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Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.1

C-1 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
Kanun Numarası: 527, Kabul Tarihi: 4/12/2004

Yayımlandığı Resmî Gazete :17/12/2004, Sayı 25673

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM 
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam ve Tanımlar

Madde 1- Kanunun kapsamı 
(1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki ku-

rallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini dü-
zenler.

Madde 2- Tanımlar
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleş-

mesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 
c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını ya-

pan avukatı,
d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza 

muhakemesinde temsil eden avukatı,
e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenil-

mesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleş-

mesine kadar geçen evreyi,
g) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı 

tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 
h) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruş-

turma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,
i) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun 

kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün so-
nuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi,

j) Suçüstü:
1. İşlenmekte olan suçu,
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2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, 
suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan ki-
şinin işlediği suçu,

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

k) Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha 
fazla kişi tarafından işlenen suçu,

l) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına 
alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, 
ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hü-
kümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçiril-
meyen hapsi, 

İfade eder.
1) İçtihat.
►19. CD 5.5.2016, E. 2015/25216, K. 2016/17557 ►12. CD 
15.3.2016, E. 2015/14705, K. 2016/4063 ►5. CD 11.2.2016, E. 
2016/396, K. 2016/1589 ►12. CD 26.3.2015, E. 2014/12090, K. 
2015/52149 ►5. CD 24.11.2011, E. 2007/8593, K. 2011/24357 
►7. CD 14.3.2011, K. 2011/2382  ►Case of X v. Federal Re-
public of Germany (7705/76), ►Case of Bendenoun (12547/86), 
►Case of Air Canada v. The United Kingdom (18465/91), ►Case 
of Benham v. The United Kingdom (19380/92), ►Case of Umlauft 
v. Austria (15527/89), ►Case of Kadubec v. Slovakia (27061/95), 
►Case of Lauko v. Slovakia (26138/95), ►Case of Pfarrmeier v. 
Austria (16841/90), ►Case of Schmautzer v. Austria (15523/89)

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev

Madde 3- Görev 
(1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir.
(2) (…)

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Görev
MADDE 3.- (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir.
2) 2009-5918 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanu-
nunda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı 
yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde 
işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cum-
huriyet savcıları, kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafın-
dan yapılır.”

macbookair
Sticky Note
Değişiklikler ve içtihat kısmı dar kalmış, madde hizasına kadar uzayabilir. Böylece sayfa sayısı azalacaktır.

macbookair
Sticky Note
Değişiklikler ve içtihat kısmının böyle içerden başlaması iyi, fakat normal satır başına kadar da genişletebiliriz.



7

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.4
2a) 2009-5918 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 3 üncü ve 
250 nci maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, yürürlüğe girdi-
ği tarihte devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda da 
uygulanır.
3) 2018-700 KHK 159 md. ile yapılan değişiklik
MADDE 159- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.
4) İçtihat.
►5. CD 11.1.2017, E. 2016/11409, K. 2017/106 ►5. CD 
17.10.2016, E. 2016/8582, K. 2016/8434 ►5. CD 11.2.2016, E. 
2016/396, K. 2016/1589 ►4. CD 12.3.2015, E. 2014/25145, K. 
2015/24393, ►AYM Mehmet Çelik Başvurusu (2015/889) 

Madde 4- Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık
(1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma ev-

resinin her aşamasında re’sen karar verebilir. 6 ncı madde hükmü saklıdır. 
(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, gö-

revli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.
1) İçtihat.
►10. CD 4.4.2016, E. 2015/5543, K. 2016/1077 ►CGK 29.3.2016, 
E. 2015/13-280, K. 2016/147 ►4. CD 14.3.2016, E. 2015/27114, 
K. 2016/4743 ►5. CD 22.5.2014, E. 2014/4288, K. 2014/5641

Madde 5- Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu
(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.

1) İçtihat.
►12. CD 6.4.2016, E. 2016/497, K. 2016/5811 ►5. CD 27.11.2015, 
E. 2015/10715 K. 2015/16776 ►CGK 31.3.2015 E. 2013/12-524 
K. 2015/76 

Madde 6- Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl
(1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görev-

sizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. 
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl
MADDE 6.- (1) İddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın alt 
dereceli bir mahkemeye ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı 
verilemez.
2) 2006-5569 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 6- (1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden 
bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye 
gönderilemez.”
3) İçtihat.
►CGK 17.12.2013, E. 2013/8-193 K. 2013/616 ►10. CD 
27.6.2013, E. 2012/23156, K. 2013/6574

Madde 7- Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
(1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim 

veya mahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür. 
1) İçtihat.
►13. CD 7.2.2017, E. 2015/11847, K. 2017/899 ►1. CD 
15.6.2016, E. 2016/1568, K. 2016/3101 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Bağlantılı Davalar

Madde 8- Bağlantı kavramı
 (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.
 1) İçtihat.
►CGK 22.11.2016, E. 2016/16-1280, K. 2016/432 ►18. CD 
30.11.2015, E. 2015/14964, K. 2015/12258 ►5. CD 5.8.2015, E. 
2015/8954 K. 2015/13680 ►16. CD 19.6.2015, E. 2015/1076, K. 
2015/1932

Madde 9- Davaların birleştirilerek açılması 
 (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giri-

yorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkeme-
de dava açılabilir.

 1) İçtihat.
 ►5. CD 28.4.2016, E. 2016/4195, K. 2016/4351 ►CGK 11.7.2014, 
E. 2014/5-52, K. 2014/354

Madde 10- Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması
 (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davaları-

nın birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar 
verilebilir.

 (2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi oldu-
ğu yargılama usulü uygulanır.

 (3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede de-
vam olunur.

1) İçtihat.
►22. CD 15.6.2016, E. 2015/25987, K. 2016/10318 ►19. CD 
3.5.2016, E. 2015/33784, K. 2016/17193 ►1. CD 25.1.2016, E. 
2015/5398, K. 2016/219 ►21. CD 21.1.2016, E. 2015/3805, K. 
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2016/531 ►21. CD 11.1.2016, E. 2015/7710, K. 2016/5, ►AYM 
Sertaç Kılıçarslan Başvurusu (2013/7090)

Madde 11- Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 
(1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı gö-

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

1) İçtihat.
►2. CD 21.10.2014, E. 2013/32954, K. 2014/24030

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yetki

Madde 12- Yetkili mahkeme
(1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.
(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesin-

tinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahke-
mesi yetkilidir.

(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin ya-
yım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok 
yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskı-
sında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de 
yetkilidir.

(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret su-
çunda 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 hük-
mü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve otur-
duğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.

1) İçtihat.
►6. CD 26.6.2013, E. 2013/16866, K. 2013/15087 

Madde 13- Özel yetki
(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 işle-

minin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
1) İçtihat.
►6. CD 26.6.2013, E. 2013/16866, K. 2013/15087 
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Madde 14- Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki
(1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de 

soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü mad-
denin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir.

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

(3) Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye’de yakalanmamış, yer-
leşmemiş veya adresi yoksa; yetkili mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafın-
dan belirlenir.

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

Madde 15- Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işle-
nen suçlarda yetki

(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 demir-
yolu taşıtları hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu ta-
şıtlarla 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.

Madde 16- Bağlantılı suçlarda yetki
(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 koşu-
luyla, 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.
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Madde 17- Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık
(1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki 

uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya 
mahkemeyi belirler.

1) İçtihat.
►14. CD 17.9.2013, E. 2013/6321, K. 2013/9240

Madde 18- Yetkisizlik iddiası
(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 sa-
nığın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işler-
de incelemenin hemen başlangıcında, duruşmalı işlerde inceleme raporu 
okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bu-
lunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re’sen karar veremez. 

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Madde 19- Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 
(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 Ada-
let Bakanı Yargıtaydan ister.

(3) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il 
sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara 
karşı itiraz yolu açıktır.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 19- Davanın nakli
(1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevi-
ni yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, 
davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakli-
ne karar verir.
(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu 
yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın nak-
lini Adalet Bakanı Yargıtay’dan ister.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 21- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 19 uncu maddesinin başlığı “Davanın nakli ve duruş-
manın başka yerde yapılması” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşma-
nın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. 
Bu karara karşı itiraz yolu açıktır.”
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3) İçtihat.
►5. CD 23.6.2016, E. 2016/6826, K. 2016/6668 ►5. CD 
15.2.2016, E. 2016/1372, K. 2016/1613 ►5. CD 25.12.2015, E. 
2015/12523, K. 2015/17832 ►5. CD 26.11.2015, E. 2015/11185, 
K. 2015/16666, ►Case of Case of Barberà, Messegué and Jabardo 
v. Spain (10590/83)

Madde 20- Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri
(1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece 

yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz.
Madde 21- Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler
(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

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

lilik, 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 araların-

da ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa,
g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya 

sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,
h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,
Hâkimlik görevini yapamaz.

1) İçtihat.
►18. CD 11.1.2017, E. 2015/19505, K. 2017/345 ►8. CD 
8.2.2016, E. 2014/33889, K. 2016/1153 ►Case of Piersack v. Bel-
gium (8692/79)

Madde 23- Yargılamaya katılamayacak hâkim
(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, ko-

vuşturma evresinde görev yapamaz.
(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev ya-

pan hâkim, aynı işte görev alamaz. 
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1) İçtihat.
►8. CD 26.1.2017, E. 2016/8859, K. 2017/730 ►1. CD 9.5.2016, 
E. 2016/1528, K. 2016/2410 ►6. CD 24.12.2015, E. 2015/9032, 
K. 2015/46503 ►Case of Fey v. Austria (14396/88) ►Case of Mc-
Gonnell v. The United Kingdom (28488/95) ►Case of Ferrantelli 
and Santangelo v. Italy (19874/92) 

Madde 24- Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler
(1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, 

tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi iste-
nebilir.

(2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan 
veya vekili, hâkimin reddi isteminde bulunabilirler. 

(3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katı-
lacak hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir.

1) İçtihat.
►1. CD 16.4.2008, E. 2007/1009, K. 2008/3051 ►Case of Gre-
gory v. The United Kingdom (22299/93) ►Case of Remli v. France 
(16839/90) ►Case of Sander v. The United Kingdom (34129/96)

Madde 25- Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin 
reddi isteminin süresi

(1) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin 
reddi, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya; duruş-
malı işlerde bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporu ve Yargıtay-
da görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor 
üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hâllerde, inceleme başlayın-
caya kadar hâkimin reddi istenebilir. 

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

Madde 26- Ret isteminin usulü
(1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle 

veya bu hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulma-
sı suretiyle yapılır. 

(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir de-
fada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yü-
kümlüdür.

(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı 
olarak bildirir.

Madde 27- Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme
(1) Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. 

Ancak, reddi istenen hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme 
teşekkül edemezse bu hususta karar verilmesi; 
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a) Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mah-
kemenin 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, numa-
ra 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 bulun-

duğu asliye ceza mahkemesi ve tek hâkime karşı ise, yargı çevresi içerisin-
de bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir.

(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin red-
di 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. 

Madde 28- Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun 
yolları

(1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmeme-
sine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen 
ret kararı hükümle birlikte incelenir.

Madde 29- Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler
(1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yal-

nız gecikmesinde sakınca olan işlemleri yapar.
(2) Ancak, hâkimin oturum sırasında reddedilmesi hâlinde, bu konu-

da bir karar verilebilmesi için oturuma ara vermek gerekse bile ara ver-
meksizin 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 sonra-
ki oturuma başlanamaz. 

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

Madde 30- Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii
(1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde; 

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

kindiğinde, merci çekinmenin uygun olup olmadığına karar verir. Çekin-
menin uygun bulunması halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya 
mahkeme görevlendirilir. 

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında 29 
uncu madde hükmü uygulanır.
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1) İçtihat.
►10. CD 11.4.2016, E. 2016/385, K. 2016/1163

Madde 31- Ret isteminin geri çevrilmesi
(1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi iste-

mini aşağıdaki durumlarda geri çevirir:
a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa.
b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişsE. 
c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşı-

lıyorsa.
(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin 

müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâki-
min kendisi tarafından geri çevrilir. 

(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.
1) İçtihat.
►7. CD 28.6.2006, E. 2006/1464, K. 2006/13086

Madde 32- Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi
(1) Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır.
(2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebeple-

ri 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.

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

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

Madde 33- Kararların verilmesi usulü 
(1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada 

hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışın-
daki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan 
sonra verilir. 

 1) İçtihat.
 ►6. CD 10.3.2011, E. 2008/6180 K. 2011/2358

Madde 34- Kararların gerekçeli olması 
(1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli 

olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulun-
durulur. Kararların örneklerinde karşı oylar da gösterilir.

(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri 
belirtilir.
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1) İçtihat.
►7. CD 16.2.2017, E. 2014/32337, K. 2017/1239 ►8. CD 
13.2.2017, E. 2016/3518, K. 2017/1268 ►1. CD 8.2.2017, E. 
2016/1890, K. 2017/316 ►CGK 4.10.2016, E. 2015/1-802, K. 
2016/345 ►5. CD 1.12.2016, E. 2014/4474, K. 2016/9299

Madde 35- Kararların açıklanması ve tebliği
(1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve ister-

se kararın bir örneği de verilir.
(2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna 

başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, (…) hazır bulunama-
yan ilgilisine tebliğ olunur. 

(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen 
karar, kendisine okunup anlatılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 yo-
luna 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.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 1.- 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “hukuken 
geçerli mazerete dayanarak” ibaresi madde metninden çıkarılmış 
ve “bulanamayan” ibaresi “bulunamayan” olarak değiştirilmiştir.
3) İçtihat.
►CGK 1.10.2019, E. 2019/460, K. 2019/572 ►CGK 23.1.2018, E. 
2014/751, K. 2018/25; İsim ve imzadan imtina eden/çekinen kom-
şunun, durumu muhataba bildirmeyeceği açıktır. Bu nedenle, posta 
dağıtıcısının tebligatı sadece muhtara tebliğ ederek görevini tam 
yaptığından söz edilemez. Dolayısıyla, yasaya uygun olmayan teb-
ligat işlemiyle yasa yoluna başvurma hakkının engellendiğini kabul 
etmek gerekir. ►3. CD 11.11.2015, E. 2015/30372, K. 2015/31836 
►CGK 14.10.2014, E. 2013/11-728, K. 2014/428 

Madde 36- Tebligat ve yazışma usulü
(1) Mahkeme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya 

özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazış-
maları yapar.

(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 
Madde 37- Tebligat usulleri
(1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşu-

luyla, ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır.
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(2) Uluslararası andlaşmalar, yazılı belgelerin doğrudan doğruya pos-

tayla veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilmesini kabul ettiğinde; yurt 
dışına yapılan tebligat, iadeli taahhütlü posta veya diğer iletişim araçları 
ile gerçekleştirilir.

1) İçtihat.
►4. CD 21.10.2016, E. 2016/11490, K. 2016/13638 ►CGK 
21.1.2014, E. 2013/14-742, K. 2014/16

Madde 38- Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 
(1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evra-

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

Madde 38/A- Elektronik işlemler 
(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim 

Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve 
karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar gü-
venli elektronik imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü 
ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her 
türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, sakla-
nabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.

(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi 
veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza 
ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki ola-
rak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.

(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi ha-
linde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul 
edilir.

(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühür-
leme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören 
hükümler uygulanmaz.

(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, 
yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimle-
re elektronik ortamda gönderilir.

(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde tu-
tanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim, Cumhuriyet 
savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi tarafından imzalanır ve mühürle-
nir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adlî sicil kaydı 

gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve 
kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP’tan dış 
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bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca zorunlu olmadıkça 
fiziki ortamda gönderilmez.

(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve 
esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

1) 2012-6352 sK ile yapılan değişiklik
 MADDE 95 ilâ 100- (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
2) İçtihat.
►4. CD 21.10.2016, E. 2016/11490, K. 2016/13638 ►CGK 
21.1.2014, E. 2013/14-742, K. 2014/16

İKİNCİ BÖLÜM 
Süreler ve Eski Hâle Getirme

Madde 39- Sürelerin hesaplanması
(1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işle-

meye 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 bul-
duğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günü mesai 
saati bitiminde sona erer.

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter.
1) İçtihat.
►CGK 6.12.2011, E. 2011/2-234, K. 2011/253 ►CGK 22.6.2010, 
E. 2010/1-119, K. 2010/155 ►CGK 8.6.2010, E. 2010/9-120, K. 
2010/137

Madde 40- Eski hâle getirme
(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.
1) İçtihat.
►4. CD 11.2.2016, E. 2015/27961, K. 2016/2249 ►CGK 
17.9.2013, E. 2013/5-17, K. 2013/372 

Madde 41- Eski hâle getirme dilekçesi
(1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün 

içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahke-
meye verilir.

(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin ol-
guları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule 
ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir.



19

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.42
Madde 42- Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar
(1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükme-

decek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar 
verir.

(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddi-
ne ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdur-
maz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanıklık

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

nuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verile-
bilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunla-
ra çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. 

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan ya-
rarlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan so-
nuçlar, bu durumda uygulanmaz. 

(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi ge-
rekli 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.

1) İçtihat.
►Case of Bricmont v. Belgium (10857/84), ►18. CD 10.04.2018, 
E. 2017/7378, K. 2018/5317

Madde 44- Çağrıya uymayan tanıklar
(1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gel-

meyen 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.
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1) İçtihat.
►1. CD 1.07.2013, E. 2013/2657, K. 2013/4733 ►1. CD 
10.06.2008, E. 2007/5394, K. 2008/4857 ►2. CD 4.12.2006, E. 
2006/9178, K. 2006/19581

Madde 45- Tanıklıktan çekinme
(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 aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklık-

tan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî tem-
silcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli 
veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez.

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

1) İçtihat.
►13. CD 2.6.2014, E. 2013/3777, K. 2014/19509 ►CGK 
15.4.2014, E. 2013/1-255, K. 2014/180 ►CGK 12.11.2013, E. 
2013/1-251, K. 2013/454

Madde 46- Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme
(1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek-

ler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayı-

sıyla 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 dola-
yısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler.

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

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

Madde 47- Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 
(1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeye kar-

şı 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 zâbıt kâtibi dahi 
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olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık 
açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nite-
likte 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.

Madde 48- Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme
(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.

1) İçtihat.
►16. CD 16.4.2018, E. 2018/4, K. 2018/1470 ►16. CD 3.11.2015, 
E. 2015/3993, K. 2015/357 ►7. CD 27.5.2015, E. 2015/4477, K. 
2015/15939 

Madde 49- Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 
(1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından 

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

Madde 50- Yemin verilmeyen tanıklar
(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, gizle-
me veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.

1) İçtihat.
►16. CD 16.4.2018, E. 2018/4, K. 2018/1470 ►Case of K. v. Aust-
ria (16002/90) 

Madde 51- Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi
(1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip 

vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık ye-
min etmekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir.

Madde 52- Tanıkların dinlenmesi 
(1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın din-

lenir.
(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca 

bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüp-
heli ile yüzleştirilebilirler.



22

C-1 m.53 Ceza Muhakemesi Kanunu

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alı-
nabilir. 

Ancak; 
a) Mağdur çocukların,
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçe-

ğin 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. 
1) İçtihat.
►9. CD 17.1.2017, E. 2016/2022, K. 2017/19 ►10. CD 20.6.2016, 
E.  2016/739, K. 2016/1929 ►3. CD 16.6.2016, E. 2015/29414, K. 
2016/14325 ►3. CD 2.4.2015, E. 2015/6914, K. 2015/11911

Madde 53- Tanığa görevinin önemini anlatma
(1) Tanığa;
a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, 
b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı ceza-

landırılacağı, 
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, 
d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan 

mahkeme salonunu terk edemeyeceği,
Anlatılır.
Madde 54- Tanıklara yemin verilmesi
(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 ve-
rirler.

1) İçtihat.
►3. CD 15.3.2012, E. 2011/2304, K. 2012/10010 

Madde 55- Yeminin biçimi
(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.
Madde 56- Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini
(1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder.
(2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yaza-

rak 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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Madde 57- Tanığın tekrar dinlenmesi
(1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma ev-

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

Madde 58- Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 
(1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya 

geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Ge-
rekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi 
aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkile-
rine dair sorular yöneltilir.

(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması ken-
dileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimlikleri-
nin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, 
tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıkla-
makla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgi-
ler, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. 

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

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tu-
tulması 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.

Madde 59- Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular
(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.

Madde 60- Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 
(1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen ta-

nık 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, 



24

C-1 m.61 Ceza Muhakemesi Kanunu

tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl ser-
best 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.
Madde 61- Tanığa verilecek tazminat ve giderler 
(1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 

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

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

1) İçtihat.
►AYM Hasan Rahmi Özgenç Başvurusu (2013/2418) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilirkişi İncelemesi

Madde 62- Bilirkişilere uygulanacak hükümler
(1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırı olma-

yanlar bilirkişiler hakkında da uygulanır.
Madde 63- Bilirkişinin atanması
(1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bi-

lirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcısının, katıla-
nın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin 
istemi üzerine karar verilebilir. Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâ-
kimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan 
konularda bilirkişiye başvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hu-
kuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, 
bilirkişi olarak görevlendirilemez.

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

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösteri-
len yetkileri kullanabilir.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 63- Bilirkişinin atanması
(1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde 
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcı-
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sının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya 
kanunî 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 bi-
lirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı biçimde 
karar verilir.
(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gös-
terilen yetkileri kullanabilir.
2) 2016-6754 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 42- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin ge-
rektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda 
bilirkişiye başvurulamaz.” 
“Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uz-
manlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak gö-
revlendirilemez.”
3) İçtihat.
 ►CGK 3.5.2016, E. 2014/8-708, K. 2016/225 ►CGK 5.4.2016, E. 
2015/12-1149, K. 2016/182 ►3. CD 12.1.2016, E. 2015/14420, K.  
2016/241 ►8. CD 16.6.2015, E. 2014/33941, K. 2015/19232 ►23. 
CD 6.4.2015, E. 2015/264, K. 2015/341 ►8. CD 30.1.2015, E. 
2014/37722, K. 2015/2047 

Madde 64- Bilirkişi olarak atanabilecekler
(1) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alın-

mak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer 
alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık 
alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görev-
lendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu 
listeden de görevlendirme yapılabilir.

(2) Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzman-
lık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının listele-
rinden, burada da bulunmaması hâlinde, Bilirkişilik Kanununun 10 uncu 
maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları 
da taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listele-
rin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir. 

(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler ön-
celikle atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla il-
gili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. 

(4) (Mülga)
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(5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulu veya bulun-
duğu yer il adlî yargı adalet komisyonu huzurunda “Görevimi adalete bağlı 
kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime na-
musum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” sözlerini tekrarlayarak yemin 
ederler. Bu bilirkişilere görevlendirildikleri her işte yeniden yemin verilmez. 

(6) Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde kendile-
rini atamış olan merci huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen biçimde 
yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak hâkim veya Cumhuri-
yet 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.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 64- Bilirkişi olarak atanabilecekler
(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 usul-
ler, yönetmelikte gösterilir.
(2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci 
fıkrada belirtilen listelere girmeyenler arasından da bilirkişi se-
çilebilir.
(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler 
öncelikle atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları ku-
rumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. 
(4) Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adına inceleme-
yi 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 ken-
dilerini atamış olan merci huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen 
biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak hâkim 
veya Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imza-
lanır.
(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni 
dosyaya konulur. Ancak bu hâle ilişkin gerekçenin kararda göste-
rilmesi zorunludur.
2) 2016-6754 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 43- 5271 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası 
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yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasına “bilirkişiler,” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “bilirkişilik bölge kurulu veya bulunduğu 
yer” ibaresi eklenmiştir.
“(1) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas 
alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan 
listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge lis-
tesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer 
bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın 
bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme 
yapılabilir.
(2) Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uz-
manlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurul-
larının listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, Bilirkişilik 
Kanununun 10 uncu maddesinin (ç), (d) ve (e) bentleri hariç birinci 
fıkrasında yer alan şartları da taşımak kaydıyla listelerin dışından 
bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bi-
lirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.”
3) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 135 md.)
MADDE 140- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(ç), (d) 
ve (e)” ibaresi “(d), (e) ve (f)” şeklinde değiştirilmiştir.
4) 2016-6754 s. Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi. 
Bilirkişiliğe kabul şartları 
MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde 
aşağıdaki şartlar aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü 
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 
suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal dü-
zene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, 
gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık 
ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamaK. 
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamaK. 
c) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılma-
mış olmaK. 
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış 
ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli 
olarak yasaklanmamış olmaK. 
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamaK. 
e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamaK. 
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalış-
mış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre 
kadar fiilen çalışmış olmaK. 
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g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tara-
fından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için 
gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik 
belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmaK. 
ğ) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen ye-
terlilik koşullarını taşımaK. 
(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışa-
cak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve dü-
zenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.
(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte 
bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden 
bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir 
uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını 
belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kayde-
dilemez.
5) İçtihat.
►19. CD 21.12.2016, E. 2016/6355, K. 2016/23723 ►Case of Bö-
nisch v. Austria (8658/79)

Madde 65- Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 
(1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul et-

mekle yükümlüdürler:
a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede be-

lirtilen 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.
Madde 66- Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
(1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırıl-

ması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme ko-
nusu 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 değiş-
tirilebilir. 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. Ayrıca, hukukî ve cezaî sorumluluğuna ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf adı altında 
hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek ge-
rekli yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge kurulundan istenir.
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(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yeri-

ne getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında 
bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüp-
heli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, 
uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından aydınlatılmasını iste-
yecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli ve ko-
nusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin verebilir. Bu 
şekilde çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar, bilirkişi rapo-
runun tamamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur.

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

(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mah-
keme 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 sanı-
ğa doğrudan doğruya yöneltebilir.

(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bun-
ların listesi ve sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, 
mühürlerin açılmasını ve yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek 
ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 66- Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
(1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplan-
dırılması 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 kıl-
dığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merci-
in gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen de-
ğiştirilebilir. Bu durumda bilirkişi, o ana kadar yaptığı işlemleri 
açıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim edil-
miş olan eşya ve belgeleri hemen geri verir. Bu bilirkişi, 64 üncü 
maddede öngörülen listelerden çıkarılabileceği gibi; gecikme dola-
yısıyla uğranılmış zararları ödemesine de karar verilebilir. 
(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde 
yerine getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişme-
ler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını 
isteyebilir.
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(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için 
şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine başvura-
bilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından 
aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhu-
riyet 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. Mu-
ayene ile görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirir-
ken 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 belir-
lenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını ve yeniden konulmasını yine 
tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür.
2) 2016-6754 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 44- 5271 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası-
nın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca, hukukî ve cezaî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kal-
mak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme 
yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli 
yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge kurulundan istenir.”

Madde 67- Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 
(1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı so-

nuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını 
ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altın-
daki 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 ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uz-
manlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama 
yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken hukukî nitelendirme ve 
değerlendirmelerde bulunamaz. 
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(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında 

Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafii-
ne veya kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli 
taahhütlü mektupla da gönderilebilir.

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi 
yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağ-
lamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sa-
nığa, müdafiine veya kanunî 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 
kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporu-
nun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkın-
da, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre 
istenemez.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 67- Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 
(1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardı-
ğı sonuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri 
yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönde-
rir. 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 hukukî 
değerlendirmelerde bulunulamaz. 
(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sı-
rasında Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya 
sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği 
gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.
(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incele-
mesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabil-
melerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, 
şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre veri-
lir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta 
gerekçeli bir karar verilir. 
(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya 
kanunî 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.
2) 2016-6754 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 45- 5271 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin üçüncü fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü 
uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açık-
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lama yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken hukukî nite-
lendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.
3) İçtihat.
►12. CD 7.4.2016, E. 2016/1626, K. 2016/5929 ►12. CD 
4.2.2014, E. 2013/6256, K. 2014/2619 ►2. CD 20.9.2011, E. 
2009/57314, K. 2011/34050

Madde 68- Duruşmada bilirkişinin açıklaması
(1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar 

verebileceği gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bu-
lunmak 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 zo-
runlu değildir.

(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanı-
ğın, müdafiin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa ha-
zırlayan uzmanın duruşmada dinlenmesi hususunda da yukarıdaki fıkra-
lar hükümleri uygulanır.

Madde 69- Bilirkişinin reddi
(1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçer-

lidir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya 

kanunî temsilci, ret hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafın-
dan 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, dayan-
dığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür.

Madde 70- Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler
(1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında 

da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çe-
kinebilir.

Madde 71- Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem
(1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve 

görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı maddenin birinci 
fıkrası hükmü uygulanır ve durum bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir. 

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 71- Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem
(1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy 
ve görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı madde-
nin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
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2) 2016-6754 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 46- 5271 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkra-
sına “uygulanır” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve durum bilir-
kişilik bölge kuruluna bildirilir” ibaresi eklenmiştir.

Madde 72- Bilirkişi gider ve ücreti
(1) Bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile 

inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet 
Bakanlığı tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınır.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 72- Bilirkişi gider ve ücreti 
(1) Bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı 
bir ücret ödenir.
2) 2016-6754 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 47- 5271 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.
“MADDE 72- (1) Bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle 
orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri 
ödenir. Bu konuda, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan ve her yıl 
güncellenen tarife esas alınır.”
3) İçtihat.
►AYM Yasemin Balcı Başvurusu (2014/8881)

Madde 73- Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler
(1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi 

değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değer-
lerin 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

Madde 74- Gözlem altına alınma
(1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanı-

ğın 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 alınma-
sına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mah-
keme 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 anla-
şılırsa resmî sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı 
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geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı ge-
çemez.

(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.

1) İçtihat.
►4. CD 17.1.2017, E. 2014/32791, K. 2017/1363 ►22. CD 
14.6.2016, E. 2015/22679, K. 2016/10253 ►CGK 21.4.2015, E. 
2014/1-227, K. 2015/119 ►Case of X and Y v. The Netherlands 
(8978/80)

Madde 75- Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek 
alınması 

(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç 
beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolo-
jik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhu-
riyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâ-
kim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört 
saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde 
edilen deliller kullanılamaz.

(2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya ben-
zeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına 
zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik ör-
nekler alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi 
tarafından yapılabilir. 

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden 
muayenesi sayılır.

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi 
üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolo-
jik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına 
itiraz edilebilir. 

(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına 
ilişkin hükümler saklıdır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alın-
ması
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 
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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 yapı-
labilir. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnak gibi 
örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cum-
huriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahke-
menin 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 alınabil-
mesi 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, tükü-
rük, tırnak, cinsel salgı gibi örnek alınamaz.
(4) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına 
itiraz edilebilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 2.- Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 75.- (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya 
sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücut-
tan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi 
örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun is-
temiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. 
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) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya ben-
zeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağ-
lığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.
(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik 
örnekler alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer 
bir kişi tarafından yapılabilir.
(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç 
beden muayenesi sayılır.
(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlar-
da, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya 
benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alı-
namaz.
(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına 
itiraz edilebilir.
(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına 
ilişkin hükümler saklıdır.
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3) İçtihat.
►20. CD 10.1.2017, E. 2015/4259, K. 2017/192 ►13. CD 
13.5.2014, E. 2013/14512, K. 2014/17458 ►10. CD 7.1.2013, E. 
2012/20312, K. 2013/63 

Madde 76- Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 
(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üze-

rinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan 
veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alı-
nabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede 
bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re’sen hâ-
kim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi-
dört 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) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi 
için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur.

(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde; 
bu araştırmanın yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alın-
ması gerekir.

(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek 
alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda 
kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklığın hu-
kukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görü-
şü de alınır. Kanunî 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 kanunî temsilcinin izni 
olmadıkça kullanılamaz.

(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına iti-
raz edilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Diğer kişilerin beden muayenesi 
MADDE 76.- (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdu-
run bedeni üzerinde tıbbî 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 ka-
rar alınması gereklidir. 
(3) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden 
örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekin-
mesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl has-
tasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek du-
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rumda olması hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî 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 kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.
(4) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına 
itiraz edilebilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 3.- Ceza Muhakemesi Kanununun 76 ncı maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması
Madde 76.- (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağ-
durun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilme-
sine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 
tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye 
düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; 
Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tara-
fından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört 
saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya 
mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan ka-
rarlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.
(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi 
için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur.
(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde; 
bu araştırmanın yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre ka-
rar alınması gerekir.
(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan ör-
nek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi 
konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hasta-
sının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek du-
rumda olması hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî 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 kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.
(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına 
itiraz edilebilir.

Madde 77- Kadının muayenesi
(1) Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir 

kadın hekim tarafından yapılır. 
Madde 78- Moleküler genetik incelemeler
(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 tespiti için zorunlu olması hâlinde molekü-
ler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar 
dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 
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(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait 
olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fık-
ranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır. 

Madde 79- Hâkimin kararı ve inceleme yapılması
(1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına 

sadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilir-
kişi de gösterilir. 

(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yüküm-
lü olan ya da soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup 
olmayan veya bu makamın soruşturma veya kovuşturmayı yürüten daire-
sinden 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 incelemele-
rin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yü-
kümlüdürler. İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, 
doğum tarihi bildirilmeksizin verilir.

Madde 80- Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 
(1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerin-

de yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir 
amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan 
kişiler tarafından bir başkasına verilemez.

(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin 
dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı 
verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl 
yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa ge-
çirilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 kararına itiraz 
süresinin dolması, itirazın reddi veya hükmün kesinleşmesi halle-
rinde en geç on gün içinde Cumhuriyet savcısının huzurunda yok 
edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa 
geçirilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 4.- Ceza Muhakemesi Kanununun 80 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 80.- (1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan 
örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğin-
de olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme 
yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez.
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(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin 
dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı 
kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzu-
runda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek 
üzere tutanağa geçirilir.

Madde 81- Fizik kimliğin tespiti
(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, 
Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç 
içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri 
ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemle-
rine ilişkin dosyaya konulur.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, iti-
razın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesin-
leşmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda 
derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Fizik kimliğin tespiti
MADDE 81.- (1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını 
gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teş-
hisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya hâkim 
kararıyla, fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve ayak izi, bedeninde 
yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve 
görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine 
ilişkin dosyaya konulur. 
(2) Kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâlle-
rinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl 
yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 5.- Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 81.- (1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasınıge-
rektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi 
için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğ-
rafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış 
olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntü-
leri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin 
dosyaya konulur.
(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, 
itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı ve-
rilip kesinleşmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet sav-
cısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 
3) İçtihat.
►Case of Friedl v. Austria (15225/89)
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Madde 82- Yönetmelik
(1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili 

usuller yönetmelikte gösterilir.
Madde 83- Keşif 
(1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan 

hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhu-
riyet savcısı tarafından yapılır.

(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre var-
lığı umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır.

Madde 84- Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecek-
ler

(1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların mü-
dafii ve vekili hazır bulunabilirler.

(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı 
veya oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anla-
şılırsa, 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 bu-
lunmamasına karar verilebilir.

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına 
neden olmamak koşuluyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar edi-
lirler.

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından 
ancak zorunlu sayılan hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar ve-
rilebilir. 

Madde 85- Yer gösterme 
(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada 

bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. 250 nci mad-
denin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adli 
kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir.

(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme iş-
lemi sırasında hazır bulunabilir. 

(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutanağa bağ-
lanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yer gösterme 
MADDE 85.- (1) Yer gösterme işlemi hakkında 83 ve 84 üncü mad-
de hükümleri uygulanır.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 6.- Ceza Muhakemesi Kanununun 85 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
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Madde 85.- (1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkın-
da açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yap-
tırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar 
söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi 
yaptırmaya yetkilidir.
(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme 
işlemi sırasında hazır bulunabilir.
(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutanağa 
bağlanır.
3) CMK 85/1 ‘de yer alan ‘250 nci maddenin birinci fıkrası’ ibare-
si yasada yapılan değişiklikler doğrultusunda CMK 161/8 olarak 
anlaşılmalıdır.

Madde 86- Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 
(1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden 

önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösteri-
lerek 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 gö-
revlendirilerek yapılır. 

Madde 87- Otopsi 
(1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri pa-

toloji 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 işlemi bir 
hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça be-
lirtilir.

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, gö-
ğüs ve karnın açılmasını gerektirir.

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan ta-
bibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında 
hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi 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 düşürmeye-
cekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin gö-
rüntüleri kayda alınır. 

1) İçtihat.
►CGK 1.4.2002 E. 2007/4 md. 229 K. 2008/64 ►Tanlı-Türkiye, 
►Kaya-Türkiye, ►Oğur-Türkiye, ►Tanrıkulu-Türkiye, ►Filuca-
ne-İngiltere
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Madde 88- Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi
(1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum 

sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan sü-
resinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaşamını rahim dışında sür-
dürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama yeteneği bulu-
nup bulunmadığı saptanır.

Madde 89- Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem
(1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, gö-

rünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde 
bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelene-
rek tahlil edilir.

(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katıl-
masıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yakalama ve Gözaltı

Madde 90- Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 
(1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yaka-

lama yapılabilir:
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulun-

ması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması.
(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlen-

mesini 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, ço-
cuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle 
kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde ki-
şinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

(4) Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkalarına 
zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye ka-
nunî haklarını derhal bildirir.

(5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci fık-
ra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet sav-
cısına hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır.

(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle yaka-
lama emrinin çıkarılma amacının ortadan kalkması durumunda mahke-
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me, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emrinin derhâl 
iadesi istenir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 
MADDE 90.- (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından ge-
çici olarak yakalama yapılabilir:
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bu-
lunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması.
(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri dü-
zenlenmesini 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, ço-
cuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri ne-
deniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü 
hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.
(4) Kolluk, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhâl bildirir. 
(5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci 
fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi, düzenlenecek soruştur-
ma belgesiyle birlikte hemen Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle ya-
kalama emrinin çıkarılma amacının ortadan kalkması durumunda 
mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama 
emrinin derhâl iadesi istenir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişiklik. 
MADDE 7.- Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkala-
rına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakala-
nan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir.
(5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci 
fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında Cum-
huriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem 
yapılır.
3) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-b)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir.
4) Geçici OHAL Düzenlemesi II (668 s. KHK 3/1-a)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
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dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
a) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı ta-
rafından da yakalama emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet 
savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüphe-
li hakkında verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez.
5) İçtihat.
►10. CD 23.1.2017, E. 2016/ 2921, K. 2017/191 ►CGK 
18.10.2016, E. 2016/10-57, K. 2016/374 ►Case of Engels and 
Others v. The Netherlands (5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 
5370/72) ►Case of Murray v. The United Kingdom (14310/88) 
►Case of Ireland v. The United Kingdom (5310/71) ►Case of 
Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom (12244/86; 
12245/86; 12383/86)

Madde 91- Gözaltı
(1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca 

bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına ka-
rar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mah-
kemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 
yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahke-
meye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olması-
na ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına 
bağlıdır.

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük 
veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süre-
sinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılması-
na yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına 
alınana derhâl tebliğ edilir. 

(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki 
bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri 
tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu 
düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sı-
rasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltı-
na alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkma-
sı hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en 
geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan 
işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi 
serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en 
geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önü-
ne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler 
hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır. 

a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar. 
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
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1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),
2. Kasten yaralama (madde 86, 87),
3. Cinsel saldırı (madde 102), 
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
5. Hırsızlık (madde 141, 142),
6. Yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde 195),
9. Fuhuş (madde 227),
10. Kötü muamele (madde 232),
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer 

alan suçlar.
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-

nununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
suçlar.

e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak ilan 
edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etmE. 

f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 
üncü maddesinde belirtilen suçlar.

(5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılma-
sına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, 
müdafii veya kanunî 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 dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın 
veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu ka-
nısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma 
evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. 

(6) 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. 

(7) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza 
hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Gözaltı
MADDE 91.- (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhu-
riyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için 
gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama 
anından itibaren yirmidört saati geçemez. 
(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu ol-
masına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin 
varlığına bağlıdır.
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(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güç-
lük veya şüpheli sayısının çokluğu 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 uza-
tılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yaka-
lanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya 
ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak 
için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi 
evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolma-
dan 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 üze-
rine 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 uygula-
namaz.
(6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda 
sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii 
de hazır bulunur.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 8.- Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye 
gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 
yirmidört saati geçemez.
Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için 
zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.
3) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “işlediğini 
düşündürebilecek emarelerin” ibaresi “işlediği şüphesini gösteren 
somut delillerin” şeklinde değiştirilmiştir. 
4) 2015-6638 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 13- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 91 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 
“(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşa-
ğıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek 
kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olayları-
nın yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol 
açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen 
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suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir. 
Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması hâlinde veya işlemle-
rin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda be-
lirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan işlemler 
hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi 
serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak 
kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün 
içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafın-
dan gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler 
uygulanır. 
a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar. 
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),
2. Kasten yaralama (madde 86, 87),
3. Cinsel saldırı (madde 102), 
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
5. Hırsızlık (madde 141, 142),
6. Yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde 
195),
9. Fuhuş (madde 227),
10. Kötü muamele (madde 232),
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
yer alan suçlar.
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde be-
lirtilen suçlar.
e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak 
ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etmE. 
f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-
nun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar.”
5) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-a)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya 
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anın-
dan itibaren otuz günü geçemez.
6) Geçici OHAL Düzenlemesi II (684 s. KHK 10, 11, Geçici 
Madde 1)
MADDE 10- 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararna-
menin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 6 ncı madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya 
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anın-
dan itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güç-
lük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, 
gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir 
verebilir.”
MADDE 11- 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kap-
samında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluş-
lara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “otuz günü ge-
çemez” ibaresi “şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya 
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anın-
dan itibaren yedi günü geçemez” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende 
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.
“Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu 
nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle 
uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.” 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı 
tarihinden önce, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 
Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu 
işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı 
süresi en çok otuz gün olarak uygulanır.
7) TMK Geçici Madde 19 (Ek: 2018-7145 m.13)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suç-
lar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç-
lar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından: a) 
Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye 
gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 
kırk sekiz saati, toplu olarak işlenen suçlarda dört günü geçemez. 
Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması 
nedeniyle gözaltı süresi, birinci cümlede belirtilen sürelerle bağ-
lı kalmak kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Gözaltı süresinin 
uzatılmasına ilişkin karar, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hâkim tarafından verilir. Ya-
kalama emri üzerine yakalanan kişi hakkında da bu bent hükümleri 
uygulanır.
8) İçtihat.
►Case of Brogan and Others v. The United Kingdom (11209/84; 
11234/84; 11266/84; 11386/85) ►Case of Fox, Campbell and 
Hartley v. The United Kingdom (12244/86; 12245/86; 12383/86)
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Madde 92- Gözaltı işlemlerinin denetimi 
(1) Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet 

savcıları, adlî görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bu-
lundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, bu kişilerin 
durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gözaltına alınma ile 
ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Alınanlar 
Defterine kaydederler. 

Madde 93- Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli
(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 hâl-
lerinde kelepçe takılabilir.

1) İçtihat.
►Case of Raninen v. Finland (152/1996/771/972)

Madde 94- Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi
(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine 

soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört 
saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.

(2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya 
mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliye-
sinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim 
sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme tarafından 
bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi
MADDE 94.- (1) Yakalanan kişi, hakkında kamu davası açılmış ise 
hemen yetkili mahkemeye; kamu davası açılmamış ise, en yakın 
sulh ceza hâkimliğine götürülür.
(2) Hâkim veya mahkeme, aynı gün yakalananın serbest bırakıl-
masına veya adlî kontrol altına alınmasına veya tutuklanmasına 
karar verir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 9.- Ceza Muhakemesi Kanununun 94 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 94.- (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakala-
ma emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakala-
nan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme 
önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi 
önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya 
mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır.
3) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 7- 5271 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir. 
“MADDE 94- (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yaka-
lama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakala-
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nan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme 
önüne çıkarılır.
(2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya 
mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer 
adliyesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve gö-
rüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya 
mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.”
4) İçtihat.
 ►Case of Brogan and Others v. The United Kingdom (11209/84; 
11234/84; 11266/84; 11386/85)

Madde 95- Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına 
bildirilmesi

(1) Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya gö-
zaltı 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.

1) İçtihat.
 ►Case of McVeigh, O’Neill and Evans v. The United Kingdom 
(8022/77, 8025/77, 8027/77)

Madde 96- Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 
(1) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında 90 

ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış 
olursa şikâyete yetkili olan kimseye ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa 
birine yakalama bildirilir.

Madde 97- Yakalama tutanağı
(1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, 

hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandı-
ğı, yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi kolluk mensubunca tespit edildiği, 
haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır.

Madde 98- Yakalama emri ve nedenleri
(1) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılama-

yan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâ-
kimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin 
reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri 
düzenlenebilir.

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sa-
nık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hü-
kümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama 
emri düzenleyebilirler.
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(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re’sen 

veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafın-
dan düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yük-
lenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 kuvvetleri 
de yakalama emri düzenleyebilirler.
(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri 
re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mah-
keme tarafından düzenlenir.
(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve 
yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 10.- Ceza Muhakemesi Kanununun 98 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılama-
yan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza 
hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama 
isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da ya-
kalama emri düzenlenebilir.
3) İçtihat.
►AYM Turgut Kaya ve Diğerleri Başvurusu (2013/5859)

Madde 99- Yönetmelik
(1) Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin 

maddî koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, 
sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve def-
terlerin 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.

1) Yakalama yönetmeliği için E84 numaralı bölüme bakınız.

İKİNCİ BÖLÜM 
Tutuklama

 Madde 100- Tutuklama nedenleri
(1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir 

tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tu-
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tuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güven-
lik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı 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 davranışları; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde 

bulunma, 
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.
(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin 

varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)
3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
4. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neti-

cesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
5. İşkence (madde 94, 95)
6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
8. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar 

hariç, madde 220),
11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
12. 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) suç-
ları.

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci madde-
sinin (3) ve (4) numaralı 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 Varlıklarını Koruma 
Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu madde-
sinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-
nununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
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h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.
(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunul-

mazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst 
sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tutuklama nedenleri
MADDE 100.- (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu-
ların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya 
sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi 
beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, 
tutuklama kararı verilemez. 
(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphe-
sini uyandıran somut olgular varsa. 
b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişi-
minde bulunma, 
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.
(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeple-
rinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Soykırım 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. Çocukların 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 (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet 
suçu.
d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nunda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
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f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu 
maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman 
yakma suçları.
(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst 
sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 11.- Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sı-
nırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.
3) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) bendine, (2) ve (5) numaralı alt bentlerinden sonra 
gelmek üzere, sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve diğer alt 
bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“3. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve 
neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),”
“7. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),”
4) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 96- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst 
sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verile-
mez.”
5) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Ek Madde 12- (Ek: 2/1/2014-6514/47 md.)
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevle-
ri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni var-
sayılan suçlardandır.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu gö-
revleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakı-
mından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu 
görevlisi sayılır.
6) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 8- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “olguların” ibaresi “somut delillerin” şeklinde 
değiştirilmiştir.
7) 2015-6638 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 
nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.”
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8) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan “veya” ibaresi “suçlarda veya vücut dokunul-
mazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.
9) 2019-7196 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 58- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine (1) 
numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent ek-
lenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)”
10) İçtihat.
►AYM Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu (2015/18567) 
►AYM Devran Duran Başvurusu (2014/10405) ►Case of Lu-
kanov v. Bulgaria (21915/93) ►Case of Stögmüller v. Austria 
(1602/62) ►Case of Matznetter v. Austria (2178/64)

Madde 101- Tutuklama kararı
(1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet sav-

cısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde 
sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen 
mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî 
kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî neden-
lere yer verilir.

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahli-
ye isteminin reddine ilişkin kararlarda;

a) Kuvvetli suç şüphesini, 
b) Tutuklama nedenlerinin varlığını, 
c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu, 
gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça 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 yarar-
lanır. 

(4) Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bı-
rakılır.

(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz 
edilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tutuklama kararı
MADDE 101.- (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanma-
sına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tara-
fından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir. Bu 
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istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulaması-
nın yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.
(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tah-
liye isteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile 
gerekçeleri gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü ola-
rak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir 
ve bu husus kararda belirtilir.
(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçece-
ği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından 
yararlanır. 
(4) Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest 
bırakılır.
(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz 
edilebilir.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 97- 5271 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir 
tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;
a) Kuvvetli suç şüphesini,
b) Tutuklama nedenlerinin varlığını,
c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu,
 gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gös-
terilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, 
ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus 
kararda belirtilir.”
3) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-ç)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 
tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz kurumla-
rında yerine getirilir.
4) İçtihat.
►17. CD 10.5.2016, E. 2015/13360, K. 2016/7113 ►17. CD 
19.4.2016, E. 2015/13459, K. 2016/5583 ►22. CD 30.3.30216, 
E. 2015/16064, K. 2016/4936 ►Case of Nikolova v. Bulgaria 
(31195/96)

Madde 102- Tutuklulukta geçecek süre
(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk sü-

resi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösteri-
lerek altı ay daha uzatılabilir.
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(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi 

en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatı-
labilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölü-
münde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemez. 

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, 
şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tutuklulukta geçecek süre
MADDE 102.- (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen iş-
lerde 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 süre-
si en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek 
uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. 
(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısı-
nın, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra 
verilir.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk 
süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri 
gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.”
3) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 136 md.)
MADDE 141- 5271 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fık-
rasına “üç yılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşin-
ci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlarda beş yılı” ibaresi eklenmiştir.
4) 2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 18- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 102 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkeme-
sinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mah-
kemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemez. 
Ancak, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dör-
düncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak 
işlenen suçlar bakımından bu süre en çok bir yıl altı ay olup, gerek-
çesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.
(5) Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada 
on beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, on 
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sekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç ora-
nında uygulanır.”
4a) 2019-7188 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan dü-
zenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 
tarihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygula-
maya devam olunur.
c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hüküm-
ler, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.
d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme 
bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile 
basit yargılama usulü uygulanmaz.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evre-
sine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
hükümleri uygulanmaz.
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu mad-
denin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek 
koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince 
verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu ben-
din uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 
100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği 
hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.
g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine iliş-
kin getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz 
yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulan-
maz.
h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine iliş-
kin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı 
ay sonra uygulanır.”
5) İçtihat.
►Case of Clooth v. Belgium (12718/87) ►Case of Punzelt v. The 
Czech Republic (31315/96) ►Case of Mansur v. Turkey (16026/90) 
►Case of Ringeisen v. Austria (2614/65) ►Case of Wemhoff 
v. Germany (2122/64) ►Case of W. v. Switzerland (14379/88) 
►AYM Muhammet Ömeroğlu Başvurusu (2014/657) 

Madde 103- Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını 
istemesi 

(1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest 
bırakılmasını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kara-
rı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde bulunabilirler. (…)



59

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.104
(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuk-

lamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen 
serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli 
serbest kalır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 
MADDE 103.- (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altı-
na alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. 
Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı is-
temde bulunabilirler. Bu hâlde sulh ceza hâkimi, Cumhuriyet sav-
cısı ile şüpheli ve müdafiini dinledikten sonra üç gün içinde karar 
verir.
(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tu-
tuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi 
re’sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğin-
de şüpheli serbest kalır.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 12.- Ceza Muhakemesi Kanununun 103 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının üçüncü cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.
3) İçtihat.
►1. CD 23.5.2016, E. 2016/3193, K. 2016/2613

Madde 104- Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri  
(1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli 

veya sanık salıverilmesini isteyebilir. 
(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilme-

sine hâkim veya mahkemece karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir.  
(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a geldiğinde salıve-

rilme istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili 
dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak in-
celemeden sonra verilir; bu karar re’sen de verilebilir. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Madde 104- Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri  
(1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli 
veya sanık salıverilmesini isteyebilir. 
(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıve-
rilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz 
edilebilir. 
(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a geldiğinde 
salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya 
Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya 
üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re’sen de 
verilebilir. 
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2) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7079 88 md.)
Madde 93- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ret ka-
rarına” ibaresi “Bu kararlara” şeklinde değiştirilmiştir. 
3) İçtihat. 
►AYM Salih Tanrıverdi ve Diğerleri Başvurusu (2014/580)  

Madde 105- Usul
(1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem üzerine, merci-

ince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan 
sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol uygulan-
masına karar verilir. 103 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
uyarınca yapılan istemler hariç olmak üzere örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlar bakımından bu süre yedi gün olarak uygulanır. Duruşma 
dışında bu karar verilirken Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya mü-
dafiinin görüşü alınmaz. Bu kararlara itiraz edilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Usul 
MADDE 105.- Salıverilme istemi üzerine, merciince Cumhuriyet 
savcısı, şüpheli, sanık veya müdafii dinlendikten sonra, istemin ka-
bulüne, reddine veya 109 uncu maddeye göre, adlî kontrol uygulan-
masına karar verilebilir. Bu kararlara itiraz edilebilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 13.- Ceza Muhakemesi Kanununun 105 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 105.- (1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem 
üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafi-
in görüşü alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine 
veya adlî kontrol uygulanmasına karar verilir. Bu kararlara itiraz 
edilebilir.
3) 2013-6459 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesin-
den sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet savcısı, şüpheli, 
sanık veya müdafiinin görüşü alınmaz.”
4) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fık-
rasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“103 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca 
yapılan istemler hariç olmak üzere örgüt faaliyeti çerçevesinde iş-
lenen suçlar bakımından bu süre yedi gün olarak uygulanır.”
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Madde 106- Salıverilenin yükümlülükleri 
(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 er-
dirileceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli 
taahhütlü mektupla önceden verdiği adreslerdeki her türlü değişiklikleri 
bildirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğinde, önce-
den bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarların yapıldı-
ğını belirten ve yeni adresleri içeren tutanak veya tutukevi müdürünün 
düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine gönderilir.

1) İçtihat.
►Case of Guzzardi v. Italy (7367/76)

Madde 107- Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi
(1) Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan 

tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla ge-
cikmeksizin haber verilir.

(2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, 
tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bil-
dirmesine de izin verilir. 

(3) Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu, yazılı 
olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna 
bildirilir.

1) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-e)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, 
olağanüstü halin devamı süresince;
e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci 
dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya 
kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuri-
yet başsavcılığının yetkileri saklıdır. Tutuklular telefonla haberleş-
me hakkından ancak onbeş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle 
sınırlı olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

Madde 108- Tutukluluğun incelenmesi
(1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre için-

de ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının 
gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde bu-
lundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir.

(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen 
süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir.
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(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk 
hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar 
gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre 
içinde de re’sen karar verir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tutukluluğun incelenmesi
MADDE 108.- (1) 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 
100 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar ve-
rilir.
(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörü-
len 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 fıkrada 
öngörülen süre içinde de re’sen karar verir.
2) 2013-6459 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “bulundurularak” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle” ibaresi eklen-
miştir.
3) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-ı)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri 
dosya üzerinden karara bağlanabilir.
4) Geçici OHAL Düzenlemesi II (668 s. KHK 3/1-c, ç)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
c) Tutukluluk kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği veya mah-
keme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse 
en çok on gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gön-
derir.
ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun in-
celenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır.
5) TMK Geçici Madde 19 (Ek:2018-7145 m.13):
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibare üç yıl süreyle; 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dör-
düncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar 
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ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar 
veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından: a)… 
b)… c) 1. … 2. … 3. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun 108 inci maddesi uyarınca yapılan tutuklulu-
ğun incelenmesi en geç, otuzar günlük sürelerle dosya üzerinden, 
doksanar günlük sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle 
resen yapılır.
6) İçtihat.
►Case of T. v. The United Kingdom (24724/94) ►Case of Letellier 
v. France (12369/86) ►Case of Kemmache v. France (17621/91) 
►Case of Lamy v. Belgium (10444/83) ►Case of Asenov and Ot-
hers v. Bulgaria (90/1997/874/1086) ►Case of Bezicheri v. Italy 
(11400/85)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Adlî Kontrol

Madde 109- Adlî kontrol
(1) Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede be-

lirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin 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 tutulmasını içerir:

a) Yurt dışına çıkamamaK. 
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzen-

li olarak başvurmaK. 
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde 

meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol ted-
birlerine uymaK. 

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve ge-
rektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmeK. 

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlı-
lığından arınmak amacıyla, 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 savcı-
sının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmaK. 

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olu-
nan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmeK. 

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve 
ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altı-
na almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamaK. 
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i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince 
ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair gü-
vence vermeK. 

j) Konutunu terk etmemeK. 
k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemeK. 
l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemeK. 
(4) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz ku-

rumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 13/12/2004 tarihli ve 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya 
doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tu-
tuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Hakkında 
mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz 
kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek su-
retiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adlî kontrol kararı verebilir.

(5) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde belirtilen yükümlü-
lüğün uygulamasında şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına 
sürekli veya geçici olarak izin verebilir. 

(6) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sa-
yılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrası-
nın (e) bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz. 

(7) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle 
salıverilenler hakkında (…) adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Adlî kontrol
MADDE 109.- (1) 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebep-
lerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını 
gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin 
tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.
(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole 
ilişkin hükümler uygulanabilir.
(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla 
yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:
a) Yurt dışına çıkamamaK. 
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde 
düzenli olarak başvurmaK. 
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğin-
de meslekî uğraşlarına ilişkin 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 ba-
ğımlılığından arınmak amacıyla, 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, Cumhu-
riyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence 
miktarını yatırmaK. 
g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip 
olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmeK. 
h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı 
ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını gü-
vence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamaK. 
i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gere-
ğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyece-
ğine dair güvence vermeK. 
(4) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde belirtilen yüküm-
lülüğün uygulamasında şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kul-
lanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir.
(5) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi 
sayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü 
fıkrasının (e) bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 14.- Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(4) Şüphelinin, üçüncü fıkranın (a) ve (f) bentlerinde yazılı yüküm-
lülüklere tâbi tutulması bakımından, birinci fıkrada belirtilen süre 
sınırı dikkate alınmaz.
3) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(7) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nede-
niyle salıverilenler hakkında birinci fıkradaki süre koşulu aran-
maksızın adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.”
4) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 98- 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler 
eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “birinci fıkradaki süre koşulu 
aranmaksızın” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü fıkra-
sı yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede 
belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuk-
lanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.”
“j) Konutunu terk etmemeK. 
k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemeK. 
l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemeK. ”
5) 2020-7242 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 109 uncu maddesinin mülga dördüncü fıkrası aşağıda-
ki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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“(4) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle 
ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uya-
rınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten 
itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması 
yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Hakkında 
mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya 
temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtları-
nı incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adlî 
kontrol kararı verebilir.”
6) İçtihat.
►Case of Guzzardi v. Italy (7367/76)

Madde 110- Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler 
(1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin ka-

rarı ile soruşturma evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir.
(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasın-

da şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kont-
rolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldıra-
bilir, 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 evresi-
nin her aşamasında uygulanır.

Madde 111- Adlî kontrol kararının kaldırılması 
(1) Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşü-

nü aldıktan sonra hâkim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkra-
sına göre beş gün içinde karar verebilir.

(2) Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir.
Madde 112- Tedbirlere uymama
(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. Hakkında mahkû-
miyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz ka-
nun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek su-
retiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de tutuklama kararı verebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle 
verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde de uygulanabilir. Ancak, bu 
durumda tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 
dokuz aydan, diğer işlerde iki aydan fazla olamaz.
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1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 112- Tedbirlere uymama
(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. 
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 24- 5271 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 
“(2) Birinci fıkra hükmü, azami tutukluluk süresinin dolması nede-
niyle verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde de uygulanabi-
lir. Ancak, bu durumda tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin 
görevine giren işlerde dokuz aydan, diğer işlerde iki aydan fazla 
olamaz.”
3) 2020-7242 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkra-
sına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili ola-
rak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, 
UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mah-
kemesi de tutuklama kararı verebilir.”

Madde 113- Güvence 
(1) Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence, aşağıda yazılı 

hususların 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 gideril-

mesi ve eski hâle getirme; şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememe-
leri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçları.

2. Kamusal giderler.
3. Para cezaları.
(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda, gü-

vencenin karşıladığı kısımlar ayrı ayrı gösterilir. 
Madde 114- Önceden ödetme
(1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın 

rızasıyla güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna 
ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdirde, mağdura veya nafaka 
alacaklılarına verilmesini emredebilir.

(2) Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar nede-
niyle, mağdur veya nafaka alacaklısı lehinde bir yargı kararı verilmiş ise, 
şüpheli veya sanığın rızası olmasa da ödemenin yapılması emredilebilir.
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Madde 115- Güvencenin geri verilmesi
(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, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararları ve-
rildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâlde, 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

Madde 116- Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 
(1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda 

makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri 
veya ona ait diğer yerler aranabilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 
MADDE 116.- (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edi-
lebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın 
üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 9- 5271 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “makul” ibaresi “somut delillere dayalı kuvvetli” 
şeklinde değiştirilmiştir.
3) 2014-6572 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 40- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 116 ncı maddesinde yer alan “somut delillere dayalı 
kuvvetli” ibaresi “makul” şeklinde değiştirilmiştir.
4) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-d)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, 
olağanüstü halin devamı süresince;
d) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve 
kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının ya-
zılı emriyle arama yapılabilir.
5) İçtihat.
►CGK 21.2.2019, E. 2017/511, K. 2019/121; Kolluk görevlileri-
nin, sanık ve inceleme dışı sanığın birlikte ikamet et-tikleri eve gel-
meleri üzerine, sanığın görevlilerin arama yapmalarını engel-le-
mek için diğer sanık ile beraber ikametin kapısını kapattığı, ardın-
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dan ince-leme dışı sanığın ticaret amacıyla evde bulundurduğu, 
suçun delili olan, yapılan arama işlemi sonucunda kırıntılar hâlin-
de ve yanmış şekilde bir kısmı ele geçirilen esrarların, evde bulun-
ması muhtemel olup ele geçirile-meyen suçun delili olabilecek di-
ğer kısmını, adı geçenin de talimatıyla ve suçunun ortaya çıkma-
ması için yok etmek amacıyla banyo giderine döktüğü olayda; sa-
nığın eylemlerinin, bu hâliyle inceleme dışı sanığın eylemlerine iş-
tirak ettiğine ya da ele geçirilen suç konusu esrarlarla ilgisi bulun-
duğuna ilişkin yeterli ve kesin delil bulunmadığının, “Suç delilleri-
ni yok etme, giz-leme veya değiştirme” suçunu oluşturduğunun 
kabul edilmesi gerekir.►CGK 22.1.2019, E. 2016/235, K. 2019/41; 
İhbar alınması üzerine görevlilerin aynı gün saat 21.30 sıralarında 
söz konusu yere gittikleri, ihbarda belirtilen yerin “pencereleri ve 
kapıları bulunmayan, yarı yıkık vaziyette, tek katlı metruk bina” 
olduğunu görüp binaya girdikleri, kullanılabilir hâldeki tek oda 
içerisinde minder üzerinde otu-ran sanık ... ile tanıklar Müslüm, 
..... ve Şeyda’yı gördükleri, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin önle-
me araması kararına istinaden metruk binada yapılan aramada, 
tanıklar ile sanığın oturduğu minderin altında (1) adet kitap say-
fa-sına sarılı vaziyette eroin, minderin yan tarafında uyuşturucu 
madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen kâğıt parçalarının 
ele geçirildiği olayda;söz konusu yapının “Bırakılmış, terk edilmiş, 
kullanılmayan” bir bina olması nedeniyle “Özel hayatın gizliliği” 
ve “Konut dokunulmazlığı”na ilişkin temel hak ve özgürlükler ile 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Özel hayatın ve aile hayatı-
nın korunması” başlıklı 8. maddesinin ihlalinin de söz konusu ol-
mamaktadır. Ayrıca, metruk bina vasfında olan söz konusu yapının 
“umumi veya umuma açık yer” kapsamında olduğu, suç işlenmesi-
nin veya tehlikenin önlemesi amacıyla bu yerde önleme araması 
kararı uyarınca arama yapılabileceği de gözetildiğinde, suç konu-
su eroinin ele geçirilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulun-
mamaktadır. ►CGK 25.9.2018, E. 2016/33, K. 2018/374; Narkotik 
Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarında, sanıklar 
Abdulhalim ve Mehmet’in Renault marka Broadway tipi araç ile 
Diyarbakır’dan İzmir’e uyuşturucu madde getireceği yönünde bil-
giler elde edilmesi üzerine Ankara Yolu Koruma Taburu önünde 
tertibat alındığı, görevlilerce kontrol noktasına gelen söz konusu 
aracın durdurulduğu, Bornova Kaymakamlığı’nca verilen önleme 
araması kararına istinaden yapılan aramada yakıt deposuna giz-
lenmiş hâlde suç konusu esrarın ele geçirildiği olayda; Kayma-
kamlık tarafından verilen izne dayanılarak yapılan arama sonucu 
ele geçirilen uyuşturucu maddenin hukuka aykırı şekilde elde edil-
diğine karar verilmiştir.►CGK 25.9.2018, E. 2016/381, K. 
2018/366; Asayiş büroya bağlı görevlilerce gerçekleştirilen dene-
timler esnasında durumundan şüphelenilen 34 .... plakalı aracın 
durdurulduğu, görevlilerce sağ ön koltukta oturan sanık ... ile şoför 
koltuğundaki....’in araçtan inmelerinin istendiği, sanık ...’ın üze-
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rinde yoklama şeklinde yapılan kontrolde; belinde iki adet ruhsat-
sız tabanca ve bunlara ait şarjörler, pantolonunun sağ arka cebin-
de yirmi beş adet şeffaf kilitli poşette eroin ile sol arka cebinde 
sahte olabileceği değerlendirilen paraların ele geçirildiği olayda; 
önceden alınmış hiçbir istihbari bilgi ya da ihbar olmaksızın asayiş 
uygulaması gerçekleştiren görevlilerin, “suçüstü” hâli ile karşılaş-
tığı kabul edilerek suçun delili ve konusunu oluşturan uyuşturucu 
maddelerin ele geçirilip muhafaza altına alınmasının hukuka uy-
gun olduğunun kabulü gerekmektedir.►CGK 25.9.2018, E. 
2015/1071, K. 2018/365; Görevlilerce gerçekleştirilen devriye gö-
revi esnasında, aralarında sanık ... ile inceleme dışı sanık ...’nin de 
içinde bulunduğu dört kişilik grubun ellerinde bulunan siyah poşet-
lerdeki uyuşturucu maddeleri satmaya çalıştıklarının fark edilmesi 
üzerine yanlarına yaklaşıldığı, polislerin geldiğini fark eden sanık-
ların kaçmaya başladıkları, kovalamaca neticesinde inceleme dışı 
sanık ... ile sanık ...’ın görevlilerce yakalandıkları, diğer iki şahsın 
ise yakalanamadıkları, görevlilerce sanık ...’ın elindeki poşet kont-
rol edildiğinde beyaz kağıda sarılı üç paket hâlindeki uyuşturucu 
maddenin ele geçirildiği, olay yerinde yapılan görüşmede inceleme 
dışı sanık ...’nin ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ağabeyi olan 
diğer sanık ...’ın satmaları için kendilerine verdiğini söylediği, bu-
nun üzerine görevlilerce çevrede yapılan araştırmada yakınlardaki 
bir caminin yanında beklemekte olan sanık ...’ın görülüp yakalan-
dığı, adı geçen sanığın yapılan üst aramasında pantolonunun için-
de, hayalarının üzerindeki poşette yedi paket hâlindeki uyuşturucu 
maddenin ele geçirildiği olayda; suça konu uyuşturucu maddeleri-
nin ele geçirilip muhafaza altına alınmasında hukuka aykırı bir 
delil bulunmamaktadır.►CGK 26.6.2018, E. 2016/761, K. 
2018/305; Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasın-
da oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuş-
mazlık; sanığa atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna dair 
olarak yapılan arama işleminin hukuka uygun olup olmadığının 
belirlenmesine ilişkindir.Daha önceden hakkında uyuşturucu mad-
de ticareti yapma suçundan işlem yapıldığı için tanınan sanığın 
davranışları, cadde üzerinde beklemekte olan tanığın yönetiminde-
ki araca binmesi ve söz konusu aracın da hareket edip yakındaki 
bir sokağa girmesinden dolayı işlenmekte olan bir suçun varlığın-
dan şüphelenen, görevlilerce söz konusu sokağa gidilip park hâlin-
deki araca yaklaşıldığında sürücü koltuğunda oturan tanığın elin-
de 20 TL olduğunun, sanığın da tedirgin davranışlar sergilediğinin 
görülmesi üzerine işlenmekte olan bir suçun varlığına dair şüpheyi 
daha da arttığı, bu makul sebep sebebiyle görevlilerce sanık ile ta-
nığın araçtan inmelerinin istendiği, sanık ile tanığın üzerinde ve 
söz konusu araçta silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşya bulu-
nabileceği hususunda yeterli şüphenin oluşması sebebiyle, aracın 
dışarıdan bakıldığında içerisi görünen kısımlarının kontrol edile-
rek sürücü koltuğu ile sağ ön koltuk arasında açıkta ve görünür 
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şekilde bulunan suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, 
sanığın temadi eden satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundur-
ma suçunu işlediği şüphesiyle yakalandığı olayda; emniyet görevli-
lerinin “suçüstü” hâli ile karşılaştığı kabul edilerek yapılan arama 
işleminin hukuka uygun olduğunun kabulü gerekmektedir.►CGK 
17.4.2018, E. 2016/466, K. 2018/166; Emniyet görevlilerinin çıp-
lak gözle bakıldığında içerisinde sigara olduğu anlaşılan şeffaf si-
yah bir poşet ile beklemekte olan sanığı görerek yanına gittikleri, 
yapılan kimlik tespitinin ardından sanığın elindeki poşet kontrol 
edildiğinde, içinde (70) adet Prestige marka gümrük kaçağı sigara 
olduğunun tespit edildiği, ayrıca sanığın kaba üst yoklamasında, 
pantolonunun sağ cebinde üzerinde “...” ibareleri yazılı küçük not 
kağıdı ile gümrük kaçağı sigaraların satışından elde edildiği de-
ğerlendirilen toplam 2355 TL’nin ele geçirildiği olayda; hukuka 
aykırı olarak elde edilen bir delilden söz edilemez.►CGK 
18.10.2016, E. 2016/10-57, K. 2016/374 ►20. CD 29.9.2016, E. 
2016/1697, K. 2016/4933 ►20. CD 20.6.2016, E. 2015/14645, K. 
2016/3945 ►20. CD 16.6.2016, E. 2016/2077, K. 2016/3871 ►20. 
CD 6.6.2016, E. 2015/11357, K. 2016/3453 ►20. CD 2.6.2016, E. 
2015/15833, K. 2016/3435 ►20. CD 30.5.2016, E. 2016/877, K. 
2016/3235 ►20. CD 30.5.2016 2015, E. 2015/15558, K. 2016/3273 
►20. CD 23.5.2016, E. 2016/1293, K. 2016/3027 ►Case of Chap-
pel v. The United Kingdom (10461/83) ►Case of Smirnov v. Russia 
(71362/01) ►Case of Özgür Gündem v. Turkey (23144/93) ►Case 
of Roemen and Schmit v. Luxembourg (51772/99) ►Case of Ca-
menzind v. Switzerland (136/1996/755/954) ►Case of Cremieux v. 
France (11471/85) ►Case of Funke v. France (10828/84)

Madde 117- Diğer kişilerle ilgili arama
(1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde 

edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya 
ona ait diğer yerler aranabilir.

(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun de-
lillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak 
sağlayan olayların varlığına bağlıdır.

(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendi-
ği sırada girdiği yerler hakkında geçerli değildir. 

1) İçtihat.
►7. CD 4.5.2016, E. 2014/26034, K. 2016/6920 ►20. CD 
27.4.2016, E. 2016/844, K. 2016/2525 ►20. CD 27.4.2016, E. 
2016/1398, K. 2016/2591 

Madde 118- Gece yapılacak arama 
(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 hükümlü-
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nün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hük-
mü uygulanmaz. 

Madde 119- Arama kararı
(1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller-

de Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise 
kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, 
konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim 
kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama so-
nuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.

(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. 
(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. (…)
(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı 

yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşular-
dan iki kişi bulundurulur. 

(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet savcısının neza-
retinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri tarafından 
yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet sav-
cısının yazılı emriyle de askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görev-
lileri tarafından arama yapılabilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Arama kararı
MADDE 119.- (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile kolluk gö-
revlileri arama yapabilirler. 
(2) Arama karar veya emrinde; 
a) Aramanın nedenini oluşturan fiil, 
b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin ad-
resi ya da eşya, 
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, 
Açıkça gösterilir. 
(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Ara-
ma sonucunda bazı eşyaya elkoyma söz konusu olduğunda 127 nci 
maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer ka-
palı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya 
komşulardan iki kişi bulundurulur. 
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(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, hâkim veya Cumhuriyet 
savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine 
getirilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 15.- Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkranın ikin-
ci cümlesi ile beşinci fıkrasında geçen “hâkim veya” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.
(1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâl-
lerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı 
hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama 
yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan 
kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. 
Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuri-
yet Başsavcılığına derhal bildirilir.
3) 2018-7145 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 14- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 119 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet savcısının 
nezaretinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri 
tarafından yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de askerî makamların katılı-
mıyla adlî kolluk görevlileri tarafından arama yapılabilir.”
4) İçtihat.
►8. CD 26.1.2017, E. 2016/2625, K. 2017/744 ►8. CD 19.1.2017, 
E. 2016/2055, K. 2017/504 ►20. CD 21.4.2016, E. 2016/1387, K. 
2016/2317 ►CGK 28.4.2015, E. 2013/9-464, K. 2015/132 

Madde 120- Aramada hazır bulunabilecekler 
(1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bu-

lunabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip 
hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya 
komşusu hazır bulundurulur.

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bu-
lunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın 
amacı hakkında bilgi verilir. 

(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. 
1) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-e, f)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
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e) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer ka-
palı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya 
komşulardan bir kişi bulundurulur.
f) Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bu-
lunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet sav-
cısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama 
ve elkoyma yapılabilir.

Madde 121- Arama sonunda verilecek belge 
(1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye iste-

mi üzerine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı 
maddede gösterilen durumda soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin 
niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine elkonulan 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 uygu-
lanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına 
da yer verilir.

(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapı-
lır ve bu eşya resmî mühürle mühürlenir veya bir işaret konulur.

Madde 122- Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi
(1) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını 

inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. 
(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koya-

bilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların 
incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulun-
mak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır; çağrı-
ya uyulmadığında gerekli işlem yapılır. 

(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin 
olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir. 

1) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-g)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
g) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtları 
adli kolluk görevlileri tarafından da incelenebilir.

Madde 123- Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara 
elkonulması

(1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsade-
resinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır.

(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya 
elkonulabilir.
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(3) Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşya ya da malvarlığı değer-

lerinin kıymeti tespit edilir.
1) Ek: 2020-7262 18 md.
MADDE 18- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 123 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşya ya da malvarlığı 
değerlerinin kıymeti tespit edilir.”

Madde 124- İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 
(1) 123 üncü maddede yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini ya-

nında bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi göstermek ve teslim etmekle 
yükümlüdür.

(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 ıncı maddede yer 
alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sa-
nık ya da tanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Madde 125- İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece in-
celenmesi 

(1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, Devlet sırrı olarak 
mahkemeye karşı gizli tutulamaz. 

(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme 
hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sa-
dece 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. 

Madde 126- Elkonulamayacak mektuplar, belgeler
(1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre tanıklıktan çe-

kinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin 
nezdinde bulundukça elkonulamaz.

1) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-ğ)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
ğ) Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı 
maddelerine göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki 
mektup ve belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa bile elkonu-
labilir.

Madde 127- Elkoyma kararını verme yetkisi
(1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 

Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise 
kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçek-
leştirebilir.
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(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tutanağa 
geçirilir. 

(3) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat 
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan 
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden 
kalkar.

(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elko-
nulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini iste-
yebilir.

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildi-
rilir. 

(6) Askerî mahallerde yapılacak elkoyma işlemi, Cumhuriyet savcısı-
nın nezaretinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri tara-
fından yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuri-
yet savcısının yazılı emriyle de askerî makamların katılımıyla adlî kolluk 
görevlileri tarafından elkoyma işlemi yapılabilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Elkoyma kararını verme yetkisi
MADDE 127.- (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakın-
ca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile kolluk 
görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.
(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tuta-
nağa geçirilir. 
(3) Cumhuriyet savcısının yazılı emri yirmidört saat içinde görev-
li hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden 
kalkar.
(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine el-
konulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini 
isteyebilir.
(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bil-
dirilir. 
(6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma işlemi, hâkim veya Cum-
huriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından 
yerine getirilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16.- Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci maddesinin 
birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı 
fıkrasında geçen “hâkim veya” ibaresi madde metninden çıkarıl-
mıştır.
(1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde 
ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini 
gerçekleştirebilir.
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(3) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat 
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoyma-
dan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma ken-
diliğinden kalkar.
3) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-h)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
h) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün için-
de görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan 
itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden 
kalkar.
4) 2018-7145 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin altıncı fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Askerî mahallerde yapılacak elkoyma işlemi, Cumhuriyet sav-
cısının nezaretinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk gö-
revlileri tarafından yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de askerî makam-
ların katılımıyla adlî kolluk görevlileri tarafından elkoyma işlemi 
yapılabilir.”
5) İçtihat.
►AYM Nuray Işık Başvurusu (2014/7561) 

Madde 128- Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 
(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suç-

lardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi 
bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; 

a) Taşınmazlara,
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 
c) Banka veya diğer malî 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. Somut olarak belirlenen bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer 

malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde 
bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. Bu madde kapsamında 
elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, 
Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç 
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üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine 
iki ay daha uzatılabilir.

(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) ile organ veya 

doku ticareti (madde 91),
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, fıkra üç),
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
13. Tefecilik (madde 241),
14. Zimmet (madde 247), 
15. İrtikap (madde 250)
16. Rüşvet (madde 252), 
17. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 

307, 308),
18. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
19. 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 ta-

nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkrala-

rında 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 tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır. 
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek sure-

tiyle icra edilir. 
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma ka-

rarı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olu-
nur. 
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(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması 

kararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâl 
bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî 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 yönetimi-
ne ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim 
araçlarıyla derhâl 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 derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu ka-
rar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir.

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine ay-
kırı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun “Muhafaza görevini 
kötüye kullanma” başlıklı 289 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

(9) Bu madde hükümlerine göre elkoymaya ve onuncu fıkra uyarınca 
kayyım atanmasına ancak hâkim karar verebilir.

(10) Bu madde uyarınca elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların idare-
si gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyım ata-
nabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 
MADDE 128.- (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun iş-
lendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebe-
bi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; 
a) Taşınmazlara,
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 
c) Banka veya diğer malî 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 değer-
lerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulun-
ması 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), 
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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) 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) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fık-
ralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezası-
nı 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 su-
retiyle 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 malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonul-
ması kararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya malî ku-
ruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka 
veya malî 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 yöneti-
mine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik 
iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu ka-
rar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. 
(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel ki-
şiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl 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 vere-
bilir. 
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2) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 10- 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “elde edildiğine dair” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “somut delillere dayanan” ve “Elkonulabilir.” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “Somut olarak belirlenen” ibareleri ile aynı 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş; ikinci fıkrasının (a) bendinin 
(10) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu madde kapsamında elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine 
göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piya-
sası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı 
ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun-
dan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç 
üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre 
talep üzerine iki ay daha uzatılabilir.”
“(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ağır ceza mahkemesince 
oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebil-
mesi için de oy birliği aranır.”
3) 2014-6572 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 41- 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (a) bendinin (17) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
“17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (mad-
de 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),”
4) 2016-674 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2016-
6758/13 md.)
MADDE 13- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 128 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına “elkoymaya” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve onuncu fıkra uyarınca kayyım 
atanmasına” ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Bu madde uyarınca elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların 
idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla 
kayyım atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kıyasen 
uygulanır.”
5) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 25- 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fıkra-
sının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine “(madde 79, 80)” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ile organ veya doku ticareti (madde 
91)” ibaresi eklenmiş, aynı bendin mülga (10) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı bende (12) numaralı 
alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, di-
ğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve maddenin dokuzuncu 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),”
“13. Tefecilik (madde 241),”
“(9) Bu madde hükümlerine göre elkoymaya ve onuncu fıkra uya-
rınca kayyım atanmasına ancak hâkim karar verebilir.”
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6) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-ı)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
ı) 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoy-
maya, maddenin birinci fıkrasında belirtilen rapor alınmadan, sulh 
ceza hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim 
kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on 
gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

Madde 129- Postada elkoyma 
(1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya 

çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması 
zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta 
bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller-
de Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir. 

(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendileri-
ne bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, 
birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya pa-
ketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru 
ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim 
veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir. 

(3) Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak 
verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paketler Cumhuriyet 
savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından açılabilir. 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştir-

mesi (madde 174), 
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), suç-

ları. 
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan 
suçlar. 

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar. 

(4) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bu-
lunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir. 

(5) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli al-
tında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen 
ilgililerine teslim olunur. 
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1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Madde 129- Postada elkoyma 
(1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin 
ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli 
altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî 
veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile 
elkonulabilir. 
(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendi-
lerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk 
memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulundu-
ğu 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. 
(3) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı 
bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir. 
(4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli 
altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, 
hemen ilgililerine teslim olunur. 
2) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7079 m.89)
Madde 94- 5271 sayılı Kanunun 129 uncu maddesine ikinci fıkra-
sından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra-
lar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“(3) Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili 
olarak verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paket-
ler Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından 
açılabilir. 
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el de-
ğiştirmesi (madde 174), 
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
suçları. 
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımla-
nan suçlar. 
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan 
suçlar.” 

Madde 130- Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma
(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 bü-
rosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, 
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bunların avukat ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne 
sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine ko-
nularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı ver-
mesi, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde 
hâkim veya mahkemeden istenir. Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla 
müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonu-
lan şey derhâl avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar 
ortadan kaldırılır. Bu fıkrada 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 
ikinci fıkrada belirtilen usuller uygulanır.

1) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-i)
 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
 i) Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuri-
yet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından 
arama ve elkoyma yapılabilir. Arama ve elkoyma işlemi sırasında 
baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulur; 
ancak, 5271 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları uygulanmaz.
2) İçtihat.
►Case of Niemietz v. Germany (13710/88)

Madde 131- Elkonulan eşyanın iadesi 
(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 kararlarına itiraz edilebilir.

(2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya veya diğer mal-
varlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil 
olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine iade edilir.

Madde 132- Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 
(1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde ka-

yıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden 
önce elden çıkarılabilir. 

(2) Elden çıkarma kararı, 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. 
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(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 derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza 
edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu 
bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir. 

(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halin-
de, rayiç değerinin derhâl ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. 
Bu durumda müsadere kararının konusunu, ödenen rayiç değer oluşturur.

Madde 133- Şirket yönetimi için kayyım tayini
(1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu husu-

sunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıka-
rılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma süre-
cinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak 
kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemle-
rinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organı-
nın yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık pay-
ları veya menkul kıymetler idare 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 bulundu-
ğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya kovuştur-
ma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kara-
rının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın 
tamamı, kanunî 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.

(4) 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. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 

315),
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9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 
333, 334, 335, 336, 337),

Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda ta-

nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkrala-

rında 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 tanımlanan suçlar.
(5) Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş ve işlem-

lerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler uyarınca Devlet 
aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykı-
rı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kayyımlara bir yıl içinde 
rücu eder.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Madde 133- Şirket yönetimi için kayyım tayini 
(1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hu-
susunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin or-
taya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve ko-
vuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütül-
mesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim 
organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına 
bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyı-
ma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret 
sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.
(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulun-
duğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya 
kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya 
beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden 
ödenen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesin-
den karşılanır.
(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahke-
meye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 
29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre başvurabilirler. 
(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili ola-
rak uygulanabilir.
a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227), 
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
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6. Zimmet (madde 247),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (mad-
de 315),
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fık-
ralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezası-
nı gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlar.
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 11- 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “soruşturmada,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve” 
ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “İstemesi halinde, 
bu” ibaresi “Üçüncü fıkraya göre alınan” şeklinde değiştirilmiştir.
3) 2016-6723 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 32- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasına “yetkilerinin” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da yönetim organının yetkileri 
ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkileri-
nin” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş ve 
işlemlerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler 
uyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı 
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye 
kullanan kayyımlara bir yıl içinde rücu eder.”
4) 2016-673 s. KHK ile getirilen düzenlemE. (Aynen kabul: 
2018-7081)
MADDE 10-(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversite-
si Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
“Olağanüstü halin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilanından 
itibaren ve” ibaresi, “mahkemelerce” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal” ibaresi ile 
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın 
ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;
a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.
b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi 
bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.
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c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanu-
nun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahke-
mece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi 
uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri 
hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile koopera-
tifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır.”
5) 2016-677 s. KHK ile getirilen düzenlemE. (Aynen kabul: 
2018-7083)
MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irti-
batı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar 
verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya 
mahkeme kararı ya da talep olmaksızın bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer ve şirketlerin yönetimi 
kayyımlar tarafından derhal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilir. 
6) 2017-683 s. KHK ile getirilen düzenlemE. (Aynen kabul: 
2018-7085)
MADDE 7- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerin, 
kayyım atanmasından önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu 
üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar 
tarafından açılmış veya açılacak şahsi sorumluluk davalarında il-
gili tüzel kişiliğin genel kurulunun veya yetkili kurulunun kararı 
aranmaz.
(2) Kayyım atanan şirketlerin soruşturma kapsamındaki şüpheli 
ortakları ile kayyım tarafından hakkında şahsi sorumluluk dava-
sı açılan şirket ortaklarına ait ortaklık hak ve payları, soruşturma 
veya davanın açıldığı tarihten soruşturma, kovuşturma veya dava-
nın kesin hükümle sonuçlandığı tarihe kadar devir ve temlik edi-
lemez. Ortaklık hak ve paylarına ait temsil ve idare yetkisi kayyım 
tarafından kullanılır. Devir ve temlik yasağı Cumhuriyet savcılığı 
veya mahkeme tarafından resen ticaret sicili müdürlüklerine bildi-
rilir ve tescil edilir. 
7) 2017-686 s. KHK ile getirilen düzenlemE. (Aynen kabul: 
2018-7086)
MADDE 4- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde 
ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı ta-
rihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları 
tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul 
edilerek geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.
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8) 2017-696 s. KHK ile getirilen düzenlemE. (Aynen kabul: 
2018-7079)
MADDE 108- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 401 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 
üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirket-
lerde, kayyımın ilk defa atandığı mali yıl ve öncesinde yapılan iş 
ve işlemler ile ilgili olarak birinci fıkranın ilk cümlesi kapsamında 
onay yükümlülüğü yoktur.” 
MADDE 109- 6102 sayılı Kanunun 403 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 
“(6) Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 5271 
sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına 
karar verilen şirketlerde beşinci fıkra hükümleri kayyımın görevi 
devam ettiği müddetçe uygulanmaz.” 

Madde 134- Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 
arama, kopyalama ve elkoyma 

(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkâ-
nının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar 
ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, 
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek me-
tin hâline getirilmesine (…) karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından 
verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim ka-
rarını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim 
tarafından aksine karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve çözümü 
yapılan metinler derhâl imha edilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifre-
nin çözülememesinden dolayı girilememesi veya  gizlenmiş bilgilere ulaşı-
lamaması ya da işlemin uzun srecek olması halinde çözümün yapılabilme-
si ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabi-
lir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, 
elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, 
sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheli-
ye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. 

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemde-
ki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alı-
nan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer 
tarafından imza altına alınır. 
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde ara-
ma, kopyalama ve elkoyma 
MADDE 134.- (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka 
surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhu-
riyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve 
bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılma-
sına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların 
çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.
(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifre-
nin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere 
ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların 
alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözü-
münün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan 
cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. 
(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasın-
da, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye 
veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına 
alınır.
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sis-
temdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. 
Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kay-
dedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. 
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 11- 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “soruşturmada,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve” 
ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “İstemesi halinde, 
bu” ibaresi “Üçüncü fıkraya göre alınan” şeklinde değiştirilmiştir.
3) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-j)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
j) 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlar-
da, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, 
kopyalama ve elkoyma işlemlerine, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. Bu ka-
rar, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kara-
rını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma 
kendiliğinden kalkar. Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sü-
recek olması halinde bu araç ve gereçlere elkonulabilir. İşlemlerin 
tamamlanması üzerine elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade 
edilir.
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4) 2018-7145 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “Cumhuriyet savcısının istemi üzerine” ibaresi 
“hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından” şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan “hâkim 
tarafından” ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkraya aşağıda-
ki cümleler eklenmiş ve ikinci fıkrasına “bilgilere ulaşılamaması” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da işlemin uzun sürecek olma-
sı” ibaresi eklenmiştir.
“Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat 
içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört 
saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan me-
tinler derhâl imha edilir.”
5) İçtihat.
►CGK 17.9.2019, E. 2018/443, K. 2019/553; Kamu görevinden 
ihraç edilen sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma 
suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda; 
sanığın kullanımındaki hattın takılı olduğu cihazda ByLock uygu-
laması kullandığının tespit edilmesi, FETÖ/PDY silahlı terör ör-
gütüne üye olma suçundan başka dava dosyasında yargılanmakta 
olan tanık ...’un beyanları karşısında, Yerel Mahkemece sanığın bu 
gerekçelerle FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 
cezalandırılmasına karar verildiği dosyada; Kanun yolu aşama-
sında dosya içerisine giren ByLock tespit ve değer-lendirme tuta-
nağı, inceleme tespit tutanağı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 
üye oldukları iddiasıyla haklarında ayrı soruşturma yürütülen... 
ve ...’in sanık aleyhindeki beyanlarının sonuca etkili görülmediği 
gibi sonradan dosyaya giren tutanakların araştırılması ve bu tuta-
naklar ile tanık ifadelerinin sanığa okunup sanık ve müdafisinden 
diyeceklerinin sorulması gerektiğinden bahisle hükmün bozulması 
durumunda Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altı-
na alınan makul sürede yargılanma hakkı ihlal edileceğinden eksik 
araştırmayla mahkûmiyet hükmü kurulduğuna dair Özel Dairenin 
bozma kararında isabet bulunmamaktadır. Yargıtay’ın temyiz in-
celemesi, hükmün hukuki yönüne ilişkin olup ancak maddi olguya 
ilişkin gerekçenin akla, mantığa, bilime ve ulaşılan tecrübelere ay-
kırı veya dosya kapsamıyla uyumsuz olması hâlinde maddi olgu 
yönünden bozma kararı verilebileceğinden, bu koşullar içerisinde, 
temyiz incelemesi sırasında maddi olgudaki sübut nedeniyle boz-
ma kararı verilerek sürecin yeniden başlatılması usul ve yasaya 
aykırı olacaktır. ►AYM Ömür Kara ve Onursal Özbek Başvurusu 
(2013/4825) 

apple
Vurgu
(A)

apple
Vurgu
(B)'nin

apple
Vurgu
değerlendirme

apple
Vurgu
(D)'nin

apple
Vurgu
(C)



92

C-1 m.135 Ceza Muhakemesi Kanunu

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Madde 135- İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlen-

diğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı 
ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı-
nın kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi (…) 
dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhu-
riyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en 
geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından 
aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından der-
hâl kaldırılır. 

(2) Talepte bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı 
verilecek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını 
gösterir belge veya rapor eklenir. 

(3) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki 
iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun 
anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, 
hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, tele-
fon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin 
türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki ay için verilebi-
lir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki 
sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı 
geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.

(5) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, (…) mobil telefonun 
yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet sav-
cısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen 
kararda, (…) mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. 
Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir.

(6) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, so-
ruşturma aşamasında hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istina-
den yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak 
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağ-
lantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir. Cumhuriyet 
savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, 
kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim 
tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edilir. 
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(7) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, ted-

bir süresince gizli tutulur. 
(8) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili 
olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya 

doku ticareti (madde 91), 
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. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli 

dolandırıcılık (madde 158), 
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
8. Parada sahtecilik (madde 197), 
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
10. Fuhuş (madde 227),
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. Tefecilik (madde 241), 
13. Rüşvet (madde 252), 
14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
15. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), 
16. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316), 
17. 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 ta-

nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkrala-

rında 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 tanımlanan suçlar. 
(9) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir baş-

kasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 
MADDE 135.- (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, suç 
işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka su-
retle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı-
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nın kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla ile-
tişimi tespit edilebilir, dinlenebilir ve kayda alınabilir. Cumhuriyet 
savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını 
en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim ta-
rafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı 
tarafından derhâl kaldırılır. 
(2) Şüphelinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişi-
mi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun 
anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.
(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun 
türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracı-
nın 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. 
(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 işleminin 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 ola-
rak 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.
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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 kay-
da alamaz.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 17.- Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkra-
sında geçen “Şüphelinin” ibaresi “Şüpheli veya sanığın” olarak 
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördün-
cü fıkrasındaki “kullanmakta olduğu” ve “kullanılan” ibareleri 
madde metninden çıkarılmış, altıncı fıkrasında geçen “hükümleri” 
ibaresi “kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesine ilişkin hükümler” olarak değiştirilmiş, altıncı 
fıkranın (a) bendine (8) numaralı alt bentten sonra gelmek üze-
re aşağıdaki (9) numaralı alt bent ve (b) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir.
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç iş-
lendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suret-
le delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı-
nın kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla ileti-
şimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgile-
ri değerlendirilebilir.
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 
gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere 
sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.
9. Fuhuş (madde 227, fıkra 3),
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fık-
ralarında tanımlanan zimmet suçu,
3) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 12- 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; maddeye birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre 
teselsül ettirilmiş; mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay”, “bir 
defa” ve “hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit de-
falar” ibareleri sırasıyla, “iki ay”, “bir ay” ve “mahkeme yukarıdaki 
sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam 
üç ayı geçmemek üzere” şeklinde değiştirilmiş; maddenin mevcut dör-
düncü fıkrasında yer alan “üç ay” ve “bir defa” ibareleri sırasıyla 
“iki ay” ve “bir ay” şeklinde değiştirilmiş; mevcut altıncı fıkrasının (a) 
bendinin (5) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere “6. Nitelikli 
hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),” alt bendi eklenmiş, 
diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (8) numaralı alt 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut altıncı fıkrasının (a) bendinin 
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(9) numaralı alt bendinde yer alan “, fıkra 3” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.
“(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç 
işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebep-
lerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bu-
lunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli 
veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, 
dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 
Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar 
ve mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin 
dolması veya mahkeme tarafından aksine karar verilmesi hâlinde 
tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu fıkra 
uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle 
karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de 
oy birliği aranır.”
“(2) Talepte bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir ka-
rarı verilecek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa 
kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir.”
4) 2014-6572 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 42- 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “tespit edilebilir,” ibaresi madde metninden çıka-
rılmış, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen-
miş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yedinci 
fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, bu alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(6) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tes-
piti, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mah-
keme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, 
hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren 
kodu ve tedbirin süresi belirtilir.”
“14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),”
“15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (mad-
de 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),”
5) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK.  
MADDE 26- 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “ağır ceza mahkemesi” ibaresi “hâkim” şeklinde, 
“mahkemenin” ibaresi “hâkimin” şeklinde, “mahkeme” ibarele-
ri “hâkim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son iki cümlesi 
yürürlükten kaldırılmış; dördüncü fıkrasında yer alan “mahkeme” 
ibaresi “hâkim” şeklinde değiştirilmiş; altıncı fıkrasına “hâkim” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya gecikmesinde sakınca bulu-
nan hâllerde Cumhuriyet savcısı” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki 
cümleler eklenmiş; sekizinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı 
alt bendine “(madde 79, 80)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 
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organ veya doku ticareti (madde 91)” ibaresi eklenmiş, aynı bendin 
(6) numaralı alt bendine “(madde 148, 149)” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158)” ibaresi ek-
lenmiş, aynı bendin mülga (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiş, aynı bende (11) numaralı alt bendinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler 
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin ona-
yına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâ-
linde kayıtlar derhâl imha edilir.”
“9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),”
“12. Tefecilik (madde 241),”
6) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-k)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri uya-
rınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınma-
sı, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme 
tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcı-
sı, kararını beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, 
kararını beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden 
kalkar.
7) İçtihat.
►CGK 27.6.2019, E. 2018/418, K. 2019/513; Temyiz incelemesi 
sırasında UYAP sistemi aracılığıyla dosyaya konulan Bylock çö-
zümlerine dair inceleme raporunun, sanığın kullandığı cep telefo-
nuna ve hattına ilişkin baz sinyal bilgisi ve IP kayıtları inceleme 
tutanağının ve Bylock sorgu sonucu ile Behsat Ekici adlı kişinin 
kollukta alınan beyanının duruşmada usulünce sanık ve müdafisi-
ne anlatılıp diyecekleri sorulduktan sonra sonucuna göre hukuki 
durumunun belirlenmesi gerekmektedir. ►CGK 20.12.2018, E. 
2018/419, K. 2018/661; İlk derece yargılaması ve istinaf kanun 
yolu incelemesinden sonra dosyaya giren ByLock tespit ve de-
ğerlendirme tutanağı, dijital materyal çıkarım ve dijital materyal 
inceleme tutanakları ile veri inceleme raporu her iki yargı maka-
mınca kurulan hükümlere esas alınmadığından, bu belgelerin sa-
nığa okunarak sanık ve müdafisinden diyeceklerinin sorulmama-
sının silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleriyle CMK’nın 
217. maddesine aykırılık oluşturmadığı, dolayısıyla bozma ilamına 
konu hususların araştırılması veya sonradan dosyaya konulan By-
Lock tespit ve değerlendirme tutanağının, dijital materyal çıka-
rım ile dijital materyal inceleme tutanaklarının ve veri inceleme 
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raporunun sanığa okunup sanık ve müdafisinden diyeceklerinin 
sorulması gerektiğinden bahisle hükmün bozulmasının, uluslara-
rası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan makul sü-
rede yargılanma hakkının ihlâline yol açabileceği gözetilmelidir.  
►21. CD 13.6.2016, E. 2015/4285, K. 2016/5169 ►2. CD 
24.5.2016, E. 2016/5681, K. 2016/9846 ►CGK 23.2.2016, E. 
2014/5-98, K. 2016/83 ►17. CD 12.1.2016, E. 2015/27053, K. 
2016/101 ►2. CD 21.12.2015, E. 2014/16461, K. 2015/23643 
►Case of Huvig v. France (11105/84)►Case of Valenzuela Cont-
reras v. Spain (58/1997/842/1048) ►Case of Malone v. The United 
Kingdom (8691/79) ►Case of A. v. France (14838/89) ►Case of 
Klass and Others v. Germany (5029/71) ►Case of Kopp v. Swit-
zerland (13/1997/797/1000) ►Case of Halford v. The United 
Kingdom (20605/92) ►Case of Schenk v. Switzerland (10862/84) 
►AYM İlknur Yüksel Başvurusu (2014/7738) ►AYM Hilmi Yıl-
dız Başvurusu (2013/299) ►AYM Mehmet Seyfi Oktay Başvurusu 
(2013/6367) 

Madde 136- Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri
(1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, ko-

nutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci 
madde hükmü uygulanamaz.

Madde 137- Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edil-
mesi 

(1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı 
veya görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren 
kurum ve kuruluşların yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya 
kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştiril-
mesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine geti-
rilmemesi hâlinde 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 me-
tin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türk-
çe’ye çevrilir. 

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüp-
heli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da 
aynı maddenin birinci fıkrasına göre hâkim onayının alınamaması halin-
de, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son veri-
lir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuri-
yet savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum 
bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruş-
turma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet 
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Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine 
yazılı olarak bilgi verir. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi 
MADDE 137.- (1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğin-
ce Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, 
telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yetkililerin-
den iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin 
yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak 
istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine getirilmemesi 
hâlinde 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 kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi 
ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre hâkim onayının alınama-
ması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl 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. 
(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, en 
geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, 
kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi 
verir. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 18.- Ceza Muhakemesi Kanununun 137 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında geçen “halinde” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “soruşturma evresinin bitiminden itibaren” ibaresi eklen-
miştir.

Madde 138- Tesadüfen elde edilen deliller 
(1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, 

yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, 
diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; 
bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl 
bildirilir. 

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasın-
da, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve 
ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin iş-
lendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza 
altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

1) İçtihat.
►5. CD 25.10.2018, E. 2017/5892, K. 2018/8220 ►5. CD 
10.1.2018, E. 2014/10080, K. 2018/91 ►(Dan.İDDGK 19.4.2017, 
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E. 2016/2461, K. 2017/1672 ►8. CD 7.6.2016, E. 2015/12837, 
K. 2016/7541 ►2. CD 16.5.2016, E. 2016/3050, K. 2016/9306 
►AYM Deniz Seki Başvurusu (2014/5170)

ALTINCI BÖLÜM 
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

Madde 139- Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
(1) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere da-

yanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde 
edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlen-
dirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye hâkim tarafın-
dan karar verilir. (…)

(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlem-
ler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu 
olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kul-
lanılabilir.

(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler il-
gili Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının kimli-
ği, görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur. Soruşturmacı, kovuş-
turma evresinde tanık olarak dinlenmesinin zorunlu olması halinde, du-
ruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan veya ses ya da 
görüntüsü değiştirilerek gizli ortamda dinlenir. Bu durumda 27/12/2007 
tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 9 uncu maddesi hükmü 
kıyasen uygulanır.

(4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte iliş-
kin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesin-
de işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.

(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlen-
dirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.

(6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, 
görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanıla-
maz. Suçla bağlantılı olmayan kişisel bilgiler derhâl yok edilir.

(7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak 
uygulanabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 

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).
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b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda ta-

nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 

maddelerinde tanımlanan suçlar.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 soruş-
turmacı olarak görevlendirilebilir.
(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî iş-
lemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için 
zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değişti-
rilebilir ve kullanılabilir. 
(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belge-
ler ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir. Soruşturma-
cının 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 yükümlü-
dür.
(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve gö-
revlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutu-
lamaz.
(6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bil-
giler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında 
kullanılamaz. 
(7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili ola-
rak 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 (mad-
de 315). 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlar. 
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 13- 5271 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“(1) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere 
dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette 
delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı 
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olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlen-
dirmeye ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. İtiraz 
üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.”
“Suçla bağlantılı olmayan kişisel bilgiler derhâl yok edilir.”
3) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 27- 5271 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle” iba-
resi “hâkim tarafından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son 
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasının (a) bendinin 
(1) numaralı alt bendinde yer alan “Uyuşturucu” ibaresi “Örgüt 
faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuştu-
rucu” şeklinde değiştirilmiştir.
4) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-k, Aynen kabul: 
2016-6755)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri uya-
rınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınma-
sı, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme 
tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcı-
sı, kararını beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, 
kararını beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden 
kalkar.
5) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078)
MADDE 142- 5271 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Soruşturmacı, kovuşturma evresinde tanık olarak dinlenmesinin 
zorunlu olması halinde, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip 
bulunanlar olmadan veya ses ya da görüntüsü değiştirilerek gizli 
ortamda dinlenir. Bu durumda 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı 
Tanık Koruma Kanununun 9 uncu maddesi hükmü kıyasen uygu-
lanır.”
6) İçtihat.
►CGK 19.3.2019, E. 2018/420, K. 2019/230; Sanığın ByLock sis-
temine dahil olup olmadığına ilişkin araştırmanın ve FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında ayrı so-
ruşturma yürütülenlerin temyiz incelemesinden sonra dosyaya ko-
nulan sanık aleyhindeki beyanlarının sonuca etkisi bulunmadığın-
dan, bozma ilamına konu hususların araştırılması veya sonradan 
dosyaya konulan ifade tutanaklarının sanığa okunup sanık ve mü-
dafisinden diyeceklerinin sorulması gerektiğinden bahisle hükmün 
bozulması, uluslar arası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına 
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alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlâline yol açabilecek-
tir. Yargıtay’ın temyiz incelemesinin hükmün hukuki yönüne ilişkin 
olup, ancak maddi olguya ilişkin gerekçenin akla, mantığa, bili-
me ve ulaşılan tecrübelere aykırı veya dosya kapsamıyla uyumsuz 
olması hâlinde maddi olgu yönünden bozma kararı verilebilece-
ğinden, bu koşullar içerisinde, temyiz incelemesi sırasında maddi 
olgudaki sübut nedeniyle bozma kararı verilerek sürecin yeniden 
başlatılması usul ve yasaya aykırı olacaktır. ►20. CD 26.11.2018, 
(3882/5462) ►20. CD 2.10.2018, (3395/3909) ►CGK 30.6.2016, 
E. 2015/10-233, K. 2015/258 ►12. CD 1.6.2016, E. 2015/4745, K. 
2016/9235 ►20. CD 27.4.2016, E. 2015/8546, K. 2016/2531 ►20. 
CD 14.1.2016, E. 2015/15770, K. 2016/121 ►CGK 30.6.2016, E. 
2015/10-233, K. 2015/258 ►CGK 28.4.2015, E. 2014/10-848, K. 
2015/136 ►Case of Lüdi v. Switzerland (12433/86) ►Case of Te-
ixeira De Castro v. Portugal (44/1997/828/1034)

Madde 140- Teknik araçlarla izleme
(1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan 

kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi 
hâlinde, 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) ile organ veya 

doku ticareti (madde 91), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli 

dolandırıcılık (madde 158),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Parada sahtecilik (madde 197), 
6. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç), 
7. Fuhuş (madde 227) 
8. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
9. Tefecilik (madde 241), 
10. Rüşvet (madde 252), 
11. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
12. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), 
13. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316), 
14. 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 ta-

nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını 

gerektiren suçlar.
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d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlar.

(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı 
tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur. 
Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya 
hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edi-
lir.

(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok üç haftalık süre için veri-
lebilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. Ancak, örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi hâlin-
de, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir haftadan faz-
la olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılmasına karar 
verebilir. Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi halinde bu fıkrada belirtilen süreler bir kat artırılarak 
uygulanır. 

(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve 
kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması bakımından gerekli 
olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir.

(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Teknik araçlarla izleme
MADDE 140.- (1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli 
şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi 
hâlinde, 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 (mad-
de 315),
10. 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.
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d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlar.
(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulu-
nan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuri-
yet savcısı tarafından verilen kararlar yirmidört saat içinde hâkim 
onayına sunulur.
(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok dört haftalık süre için 
verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir.
(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma 
ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması bakımın-
dan gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde 
derhâl yok edilir.
(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 19.- Ceza Muhakemesi Kanununun 140 ıncı maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine (5) numaralı alt bentten sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiş, diğer alt bentler 
buna göre teselsül ettirilmiş ve maddenin üçüncü fıkrasına aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
6. Fuhuş (madde 227, fıkra 3)
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 
gerekli görülmesi halinde, hâkim bir haftadan fazla olmamak üzere 
sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.
3) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “hususunda” ibaresinden sonra gelmek üze-
re “somut delillere dayanan” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (a) 
bendinin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere “3. Nite-
likli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),” alt bendi 
eklenmiş, diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (5) 
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, mevcut (6) numaralı alt 
bendinde yer alan “, fıkra 3” ibaresi madde metninden çıkarılmış; 
ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Teknik araçlarla izlemeye ağır ceza mahkemesi tarafından oy 
birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi 
için de oy birliği aranır.
(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok üç haftalık süre için ve-
rilebilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. Ancak, 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli 
görülmesi hâlinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her de-
fasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçme-
mek üzere uzatılmasına karar verebilir.”
4) 2014-6572 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 43- 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
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değiştirilmiş, bu alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“11. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),”
“12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (mad-
de 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),”
5) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 28- 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birin-
ci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “(madde 79, 
80)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile organ veya doku ticareti 
(madde 91)” ibaresi, (3) numaralı alt bendine “(madde 148, 149)” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile nitelikli dolandırıcılık (madde 
158)” ibaresi eklenmiş, aynı bendin mülga (6) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı bende (8) numaralı alt 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer 
alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “mahkeme” iba-
resi “hâkim” şeklinde değiştirilmiştir.
“6. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),”
“9. Tefecilik (madde 241),”
“(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulu-
nan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuri-
yet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim 
onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâ-
linde kayıtlar derhâl imha edilir.”
6) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-k, Aynen kabul: 
2016-6755 3 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri uya-
rınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınma-
sı, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme 
tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcı-
sı, kararını beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, 
kararını beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden 
kalkar.
7) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 138 md.)
MADDE 143- 5271 sayılı Kanunun 140 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacı görev-
lendirilmesi halinde bu fıkrada belirtilen süreler bir kat artırılarak 
uygulanır.”
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8) İçtihat.
►Case of Khan v. The United Kingdom (35394/97), ►5. CD 
10.1.2018, E. 2014/10080, K. 2018/91, ►20. CD 11.4.2016, E. 
2015/15895, K. 2016/1979

Madde 140/A- Yönetmelik 
(1) Bu Kanunun 135 ila 140 ıncı maddelerinde düzenlenen koruma ted-

birlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
1) 2017-696 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7079 90 md.)
MADDE 90- 5271 sayılı Kanuna 140 ıncı maddesinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki 140/A maddesi eklenmiştir.
“Yönetmelik
MADDE 140/A- (1) Bu Kanunun 135 ila 140 ıncı maddelerinde 
düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

 YEDİNCİ BÖLÜM 
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Madde 141- Tazminat istemi 
(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya 

tutukluluğunun devamına karar verilen,
b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından ya-

rarlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama 

mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm veril-
meyen,

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, hüküm-
lülük 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 hal-

de elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası 
veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri 
verilmeyen,



108

C-1 m.141 Ceza Muhakemesi Kanunu

k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen baş-
vuru imkânlarından yararlandırılmayan,

Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren mer-

ciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen 
karara geçirilir. 

(3) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuş-
turması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri 
de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri ka-
rarlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet 
aleyhine açılabilir.

(4) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı ha-
reket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet 
savcılarına bir yıl içinde rücu eder.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tazminat istemi 
MADDE 141.- (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan 
veya tutukluluğunun devamına karar verilen,
b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından 
yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama 
mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm ve-
rilmeyen,
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, hüküm-
lülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörü-
len 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 hâl-
lerde 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 isteyebi-
lirler.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren 
merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu 
husus verilen karara geçirilir. 
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2) 2013-6459 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 141 inci maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen 
başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,”
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 70- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 141 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya 
kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorum-
luluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcıla-
rının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazmi-
nat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir.
(4) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı 
hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cum-
huriyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder.”
4) İçtihat.
►12. CD 9.1.2017, E. 2016/8656, K. 2017/28 ►12. CD 9.1.2017, 
E. 2016/6420, K. 2017/58 ►12. CD 9.1.2017, E. 2016/10515, 
K. 2017/84 ►12. CD 15.6.2016, E. 2016/2056, K. 2016/10221 
►CGK 10.11.2015, E. 2014/12-123, K. 2015/380 ►AYM İrfan 
Gerçek Başvurusu (2014/6500)

Madde 142- Tazminat isteminin koşulları
(1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itiba-

ren 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 mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı 
yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkeme-
sinde karara bağlanır.

(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve ad-
resini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi 
ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.

(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahke-
me, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceği-
ni ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlanmayan dilekçe, mahkemece, 
itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur.

(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği di-
lekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı çev-
resindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını onbeş gün 
içinde yazılı olarak bildirmesini ister.

(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat hu-
kukunun genel prensiplerine göre verilecek tazminat miktarının saptan-
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masında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya veya 
hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir.

(7) Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile 
Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, 
yokluklarında karar verilebilir.

(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine 
temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikle ya-
pılır.

(9) Tazminat davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gere-
ğince hesaplanan nisbî avukatlık ücreti ödenir. Ancak, ödenecek miktar 
Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu 
ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen 
maktu ücretten fazla olamaz.

(10) Tazminata ilişkin mahkeme kararları, kesinleşmeden ve idari baş-
vuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesinleşen mah-
keme kararında hükmedilen tazminat ile vekâlet ücreti, davacı veya ve-
kilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, 
bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre 
içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel hükümler dairesinde infaz 
ve icra olunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tazminat isteminin koşulları
MADDE 142.- (1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisi-
ne tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin 
kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulu-
nulabilir.
(2) İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde 
ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili 
ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer 
ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.
(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve 
adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini 
kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.
(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mah-
keme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin 
reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlanmayan 
dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur.
(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği 
dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yar-
gı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazla-
rını onbeş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister.
(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat 
hukukunun genel prensiplerine göre verilecek tazminat miktarının 
saptanmasında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı 
yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir.
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(7) Mahkeme, istemde bulunanı, Cumhuriyet savcısını ve Hazine 
temsilcisini dinledikten sonra kararını verir. 
(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine 
temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedi-
likle yapılır.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 20.- Ceza Muhakemesi Kanununun 142 nci maddesinin 
yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(7) Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile 
Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gel-
mezlerse, yokluklarında karar verilebilir.
3) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 139 md.)
MADDE 144- 5271 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir, 
“(9) Tazminat davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
gereğince hesaplanan nisbî avukatlık ücreti ödenir. Ancak, ödene-
cek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 
belirlenen maktu ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edi-
len davalar için belirlenen maktu ücretten fazla ulamaz.
(10) Tazminata ilişkin mahkeme kararlan, kesinleşmeden ve idari 
başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesin-
leşen mahkeme kararında hükmedilen tazminat ile vekâlet ücreti, 
davacı veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği ban-
ka hesap numarasına, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz 
gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, ka-
rar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.”
4) İçtihat.
►12. CD 15.6.2016, E. 2015/11440, K. 2016/10217 ►CGK 23.2.2016, 
E. 2014/12-582, K. 2016/85 ►12. CD 23.3.2015, E. 2014/19226, K. 
2015/4851 

Madde 143- Tazminatın geri alınması
(1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, 

hakkında kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, yargılamanın aley-
hte yenilenmesiyle beraat kararı kaldırılıp mahkûm edilenlere ödenmiş 
tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, Cumhuriyet savcısının 
yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak kararla kamu alacaklarının 
tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu karara 
itiraz edilebilir.

(2) (...)
(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gözal-

tına alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalan tanıklıkta 
bulunan kişiye de rücu eder.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tazminatın geri alınması
MADDE 143.- (1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı 
sonradan kaldırılarak, hakkında kamu davası açılan ve mahkûm 
edilenlerle, yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı 
kaldırılıp mahkûm edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet 
süresine ilişkin kısmı, Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı 
mahkemeden alınacak kararla kamu alacaklarının tahsiline ilişkin 
mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz edi-
lebilir.
(2) Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili ola-
rak görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder. 
(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gö-
zaltına alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalan 
tanıklıkta bulunan kişiye de rücu eder.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 21.- Ceza Muhakemesi Kanununun 143 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili ola-
rak görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini 
kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder.
3) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 103- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak-
kında Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri.
b) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu-
nun 47 nci ve 54 üncü maddeleri.
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
1) 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası,
2) 188 inci maddesinin ikinci fıkrası,
3) 238 inci maddesinin dördüncü fıkrası.
ç) 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi.

Madde 144- Tazminat isteyemeyecek kişiler 
(1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağı-

da belirtilenler tazminat isteyemezler:
a) (…)
b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve 

lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uy-
gun 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 er-
telenen veya düşürülenler.
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d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilme-

sine yer olmadığına karar verilenler.
e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya 

suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına ne-
den olanlar. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Tazminat isteyemeyecek kişiler 
MADDE 144.- (1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutukla-
nan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler:
a) Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indiri-
lenler.
b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve 
lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat iste-
meye uygun hâle dönüşenler.
c) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenler-
le hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesi-
ne karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya 
kamu davası ertelenen veya düşürülenler.
d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza veril-
mesine yer olmadığına karar verilenler.
e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini 
veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuk-
lanmasına neden olanlar. 
2) 2013-6459 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
3) İçtihat.
►12. CD 6.2.2017, E. 2016/11423, K. 2017/784 ►12. CD 
13.6.2016, E. 2015/12408, K. 2016/9977 ►CGK 12.5.2015, E. 
2013/12-531, K. 2015/157

BEŞİNCİ KISIM 
İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM 
İfade veya Sorgu İçin Çağrı

Madde 145- İfade veya sorgu için çağrı
(1) İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; 

çağrılma nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır. 
Madde 146- Zorla getirme 
(1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzen-

lenmesi için yeterli nedenler bulunan veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı 
halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebilir.
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(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 derhal, olanak 

bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâ-
kimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sor-
guya çekilir veya ifadesi alınır.

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve 
hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya çekilme-
nin 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.

(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçi ile 
ilgili olarak da zorla getirme kararı verilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Şüpheli veya sanığın zorla getirilmesi 
MADDE 146.- (1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yaka-
lama 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 ne-
denlerini içerir.
(3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir.
(4) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl, ola-
nak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde 
çağıran hâkimin, mahkemenin veya zorla getirmeyi isteyen Cum-
huriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi 
alınır.
(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar 
ve hâkim, mahkeme veya zorla getirmeyi isteyen Cumhuriyet savcı-
sı 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 imzalaya-
cakları bir tutanakla saptanır.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin başlığı 
“Zorla getirme” şeklinde; birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.
“(1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri dü-
zenlenmesi için yeterli nedenler bulunan veya 145 inci maddeye 
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göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getiril-
mesine karar verilebilir.”
“(4) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, 
olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat için-
de çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önü-
ne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.
“(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar 
ve hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya 
çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder.”
“(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçi 
ile ilgili olarak da zorla getirme kararı verilebilir.”

İKİNCİ BÖLÜM  
İfade ve Sorgu Usulü

 Madde 147- İfade ve sorgunun tarzı
(1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekil-

mesinde aşağıdaki hususlara uyulur:
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 yar-
dımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir 
müdafi görevlendirilir. 

d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakın-
larından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı 
olduğu söylenir. 

f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebilece-
ği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kal-
dırmak 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 imkânlardan yararla-
nılır.

i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belir-
tilen 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 getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.
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4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan 
müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.

5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.
1) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-c, f)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı 
yapılmaksızın kamu görevlileri de dâhil olmak üzere bütün şüphe-
li, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da 
alınabilir.
f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev 
yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili 
görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Kurum 
görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan 
davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ edilir. 
Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gös-
terilir.
2) İçtihat.
►3. CD 13.6.2016, E. 2015/34672, K. 2016/13851 ►21. CD 
5.4.2016, E. 2016/6590, K. 2016/3107 ►9. CD 21.3.2016, E. 
2016/236, K. 2016/2544 ►Case of Condron v. The United King-
dom (35718/97) ►Case of Funke v. France (10828/84) ►Case of 
Heaney and McGuinness v. Ireland (34720/97) ►Case of Saunders 
v. The United Kingdom (19187/91)

Madde 148- İfade alma ve sorguda yasak usuller 
(1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu en-

gelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir 
veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal mü-
dahaleler 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 şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça 
hükme esas alınamaz. 

(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ih-
tiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılabilir.

1) İçtihat.
►8. CD 5.12.2016, E. 2015/15679, K. 2016/11110 ►22. CD 
17.11.2015, E. 2015/13881, K. 2015/7297 ►Case of Aksoy v. 
Turkey (21987/93) ►Case of Assenov and Others v. Bulgaria 
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(90/1997/874/1086) ►Case of Baranowski v. Poland (28358/95) 
►Case of Ribitsch v. Austria (18896/91) ►Case of Salman v. Tur-
key (21986/93) ►Case of Selmouni v. France (25803/94) ►Case 
of Labita v. Italy (26772/95) ►Case of Ireland v. The United King-
dom (5310/71)

ALTINCI KISIM  
Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM  
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

Madde 149- Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
(1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında 

bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî tem-
silcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulu-
nabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen 
kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, 
şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında 
olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 149- Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
(1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşama-
sında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; 
kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçe-
bilir.
(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bu-
lunabilir.
(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avuka-
tın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince 
yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, 
kısıtlanamaz.
2) 2016-676 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7070 1 md.)
Madde 1- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 149 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen 
kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.”
3) Geçici OHAL Düzenlemesi 667 s. KHK 6/1-ğ, Aynen kabul: 
2016-6749 6 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
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dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu 
sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.
4) İçtihat.
►CGK 28.5.2019, E. 2016/929, K. 2019/460; Sanık ... müdafisinin 
dilekçeyle, 12.02.2014 tarihinde yapılacak du-ruşmaya aynı gün 
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara 10. Asliye Ceza Mah-
kemesi ve Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşmaları 
olduğundan katılamayacağını beyan ederek mazeretini bildirdiği, 
Yerel Mahkemece aynı gün yapılan duruşmada herhangi bir ge-
rekçe gösterilmeden “Sanık vekilinin mazeretinin reddine” şeklin-
de karar verilerek sanık ve müdafisinin yokluğunda mahkûmiyet 
hükmünün kurulmasının savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde 
olduğu açıktır.►CGK 5.3.2019, E. 2016/662, K. 2019/158; Hüküm 
tarihinde farklı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda başka bir 
suçtan hükümlü olarak bulunan ve yakalama kararı üzerine başka 
mahkemece yapılan sorgusu sırasında duruşmadan bağışık tutulma 
isteğinde bulunmayan sanığın, hükmün açıklandığı son oturumda 
hazır bulundurulmayıp yokluğunda yargılama yapılarak mâhkumi-
yetine karar verilmesi savunma hakkının sınırlandırılması niteli-
ğinde olup bozmayı gerektirmiştir.►CGK 6.12.2018, E. 2018/122, 
K. 2018/613; Aynı yargı çevresindeki ceza infaz kurumunda başka 
bir suçtan tutuklu olarak bulunan ve sorgusu sırasında duruşmadan 
bağışık tutulma hususunda herhangi bir beyanı bulunmayan sanı-
ğın, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği ve 
hükmün açıklandığı oturumlarda hazır bulundurulmayıp yokluğun-
da yargılama yapılarak mahkumiyetine karar verilmesi savunma 
hakkının sınırlandırılması niteliğinde olup bozmayı ge-rektirmiş-
tir.►CGK 15.11.2018, E. 2018/339, K. 2018/536; Nitelikli hırsızlık 
suçundan yargılanan, başka bir suçtan yerel mahkemenin yargı 
çevresi dışında Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve 
istinabe suretiyle sorgusu yapılan sanığa, sorgusundan önce, ifade-
sini asıl mahkemesinde vermek isteyip istemediğinin sorulmaması, 
yine istinabe suretiyle yapılan sorgusu sırasında duruşmalardan 
bağışık tutulma isteğinde bulunmayan sanığın, Cumhuriyet savcı-
sının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği ve hükmün açıklandığı 
son oturumda hazır bulundurulmayıp yokluğunda yargılama yapı-
larak mahkumiyetine karar verilmesi savunma hakkının kısıtlan-
ması niteliğinde olup bozmayı gerektirmiştir.►CGK 13.11.2018, E. 
2016/1158, K. 2018/520; Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği 
ve alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren nitelikli yağma 
suçundan yapılan yargılamada, duruşmada kanunen mutlaka hazır 
bulunması gereken sanıkların müdafilerinin yokluğunda mahkûmi-
yet hükümleri tesis ve tefhim edilmesi usul ve kanuna aykırıdır.►-
CGK 19.6.2018, E. 2018/237, K. 2018/298; Sanık hakkında iftira 
suçundan yapılan yargılamada, sanığın psikotik bozukluk nedeniy-
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le, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil 
ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan 
kalktığı adli raporlarla tespit edilen sanığın sorgusu yapılmadan, 
müdafinin dinlenmesiyle yetinilerek hakkında ceza verilmesine 
yer olmadığına ve koruma amaçlı tedavi altına alınmasına karar 
verilmesinin savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurduğu 
kabul edilmelidir.►CGK 12.6.2018, E. 2017/1108, K. 2018/284; 
Yüklenen suçun alt sınırı itibarıyla Kanunun zorunlu müdafiliği 
kabul ettiği olası kastla öldürme suçundan yapılan yargılamada, 
duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken sanıklar 
müdafisinin yokluğunda direnme kararına konu hükümlerin tesis 
ve tefhim edilmesi bozmayı gerek-tirmiştir.►CGK 12.6.2018, E. 
2017/1098, K. 2018/283; Yerel mahkemece bozmadan sonra yapı-
lan yargılamada sanık ve müdafiinden bozmaya karşı diyecekleri 
sorulup, sanığa son sözü verildikten sonra sanık müdafiin tekrar 
beyanı alınarak son olarak söz hakkı hazır bulunan sanığa tanın-
madan yargılama bitirilmek suretiyle hükmün tesis ve tefhim edil-
mesi, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurmaktadır. Bu 
usule aykırılık nedeniyle yerel mahkemenin direnme kararına konu 
hükmün diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar veril-
melidir. ►Case of Goddi v. Italy (8966/80) ►Case of Lala v. The 
Netherlands (14861/89) ►Case of Benham v. The United Kingdom 
(19380/92) ►Case of Averill v. The United Kingdom (36408/97) 
►Case of Imbrioscia v. Switzerland (13972/88)

Madde 150- Müdafiin görevlendirilmesi
(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli 

veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi 
halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savuna-
mayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir 
müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı 
yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliği-
nin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 görevlen-
dirilir.
(3) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan do-
layı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uy-
gulanır. 
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2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 150 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 150- (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi 
seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda 
olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.
(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini sa-
vunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aran-
maksızın bir müdafi görevlendirilir.
(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan 
dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uy-
gulanır.
(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birli-
ğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
3) 2006-5560 sK ile 5320 sK da yapılan değişikliK. 
MADDE 30- 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile bir-
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Müdafi ve vekil ücreti
MADDE 13- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma 
ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından gö-
revlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık 
olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve 
Maliye bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret, Adalet 
Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu üc-
ret, yargılama giderlerinden sayılır.
(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl 
ve esaslar Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle 
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
4) İçtihat.
►CGK 12.6.2018, E. 2017/1108, K. 2018/284 ►6. CD 21.2.2017, 
E. 2014/9270, K. 2017/397 ►10. CD 17.2.2017, E. 2013/9807, 
K. 2017/619 ►6. CD 16.2.217, E. 2014/4906, K. 2017/354 ►6. 
CD 8.2.2017, E. 2014/3048, K. 2017/261 ►Case of Artico v. Italy 
(6694/74) ►Case of Croissant v. Germany (13611/88) ►Case of 
Fitt v. The United Kingdom (29777/96)

Madde 151- Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve 
müdafilik görevinden yasaklanma

(1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada 
hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini ye-
rine getirmekten kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafi 
görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturu-
ma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir.

(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olma-
dığını açıklarsa oturum ertelenir.

(3) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci maddeye göre görev-
lendirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü maddesinde sayılan 



121

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.151
suçlar ile terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müda-
filik veya vekillik görevini üstlenen avukat, hakkında bu fıkrada sayılan 
suçlar nedeniyle (…) kovuşturma bulunması halinde müdafilik veya vekil-
lik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. 

(4) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, hâkim 
veya mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara karşı 
itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması halin-
de avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı, 
(…) kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl süre ile verile-
bilir. Ancak, (…) kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler altı aydan 
fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. Soruşturma sonunda 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya kovuşturma so-
nunda mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi bek-
lenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden kalkar.

(5) Görevden yasaklama kararı, şüpheli, sanık veya hükümlü ile yeni 
bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. 

(6) Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka 
davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza 
infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem
MADDE 151.- (1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen 
müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşma-
dan 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.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 22.- Ceza Muhakemesi Kanununun 151 inci maddesinin 
başlığı “Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve 
müdafilik görevinden yasaklanma” şeklinde değiştirilmiş ve mad-
deye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir.
(3) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci maddeye göre gö-
revlendirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü maddesin-
de sayılan suçlar ile terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olan-
ların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat, hakkında 
bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma açılması halinde 
tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten 
yasaklanabilir. 
(4) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, 
müdafi veya vekil hakkında açılan kovuşturmanın yapıldığı mah-
keme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara karşı 
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itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması 
halinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasak-
lama kararı, kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl 
süre ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın niteliği itibariyle bu sü-
reler altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. 
Kovuşturma sonunda mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi ha-
linde, kesinleşmesi beklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden 
kalkar.
(5) Görevden yasaklama kararı, tutuklu veya hükümlü ile yeni bir 
müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bil-
dirilir.
(6) Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece baş-
ka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği 
kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez.
3) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-g, Aynen Kabul: 
2016-6749 m.6)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu maddesine göre seçilen 
veya aynı Kanunun 150 nci maddesine göre görevlendirilen müda-
fi, hakkında bu maddede sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da 
kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten ya-
saklanabilir. Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hak-
kında, sulh ceza hâkimliği tarafından gecikmeksizin karar verilir. 
Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni bir müdafi görevlendirilmesi 
için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir.
4) 2016-676 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
218/7070 2 md.)
MADDE 2- 5271 sayılı Kanunun 151 inci maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasında yer alan “tutuklu ve” ibaresi “şüpheli, sanık 
veya” şeklinde, “kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hüküm-
lünün müdafilik veya vekilliğini” ibaresi “soruşturma ya da kovuş-
turma bulunması halinde müdafilik veya vekillik görevini” şeklinde 
değiştirilmiştir.
b) Dördüncü fıkrasında yer alan “müdafi veya vekil hakkında açı-
lan kovuşturmanın yapıldığı” ibaresi “hâkim veya” şeklinde, “Ko-
vuşturma sonunda” ibaresi “Soruşturma sonunda kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda” 
şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “Müdafilik görevinden yasak-
lama kararı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukat hakkındaki 
soruşturma veya” ibaresi ve “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “soruşturma veya” ibaresi eklenmiştir.
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c) Beşinci fıkrasında yer alan “tutuklu” ibaresi “şüpheli, sanık” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 152- Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 
(1) Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın 

savunması aynı müdafie verilebilir.
1) İçtihat.
►9. CD 5.12.2016, E. 2015/17326, K. 2016/8513 ►CGK 
29.4.2014, E. 2013/1-214, K. 2014/212

Madde 153- Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 
(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve iste-

diği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma 

yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak 
aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 

310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 

330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suç-
ları.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı 
maddesinde tanımlanan zimmet suçu.

d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
tanımlanan suçlar.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bi-
lirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer 
adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulan-
maz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten 
itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; 
bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de ya-
rarlanır.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 
MADDE 153.- (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini 
inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak ala-
bilir. 
(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek 
alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cum-
huriyet 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 olduk-
ları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 
(4) Müdafi, Cumhuriyet Savcılığınca iddianamenin mahkemeye 
verildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alın-
mış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini 
harçsız olarak alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de 
yararlanır. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 23.- Ceza Muhakemesi Kanununun 153 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği ta-
rihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri 
inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız ola-
rak alabilir.
3) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 19- 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklan-
masının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura-
kebesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun-
da ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet 
Güvenlik Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aşağı-
daki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu-
nun 93/A maddesi
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 
10 uncu maddesi
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
153 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
d) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleşti-
rilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın 
Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelen-
mesi Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
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4) 2014-6572 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 44- 5271 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 153- (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini 
inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak ala-
bilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma 
yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cum-
huriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu 
karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturma-
larda verilebilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 
308),
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları.
c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı 
maddesinde tanımlanan zimmet suçu.
d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nunda tanımlanan suçlar.
(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile 
bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili olduk-
ları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra 
hükmü uygulanmaz.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği ta-
rihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri 
inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız ola-
rak alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de 
yararlanır.”
5) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-l 3 Aynen kabul: 
2016-6755 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
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l) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma 
yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhu-
riyet savcısının kararıyla kısıtlanabilir.
6) İçtihat.
►Case of Bendenoun v. France (12547/86) ►Case of Edwards v. 
The United Kingdom (13071/87) ►Case of Jasper v. The United 
Kingdom (27052/95)

Madde 154- Müdafi ile görüşme
(1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her za-

man ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebi-
lir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz.

(2) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından 
gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilir; bu 
zaman zarfında ifade alınamaz.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 154- (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın mü-
dafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı 
bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları dene-
time tâbi tutulamaz.
2) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-d)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza 
infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü 
veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve tâlimat 
verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi 
ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşme-
ler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile 
avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundu-
rulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge 
veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tut-
tukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınır-
landırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıl-
dığının anlaşılması hâlinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus 
gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, 
taraflar bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması hâlin-
de, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşme-
si sulh ceza hâkimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile 
yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına 
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bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi Cumhuri-
yet savcısı tarafından istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 
tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygu-
lama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.
3) Geçici OHAL Düzenlemesi II (668 s. KHK 3/1-m)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince; 
m) Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet 
savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zar-
fında ifade alınamaz.
4) 2016-676 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018/7070 3 md.)
MADDE 3- 5271 sayılı Kanunun 154 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(2) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dör-
düncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suç-
lar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt 
faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl 
ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile 
görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kara-
rıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade 
alınamaz.”
5) İçtihat.
►Case of Magee v. The United Kingdom (28135/95) ►Case of W. 
v. Switzerland (12629/87)

Madde 155- Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması
(1) Sanığın kanunî temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve du-

ruşmaya kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir.
(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü 

uygulanır.
Madde 156- Müdafiin görevlendirilmesinde usul
(1) 150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi;
a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâ-

kimin istemi üzerine, 
b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, 
Baro tarafından görevlendirilir.
(2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuştur-

manın yapıldığı yer barosunca görevlendirilir. 
(3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, 

baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona erer.
1) İçtihat.
►CGK 3.4.2018, E. 2014/6-519, K. 2018/1329
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İKİNCİ KİTAP 
Soruşturma

BİRİNCİ KISIM 
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

Madde 157- Soruşturmanın gizliliği
(1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma 

haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlem-
leri gizlidir. 

1) İçtihat.
►Case of Rowe and Davis v. The United Kingdom (28901/95) 

Madde 158- İhbar ve şikâyet
(1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya 

kolluk makamlarına yapılabilir.
(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya 

şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türki-

ye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. 
(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia 

edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar 
veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü ola-
rak yapılabilir.

(6) İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir 
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve 
şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılma-
sına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüp-
heli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, 
varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 
üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cum-
huriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca ya-
pılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. 
Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından 
görülebilir. 

(7) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten 
sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça 
şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 158- İhbar ve şikâyet
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(1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya 
kolluk makamlarına yapılabilir.
(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar 
veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Tür-
kiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulu-
nulabilir. 
(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği 
iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine 
yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Baş-
savcılığına gönderilir.
(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü 
olarak yapılabilir.
(6) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçil-
dikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; 
mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya de-
vam olunur. 
2) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 140 md.)
MADDE 145- 5271 sayılı Kanunun 158 inci maddesine beşinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer 
fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir,
“(6) İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhan-
gi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması 
veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda 
soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda 
şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez, Soruşturma yapılma-
sına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâ-
yetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre 
itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı 
soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler 
ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu ka-
yıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından 
görülebilir.”
3) İçtihat.
►CGK 10.3.2015, E. 2014 /12-15, K. 2015/38 ►CGK 10.3.2015, 
E. 2014/12-15, K. 2015/38 ►4. CD 10.5.2006, E. 2005/9424, K. 
2006/10703

Madde 159- Şüpheli ölümün ihbarı
(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 bildirmekle yü-
kümlüdürler. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak 
Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.
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İKİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma İşlemleri

Madde 160- Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi
(1) 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. 

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargı-
lamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, 
şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına al-
makla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. 

1) İçtihat.
►18. CD 26.11.2018, E. 2016/16742, K. 2018/15790 ►5. CD 
8.2.2017, E. 2016/10661, K. 2017/419 ►14. CD 6.2.2017, E. 
2016/12601, K. 2017/498 ►5. CD 18.1.2017, E. 2016/7846, K. 
2017/201►CGK 4.11.2014, E. 2014/5-277, K. 2014/476 ►AYM 
Mehmet Çintosun Başvurusu (2014/1741) ►AYM Hadra Akgül 
ve Diğerleri Başvurusu (2014/867) ►AYM Sinan Işık Başvurusu 
(2013/2482)

Madde 161- Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 
(1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk 

görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki mad-
dede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü 
bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde gö-
rev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı 
ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işle-
mi yapmasını ister. 

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile 
uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl 
bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini 
gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele 
hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da 
bildirilir.

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsa-
mında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına 
vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde ken-
dilerinden 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 ihmalle-
ri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca 
doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 
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2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri 
hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama 
usulü uygulanır. 

(6) Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve ko-
vuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge 
adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve 
aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine 
giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır.

(7) Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, 
kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve 
yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde 
görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gön-
derir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir.

(8) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı 
maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevin-
den dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruştur-
ma yapılır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı maddesi hükmü saklıdır.

(9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili 
hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cum-
huriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya 
vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen 
veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl-
lerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar 
ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh 
ceza hâkimliğinden talepte bulunur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 
MADDE 161.- (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya 
emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı 
yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bü-
tün 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) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler 
ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına 
derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bü-
tün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 
(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; 
acele hâllerde, sözlü olarak verir. 
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(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kap-
samında ihtiyaç duyulan bilgi 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 hakkın-
da Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapı-
lır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır.
(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hüküm-
leri uygulanmak koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçların-
dan dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması 
kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en 
yakın il Cumhuriyet başsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuşturma 
yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetki-
lidir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 24.- Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına “Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bil-
dirilir.” şeklinde bir cümle eklenmiş ve maddenin beşinci fıkrasına 
“4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma-
sı Hakkında Kanun Hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 
en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevle-
rinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü” ibaresi eklenmiştir.
3) 2011-6217 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 21- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 161 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet sav-
cısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik ka-
rarı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyası-
nı, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın 
ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen 
karar kesindir.”
4) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun l61 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(8) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 
316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında 
veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca 
doğrudan soruşturma yapılır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Dev-
let İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 
ncı maddesi hükmü saklıdır.” 
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5) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-o, ö, Aynen ka-
bul: 2016-6755 3 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
o) Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması ha-
linde yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, 
gereç ve personel talebinde bulunabilir.
ö) Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alınan bilgilerin doğ-
ruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tu-
tuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh 
ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan 
alınabilirler.
6) 2017-680 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7072 8 md.)
MADDE 9- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 161 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“(6) Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma 
ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı ol-
duğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet 
başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza 
mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel 
hükümlere göre yapılır.” 
7) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 141 md.)
MADDE 146- 5271 sayılı Kanunun 161 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen millet-
vekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. 
Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili 
bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını is-
teyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği 
yer Cumhuriyet savcısı zorunlu oiaıı delilleri toplar ve gerekmesi 
hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâ-
kimliğinden talepte bulunur.”
8) 2018-7078 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 141- 5271 sayılı Kanunun 161 inci maddesine aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.
“(9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen 
milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahke-
mesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya gö-



134

C-1 m.162 Ceza Muhakemesi Kanunu

revlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun 
işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen 
veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorun-
lu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar 
bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bu-
lunur.”
8a) 2018-7078 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe ka-
dar milletvekilleri hakkında açılmış olan davalarda, bu maddeyi 
ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci 
maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik ve 
görevsizlik kararı verilemez; bu davalara kesin hükümle sonuçlan-
dırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri hakkında 
başlatılmış soruşturmalarda da bu maddeyi ihdas eden Kanun 
Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci maddesine eklenen 
dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik kararı verilemez.”
9) İçtihat.
►CGK 13.3.2018, E. 2017/5-207, K. 2018/96, ►15. CD 16.1.2017, 
E. 2016/4417, K. 2017/277 ►5. CD 17.10.2016, E. 2016/8604, K. 
2016/8453 ►18. CD 28.6.2016, E. 2015/24056, K. 2016/14287

Madde 162- Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi
(1) 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.

1) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-n, Aynen kabul: 
2016-6755 3 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;;
n) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma 
işlemine gerek görmesi halinde soruşturmanın yapıldığı yer sulh 
ceza hâkiminden de karar alabilir. 
2) İçtihat.
►CGK 9.6.2009, K. 2009/158, ►CGK 9.6.2009, K. 2009/157 ►1. 
CD 15/04/2008,K. 2008/301

Madde 163- Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması
(1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhu-

riyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet 
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savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma iş-
lemlerini yapabilir.

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen 
tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirirler.

2) İçtihat.
►CGK 4.12.2007, K. 2007/257

Madde 164- Adlî kolluk ve görevi
(1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu-

nunun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 
sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma 
işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder. 

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları 
doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, 
Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir.

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin em-
rindedir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Adlî kolluk ve görevi
MADDE 164.- (1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emni-
yet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli 
ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, 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 Ko-
mutanlığı Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen soruşturma 
işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder.
(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimat-
ları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk 
görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini 
yerine getirir.
(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin 
emrindedir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 25.- Ceza Muhakemesi Kanununun 164 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında geçen 3’üncü” ibaresi “4’üncü” olarak değişti-
rilmiştir.

Madde 165- Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi
(1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kol-

luk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu 
durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun 
hükümleri uygulanır.
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Madde 166- Değerlendirme raporu yetkisi
(1) Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki adlî kolluğun 

sorumluları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülkî idare 
amirlerine gönderir.

Madde 167- Yönetmelik
(1) Adlî kolluk görevlilerinin nitelikleri ve bunların hizmet öncesi ve 

hizmet içi eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme ra-
porlarının düzenlenmesi, uzmanlık dallarına göre hangi bölümlerde çalış-
tırılacakları ve diğer hususlar; bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
altı ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak 
yönetmelikte belirlenir.

Madde 168- Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması ha-
linde yetkisi

(1) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî kolluk görevlisi, 
bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı 
davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kul-
lanarak bundan men eder.

Madde 169- Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlan-
ması

(1) 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. Acele hâllerde, ye-
min vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir.

(2) Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk gö-
revlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt 
kâtibi tarafından imza edilir.

(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tuta-
nakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir.

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, başlama ve bitiş saatini ve 
işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendile-
rini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. 
Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir.

(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.
(7) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, 

Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci 
maddeler hariç) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nununun kapsamına giren suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuş-
turmalarda, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin 
açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin 
ifadesine başvurulması gerektiği hâllerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâ-
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ğıdı, kolluk görevlisinin iş yeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve 
duruşma tutanaklarında adres olarak iş yeri adresleri gösterilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması
MADDE 169.- (1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, 
tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasın-
da 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, adlî kolluk 
görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulu-
nan zabıt kâtibi tarafından imza edilir.
(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tu-
tanakta avukatın isim ve imzasına 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 ken-
dilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendi-
lerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir.
(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.
2) 2014-6526 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan “zamanı” ibaresi “tarihi, başlama ve bitiş saa-
tini” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, 
Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 
325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlarla ilgili yü-
rütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, kolluk tarafından düzen-
lenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece 
sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin ifadesine başvurul-
ması gerektiği hâllerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı, kolluk 
görevlisinin iş yeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve 
duruşma tutanaklarında adres olarak iş yeri adresleri gösterilir.”
3) İçtihat.
►10. CD 23.6.2016, E. 2016/1994, K. 2016/1985 ►9. CD 
8.2.2016, E. 2015/11120, K. 2016/831 ►10. CD 1.7.2015, E. 
2013/134, K. 2015/32038
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İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu Davasının Açılması

Madde 170- Kamu davasını açma görevi 
(1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine 

getirilir. 
(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hu-

susunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame 
düzenler. 

(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 kanunî temsilcisi, 
e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan ki-

şinin kimliği, 
f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği,
g) Şikâyetin 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 hu-

suslar 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 çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili 
tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir. 

1) İçtihat.
►CGK 20.9.2016, E. 2015/14-358, K. 2016/309 ►6. CD 
13.7.2016, E. 2016/3548, K. 2016/5667 ►4. CD 28.6.2016, E. 
2016/2967, K. 2016/12280 

Madde 171- Kamu davasını açmada takdir yetkisi
(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin var-
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lığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı vere-
bilir.

(2) Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, 
Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını ge-
rektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu da-
vasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir. Suçtan 
zarar gören veya şüpheli, bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre 
itiraz edebilir.

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, 
uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere; 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile 
mahkûm olmamış bulunması,

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halin-
de şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısın-
dan kamu davası açılmasından daha yararlı olması,

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve Cumhuri-
yet savcısı tarafından tespit edilen zararın, aynen iade, suçtan önceki hale 
getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. 
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuş-

turmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir 
suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı 
işlemez. 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunla-
ra mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya 
kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahke-
me tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kulla-
nılabilir.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 

suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar,
b) Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine 

karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen 
askerî suçlar,

c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
hakkında uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kamu davasını açmada takdir yetkisi
MADDE 171.- (1) Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsî 
sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerek-
tiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde 
Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmayabilir. 
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2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 171 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 171- (1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin piş-
manlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da 
şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı ko-
vuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir.
(2) 253 üncü maddenin ondokuzuncu fıkrası hükümleri saklı kal-
mak üzere, Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve kovuşturulma-
sı şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına 
rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine 
karar verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 173 üncü madde hü-
kümlerine göre itiraz edebilir.
(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi 
için, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere;
a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile 
mahkûm olmamış bulunması,
b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi 
halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açı-
sından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, 
aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tama-
men giderilmesi,
koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, ko-
vuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde 
kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süre-
since zamanaşımı işlemez.
(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, 
bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir so-
ruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcı-
sı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede 
belirtilen amaç için kullanılabilir.”
3) 2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 171 inci maddesinin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan 
“uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, fıkranın (d) bendinde yer alan “uğradığı za-
rarın,” ibaresi “uğradığı ve Cumhuriyet savcısı tarafından tespit 
edilen zararın,” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“(2) Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üze-
re, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına 
rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine 
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karar verebilir. Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara 173 
üncü madde hükümlerine göre itiraz edebilir.”
“(6) Bu madde hükümleri;
a) Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar,
b) Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevli-
sine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafın-
dan işlenen askerî suçlar,
c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
hakkında uygulanmaz.”
4) İçtihat.
►CGK 2018/77; 2911 m.33/1; 2012-6352, Geçici m.1 ►20. CD 
26.5.2016, E. 2016/1582, K. 2016/3201 ►10. CD 21.3.2016, E. 
2015/2215, K. 2016/889

İKİNCİ BÖLÜM 
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz  

ve İddianamenin İadesi

Madde 172- Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
(1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının 

açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuş-
turma olanağının bulunmaması hâllerinde 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 kamu 
davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilme-
dikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı 
fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma ya-
pılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş 
kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı 
deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleş-
mesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma 
açılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 hâllerinde 
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.



142

C-1 m.173 Ceza Muhakemesi Kanunu

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni 
delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açıla-
maz. 
2) 2013-6459 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 172 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma 
yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ke-
sinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesin-
den itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruştur-
ma açılır.”
2a) 2013-6459 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Ko-
rumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir 
ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesinin kesinleşmiş kararlarından, 15.6.2012 tarihi itibarıyla 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulu-
nanlar bakımından bu Kanunun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılamanın yenilenmesi ta-
lebinde bulunabilirler.”
3) 2017-680 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7072 9 md.)
MADDE 10- 5271 sayılı Kanunun 172 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra 
kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil 
elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar 
verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.” 
4) İçtihat.
►10. CD 16.6.2016, E. 2016/1484, K. 2016/1887 ►6. CD 6.6.2016, 
E. 2013/33363, K. 2016/4715 ►CGK 23.6.2015, E. 2013/7-700, 
K. 2015/241 ►AYM Mehmet Karabulut Başvurusu (2013/512) 
►AYM Yavuz Durmuş ve Diğerleri Başvurusu (2013/6574) ►Case 
of Aydın v. Turkey (57/1996/676/866) ►Case of Aksoy v. Turkey 
(21987/93) ►Case of Kaya v. Turkey (158/1996/777/978) ►Case 
of Kurt v. Turkey (15/1997/799/1002) ►Case of Osman v. The Uni-
ted Kingdom (87/1997/871/1083) 

Madde 173- Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 
(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 

kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı ve-
ren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mah-
kemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek 
olaylar ve deliller belirtilir.
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(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletil-

mesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cum-
huriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması 
için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz 
edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. 
Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı id-
dianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda tak-
dir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabil-
mesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Cumhuriyet savcısının kararına itiraz
MADDE 173.- (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadı-
ğına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş 
gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde 
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 bulun-
mazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; istemde bulunan suçtan 
zarar göreni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcı-
sına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye 
bildirir. 
(4) Başkanın, kamu davasının açılmasına karar vermesi halinde; 
Cumhuriyet savcısı kamu davasını açar.
(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda 
takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. 
(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil 
varlığı nedeniyle kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilek-
çe hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesi başkanının bu 
hususta karar vermesine bağlıdır.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 26.- Ceza Muhakemesi Kanununun 173 üncü maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Başkan, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine 
gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer sulh 
ceza hâkimini görevlendirebilir; kamu davasının açılması için ye-
terli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; iti-
raz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısı-
na gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye 
bildirir.
(4) Başkan istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame 
düzenleyerek mahkemeye verir.
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3) 2011-6217 sK ile yapılan değişikliK. 

MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinin birinci fıkrasın-
da yer alan “ağır ceza mahkemesi başkanına” ibaresi “ağır ceza mahkemesi-
ne”, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Başkan” ibareleri “Mahke-
me” ve altıncı fıkrasında yer alan “ağır ceza mahkemesi başkanının” ibaresi 
“ağır ceza mahkemesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

4) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 71-5271 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mah-
kemesine” ibaresi “ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki 
sulh ceza hâkimliğine” şeklinde; üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde; 
dördüncü fıkrasında yer alan “Mahkeme” ibaresi “Sulh ceza hâ-
kimliği” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “ağır ceza mahke-
mesinin” ibaresi “sulh ceza hâkimliğinin” şeklinde değiştirilmiştir.
“(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın ge-
nişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, 
o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu da-
vasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli 
olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı 
Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz 
edene ve şüpheliye bildirir.”
5) 2017-680 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7072 10 md.)
MADDE 11- 5271 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinin altıncı fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası 
açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.”
6) İçtihat. 
►11. CD 23.12.2016, E. 2016/9681, K. 2016/8771 ►8. CD 
2.5.2016, E. 2016/4499, K. 2016/5863 ►11. CD 14/6/2010, K. 
2010/7000

Madde 174- İddianamenin iadesi
(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının veril-

diği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün 
belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek sure-
tiyle;

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,
b) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanma-

dan düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tâbi 

olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uz-
laştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen,

d) Soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan 
suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen,

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.
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(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.
(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddi-

aname kabul edilmiş sayılır.
(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda göste-

rilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun 
bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahke-
meye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden 
iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İddianamenin iadesi
MADDE 174.- (1) Mahkeme, iddianamenin ve soruşturma evrakı-
nın verildiği tarihten itibaren yedi 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 ia-
desine karar verir.
(2) Önödemeye tâbi işlerde, ön ödeme usulü uygulanmaksızın kamu 
davası açılamaz. Aksi takdirde iddianame iade edilir. 
(3) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gös-
terilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten 
sonra yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gön-
derir.
(4) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 27.- Ceza Muhakemesi Kanununun 174 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 174.- (1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruştur-
ma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruştur-
ma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya 
hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;
a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,
b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil top-
lanmadan düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasın-
dan açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü uygulan-
maksızın düzenlenen,
İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.
(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edile-
mez.
(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen 
iddianame kabul edilmiş sayılır.
(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gös-
terilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten 
sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir 



146

C-1 m.175 Ceza Muhakemesi Kanunu

durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek 
dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere 
dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.
(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.
3) 2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplan-
madan düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne 
tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önö-
deme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın 
düzenlenen,”
“d) Soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı 
olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen,”
4) İçtihat.
►19. CD 2.6.2016, E. 2015/ 17717, K. 2016/18969 ►12. CD 
20.12.2016, E. 2015/15916, K. 2016/765 ►15. CD 2.11.2015, E. 
2015/14192, K. 2015/30587 ►Case of Sainte Marie v. France 
(12981/87) ►AYM Sertaç Kılıçarslan Başvurusu (2013/7090)

ÜÇÜNCÜ KİTAP  
Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM  
Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM  
Duruşma Hazırlığı

Madde 175- İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 
(1) İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma 

evresi başlar.
(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü be-

lirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır. 
1) İçtihat. 
►9. CD 17.2.2016, E. 2016/210, K. 2016/1244 ►CGK 17.3.2015, 
E. 2014 (2-37), K. 2015/47 ►7. CD 6.6.2013 E. 2012/18959 K. 
2013/12490

Madde 176- İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması
(1) İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunur. 
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti 

olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyle ya-

pılır. Sanıktan duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulunup 
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bulunmayacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi istenir; 
müdafii de sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun bulunduğu 
ceza infaz kurumunda cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel 
yanına getirilerek tutanak tutulmak suretiyle yapılır.

(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma 
günü arasında en az bir hafta süre bulunması gerekir.

1) İçtihat.
►7. CD 16.6.2016, E. 2014/22491, K. 2016/8476 ►20. CD 25.4.2016, 
E. 2015/7599, K. 2016/2409 ►14. CD 17.2.2016, E. 2015/10137, K. 
2016/1379 

Madde 177- Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi
(1) Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin 

toplanmasını istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları göstermek su-
retiyle bu husustaki dilekçesini duruşma gününden en az beş gün önce 
mahkeme başkanına veya hâkime verir.

(2) Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine derhâl bildirilir.
(3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet savcısına da bildirilir.

1) İçtihat.
►2. CD 5.5.2014, E. 2013/20837 K. 2014/11812 ►1. CD 7.5.2008, 
K. 2008/3763 ►4. CD 10.7.2008, E. 2008/8558 K. 2008/15780

Madde 178- Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan 
mahkemeye getirilmesi

(1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği 
tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, 
sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada 
dinlenir. Ancak, davayı uzatmak amacıyla yapılan talepler reddedilir.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 178- Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğru-
dan mahkemeye getirilmesi 
(1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği 
tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddetti-
ğinde, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişi-
ler duruşmada dinlenir.
2) 2016-676 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2017-
7070 4 md.)
MADDE 4- 5271 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin birinci fıkra-
sına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, davayı uzatmak amacıyla yapılan talepler reddedilir.”
3) İçtihat.
►Case of Cardot v. France (11069/84), ►1. CD 7.5.2008, K. 
2008/3763
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Madde 179- Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet 
savcısına bildirilmesi 

(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 başka kimseleri davet ettirecek 
ise bunların ad ve adreslerini sanığa yine makul süre içinde bildirir.

Madde 180- Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenme-
leri 

(1) Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan baş-
ka bir nedenle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir 
zaman için duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anla-
şılırsa, 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 dinlenme-
sinde de uygulanır.

(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükşe-
hir belediye sınırları içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi 
veya vekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar ve-
remez.

(4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisin-
de ise, ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükşehir belediye 
sınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geri çevir-
meksizin gereğini yapar.

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda 
görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilme-
leri olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna 
olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin 
esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

1) İçtihat.
►CGK 26.09.2017, E. 2017/956, K. 2017/370 ►1. CD 15.6.2010, 
9202-4463 ►4. CD 10.2.2010, K. 2010/1897

Madde 181- Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 
(1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirlenen gün, Cumhuri-

yet savcısına, suçtan zarar görene, vekiline, sanığa ve müdafiine bildirilir. 
Düzenlenen tutanağın örneği hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve mü-
dafie verilir.

(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra 
hükümleri uygulanır.
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(3) 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 şüp-
heli veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına karar verilebilir.

1) İçtihat.
►7. CD 16.6.2016, E. 2014/22491, K. 2016/8476 ►20. CD 
25.4.2016, E. 2015/7599, K. 2016/2409 ►14. CD 17.2.2016, 
E. 2015/10137, K. 2016/1379 ►Case of De Moor v. Belgium 
(16997/90)

İKİNCİ BÖLÜM 
Duruşma

Madde 182- Duruşmanın açıklığı 
(1) Duruşma herkese açıktır. 
(2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldı-

ğı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına 
mahkemece karar verilebilir.

(3) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hü-
küm açık duruşmada açıklanır.

1) İçtihat.
►18. CD 16.5.2016, E. 2015/20494, K. 2016/10578 ►3. CD 
22.2.2016, E. 2015/21813, K. 2016/4007 ►14. CD 21.1.2016, E. 
2015/7192, K. 2016/567 ►14. CD 11.1.2016, E. 2014/1557, K. 
2016/13

Madde 183- Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı
(1) 180 inci maddenin beşinci fıkrası ile 196 ncı maddenin dördüncü 

fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma 
başladıktan sonra duruşma salonunda 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.

Madde 184- Açıklığın kaldırılması hakkında karar
(1) 182 nci maddede gösterilen hâllerde, açıklığın kaldırılması istemine 

ilişkin olarak yapılacak duruşma, istem üzerine veya mahkemece uygun 
görülürse kapalı yapılır.

Madde 185- Zorunlu kapalılık
(1) Sanık, onsekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hü-

küm de kapalı duruşmada açıklanır.
1) İçtihat.
►2. CD 9.5.2016, E. 2014/24206, K. 2016/8798 ►CGK 
13.10.2015, E. 2015/6-221, K. 2015/310 ►13. CD 16.10.2014, E. 
2014/10805, K. 2014/28291
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Madde 186- Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 
(1) Açıklığın kaldırılması kararı, nedenleriyle birlikte tutanağa geçi-

rilir.
1) İçtihat.
►CGK 13.11.2018, E. 2016/1158, K. 2018/520 ►5. CD 31.3.2016, 
E. 2016/1376, K. 2016/3192 ►CGK 23.2.2016, E. 2015/1-160, K. 
2016/88

Madde 187- Kapalı duruşmada bulunabilme 
(1) 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.

(2) Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz.
(3) Açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya genel ahlâka veya ki-

şilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırta-
cak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçüde 
duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve 
kararını açık duruşmada açıklar.

Madde 188- Duruşmada hazır bulunacaklar 
(1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile 

zabıt kâtibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde mü-
dafiin hazır bulunması şarttır. Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmaya gel-
memesi veya duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir.  

(2) (…) 
(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle buluna-

mayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye bulun-
durulabilir. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Duruşmada hazır bulunacaklar  
MADDE 188.- (1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve 
Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve Kanunun zorunlu mü-
dafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunması şarttır. 
(2) Sulh ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuri-
yet savcısı bulunmaz. 
(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle 
bulunamayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere 
yedek üye bulundurulabilir. 
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 103- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak-
kında Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri. 
b) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu-
nun 47 nci ve 54 üncü maddeleri. 
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c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
1) 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 
2) 188 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
3) 238 inci maddesinin dördüncü fıkrası. 
ç) 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi. 
3) 2016-676 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7070 5 md.)
MADDE 5- 5271 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci fıkra-
sına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruş-
maya devam edilebilir.” 
4) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişikliK. 
Madde 96- 5271 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci fıkra-
sına “mazeretsiz olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “duruş-
maya gelmemesi veya” ibaresi eklenmiştir. 
5) İçtihat. 
►5. CD 31.3.2016, E. 2016/1376, K. 2016/3192 ►CGK 23.2.2016, 
E. 2015/1-160, K. 2016/88 ►1. CD 21.1.2016, E. 2015/1437, K. 
2016/167 ►CGK 15.9.2015, E. 2013/6-773, K. 2015/284 

Madde 189- Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya ka-
tılması

(1) Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda 
duruşmaya katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler.

Madde 190- Ara verme
(1) Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir. An-

cak, zorunlu hâllerde davanın makul sürede sonuçlandırılmasını olanaklı 
kılacak surette duruşmaya ara verilebilir.

(2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya ara 
verilmesini istemeye hakkı olduğu sanığa hatırlatılır.

Madde 191- Duruşmanın başlaması
(1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık 

ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, 
duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşma-
nın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar. 

(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.
(3) Duruşmada, sırasıyla; 
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında 

kendisinden bilgi alınır, 
b) İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlama-

nın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nite-
lendirmesi anlatılır,
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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, usulü-
ne göre sorgusu yapılır. 

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 191- Duruşmanın başlaması
(1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış 
tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya 
başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı 
veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararı-
nı okuyarak açıklar. 
(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.
(3) Duruşmada, sırasıyla; 
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hak-
kında 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, usu-
lüne göre sorgusu yapılır. 
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 29- 5271 sayılı Kanunun 191 inci maddesinin üçüncü fık-
rasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suç-
lamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın 
hukuki nitelendirmesi anlatılır,”
3) Geçici OHAL Düzelemesi (667 s. KHK 6/1-h, Aynen ka-
bul:2016-6749 6 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddia-
name veya iddianame yerine geçen belge okunur ya da özetlenerek 
anlatılır.
4) İçtihat.
►CGK 19.6.2018, E. 2018/237, K. 2018/298 ►18. CD 1.6.2016, 
E. 2015/18231, K. 2016/12038 ►10. CD 25.4.2016, E. 2016/1382, 
K. 2016/1327 ►Case of Ekbatani v. Sweden (10563/83)

Madde 192- Başkan veya hâkimin görevi
(1) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir ve sanığı sorgu-

ya çeker; delillerin ikame edilmesini sağlar.
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(2) Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın yönetimine ilişkin 

olarak mahkeme başkanı tarafından emrolunan bir tedbirin hukuken ka-
bul edilemeyeceğini öne sürerse mahkeme, bu hususta bir karar verir.

Madde 193- Sanığın duruşmada hazır bulunmaması
(1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunma-

yan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni ol-
mayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir. 

(2) Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir 
karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da 
dava yokluğunda bitirilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Sanığın duruşmada hazır bulunmaması
MADDE 193.- (1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üze-
re, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Gelme-
mesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar 
verilir. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 28.- Ceza Muhakemesi Kanununun 193 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(2) Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir 
karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış 
olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.
3) İçtihat.
►23. CD 4.5.2016, E. 2015/8833, K. 2016/5785 ►13. CD 
13.4.2016, E. 2015/3032, K. 2016/655 ►Case of T. v. The United 
Kingdom (24724/94) ►Case of Colozza v. Italy (9024/80) ►Case 
of V. V. The United Kingdom (24888/94) ►Case of Stanford v. 
The United Kingdom (16757/90) ►Case of Poitrimol v. France 
(14032/88) ►Case of Brozicek v. Italy (10964/84)

Madde 194- Sanığın mahkemeden uzaklaşması
(1) Mahkemeye gelen sanığın duruşmanın devamı süresince hazır bu-

lunması 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 görülmez-
se, dava yokluğunda bitirilebilir. 

Madde 195- Sanığın yokluğunda duruşma
(1) Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerek-

tirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sa-
nığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır. 

1) İçtihat.
►19. CD 20.4.2016, E. 2015/15665, K. 2016/16044 ►20. CD 
3.11.2015, E. 2015/2532, K. 2015/4465 
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Madde 196- Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 
(1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tara-

fından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada 
hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.

(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar 
hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belir-
lenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. Cumhuri-
yet 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) Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda 

görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde 
bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar 
verilebilir.

(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargıla-
manın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nak-
ledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır bulundurul-
masına 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.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
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 sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sor-
gu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine 
bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bu-
lunması 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 yapı-
labilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu 
yapılır.
(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargı-
lamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevi-
ne nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır 
bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine 
mahkemece karar verilebilir.
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(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde ha-
zır bulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açıla-
rak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.
2) Geçici OHAL Düzenlemesi (667 s. KHK 6/1-i Aynen kabul: 
2016-6749 6 md.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
i) Hâkim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda 
görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle şüphe-
li veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına 
karar verilebilir.
3) 2017-694 sayılı KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 
2018-7078 142 md.)
MADDE 147- 5271 sayılı Kanunun 196 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı 
anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle 
yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara 
katılmasına karar verilebilir.”
4) İçtihat.
►8. CD 6.1.2020, E. 2019/20575, K. 2020/5 ►CGK 15.11.2018, 
E. 2018/339, K. 2018/536 ►11. CD 13.2.2017, E. 2015/2067, K. 
2017/924 ►3. CD 9.2.2017, E. 2016/2425, K. 2017/1089 ►3. CD 
8.2.2017, E. 2016/3552, K. 2017/1005 ►13. CD 17.1.2017, E. 
2016/19524, K. 2017/131 ►17. CD 11.1.2017, E. 2016/19403, K. 
2017/214 ►CGK 1.10.2013, E. 2013/7-73, K. 2013/401 

Madde 197- Sanığın müdafi gönderebilmesi
(1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii bütün oturumlarda hazır bulun-

mak yetkisine sahiptir.
1) İçtihat.
►Case of Lala v. The Netherlands (14861/89) ►Case of Poitri-
mol v. France (14032/88) ►Case of Van Geyseghem v. Belgium 
(26103/95)

Madde 198- Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle ge-
tirme koşulu

(1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa, mahkemenin karar 
ve işlemlerinin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, süre-
nin geçmesinden doğan sonuçları gidermek için sanık, kanunî 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.
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Madde 199- Sanığın zorla getirilebilmesi
(1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya 

yakalama emriyle getirilmesine her zaman karar verebilir.
Madde 200- Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabil-

mesi
(1) Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın 

gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme 
sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verebilir.

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde içe-
riği anlatılır.

Madde 201- Doğrudan soru yöneltme
(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 yöneltebi-
lirler. 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 ilgili-
ler yeniden soru sorabilir. 

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hâkim-
ler, birinci fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir.

1) İçtihat.
►Case of Delta v. France (11444/85) ►Case of Bricmont v. Belgi-
um (10857/84) ►Case of Doorson v. The Netherlands (20524/92) 
►Case of Kostovski v. The Netherlands (11454/85) ►Case of Lüdi 
v. Switzerland (12433/86) ►Case of Van Mechelen and Others v. 
The Netherlands (21363/93, 21364/93, 21427/93 and 22056/93) 
►Case of Unterpertinger v. Austria (9120/80) ►Case of Saidi 
v. France (14647/89) ►Case of Windisch v. Austria (12489/86) 
►Case of Asch v. Austria (12398/86) ►Case of Isgro v. Italy 
(11339/85) ►Case of Kostovski v. Netherlands (11454/85) ►AYM 
Tahir Laçin Başvurusu (2013/7011) ►AYM Emsan Öner Başvuru-
su (2013/1504) 

Madde 202- Tercüman bulundurulacak hâller
(1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmi-

yorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki 
iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir.

(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunma-
ya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen 
şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercü-
man, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.

(4) Ayrıca sanık;
a) İddianamenin anlatılması,



157

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.202
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan 

ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beşinci 
fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından 
yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karşılanmaz. 
Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik ola-
rak kötüye kullanılamaz.

(5) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzen-
lenen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları 
ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından oluşturulmuş listelerden 
değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu 
listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 nokta-
lar tercüme edilir.
(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve sa-
vunmaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır. 
(3) Bu madde hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, 
mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman, 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.
2) 2013-6411 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 1- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 202 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu mad-
de hükümleri,” ibaresi “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri,” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Ayrıca sanık;
a) İddianamenin okunması,
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini 
beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmet-
leri, beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği 
tercüman tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Dev-
let Hazinesince karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede 
bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamaz.
(5) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzen-
lenen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet sav-
cıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından oluşturulmuş 
listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman 
seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yö-
netmelikle belirlenir.”
2a) 2013-6411 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun 202 nci maddesinin beşinci 
fıkrasında öngörülen yönetmelik, Adalet Bakanlığınca bu maddeyi 
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ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay için-
de çıkarılır. Bu yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturulun-
caya kadar bu Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
düzenlenen tercüme hizmetleri sanığın kendisi tarafından getirilen 
tercüman tarafından yerine getirilir.”
3) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 30- 5271 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “okunması” ibaresi “anlatılması” 
şeklinde değiştirilmiştir.
4) İçtihat.
►Case of Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany (6210/73; 
6877/75; 7132/75)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Duruşmanın Düzen ve Disiplini

Madde 203- Hâkim veya başkanın yetkisi 
 (1) Duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 

sağlanır.
 (2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişi-

nin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan 
çıkarılmasını emreder.

 (3) Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıkla-
ra neden olursa yakalanır ve hâkim veya mahkeme tarafından, avukatlar 
hariç, verilecek bir kararla derhâl dört güne kadar disiplin hapsine konu-
labilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz.

Madde 204- Sanığın dışarı çıkarılması 
 (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli 

olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma sa-
lonundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır bulunmasını dos-
yanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görmezse, oturumu 
yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme 
barodan bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma yeniden alınması-
na karar verilen sanığa, yokluğunda yapılan işlemler açıklanır.

Madde 205- Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem
 (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.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

Madde 206- Delillerin ortaya konulması ve reddi
 (1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulması-

na başlanır. Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi 
sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulmasına 
engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir.

 (2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddo-
lunur:

 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 gösterirler-

se, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konul-
masından vazgeçilebilir.

 (4) (…)
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 red-
dolunur:
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 göste-
rirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin 
ortaya konulmasından vazgeçilebilir.
(4) Katılan, yalnız kişisel haklarını ispat için gösterdiği delilden 
vazgeçebilir.
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 29.- Ceza Muhakemesi Kanununun 206 ncı maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü fıkrası 
madde metninden çıkarılmıştır.
Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi 
sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya ko-
nulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen 
sanığa bildirilir.
3) İçtihat.
►20. CD 9.6.2016, E. 2015/16210, K. 2016/3589 ►10. CD 
29.1.2016, E. 2015/3763, K. 2016/313 ►10. CD 26.1.2016, E. 
2015/5443, K. 2016/239 ►Case of Krčmář and Others v. The Cze-
ch Republic (35376/97) ►Case of Barberà, Messegué and Jabar-
do v. Spain (10590/83) ►Case of Khan v. The United Kingdom 
(35394/97) ►Case of Aquilina and Others v. Malta (28040/08)
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Madde 207- Delil ve olayın geç bildirilmesi
 (1) Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat edilmek istenen 

olayın geç bildirilmiş olması nedeniyle reddedilemez.
 Madde 208- Tanığın duruşma salonundan ayrılması
 (1) Tanıklar, dinlendikten sonra ancak mahkeme başkanı veya hâki-

min izniyle duruşma salonundan ayrılabilir. 
Madde 209- Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar
 (1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tu-

tanakları, 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 anlatılır.

 (2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, açık-
ça istemeleri halinde, kapalı oturumda anlatılmasına mahkemece karar 
verilebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Madde 209- Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar 
(1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu 
tutanakları, naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tu-
tanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi delil olarak kullanı-
lacak belgeler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve sanığın kişisel 
ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, duruş-
mada okunur. 
(2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, 
açıkça istemeleri halinde, kapalı oturumda okunmasına mahkeme-
ce karar verilebilir.  
2) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7079 91 md.)
Madde 97- 5271 sayılı Kanunun 209 uncu maddesinin başlığında 
yer alan “okunması” ibaresi “anlatılması” şeklinde, birinci fıkra-
sında yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde ve ikinci fık-
rasında yer alan “okunmasına” ibaresi “anlatılmasına” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
3) İçtihat. 
17. CD 31.3.2016, E. 2015/11950, K. 2016/4489 ►5. CD 17.3.2016, 
E. 2016/956, K. 2016/2800 ►3. CD 7.4.2015, E. 2014/36114, K. 
2015/12283 

Madde 210- Duruşmada okunmayacak belgeler
(1) Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret ise, bu tanık du-

ruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzen-
lenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okunması dinleme yerine 
geçemez.

(2) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada tanıklıktan çekin-
diğinde, önceki ifadesine ilişkin tutanak okunamaz.
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1) İçtihat. 
►6. CD 11.2.2016, E. 2015/6838, K. 2016/765 ►23. CD 30.3.2015, 
E. 2015/1720, K. 2015/162 ►CGK 18.2.2014, E. 2013/4-242, K. 
2014/79 ►CGK 24.5.2016, E. 2014/13-676, K. 2016/262 ►Case 
of Saunders v. United Kingdom (19187/91) ►Case of Allenet De 
Ribemont v. France (15175/89)

Madde 211- Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
(1) a) Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutul-

muş olur veya bulunduğu yer öğrenilemezse,
b) Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması, has-

talık, malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle 
belli olmayan bir süre için olanaklı değilse,

c) İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruşmada hazır bulun-
ması gerekli sayılmıyorsa,

Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yapılan dinleme sırasında 
düzenlenmiş tutanaklar ile kendilerinin yazmış olduğu belgeler okunabi-
lir.

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık veya müdafii birin-
ci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan tutanakların okunmasına birlikte 
rıza gösterebilirler. 

Madde 212- Tanığın önceki ifadesinin okunması 
(1) Tanık, bir hususu hatırlayamadığını söylerse önceki ifadesini içeren 

tutanağın ilgili kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir.
(2) Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi arasında çelişki bu-

lunduğunda, evvelce alınmış ifadesi okunarak çelişkinin giderilmesine ça-
lışılır.

Madde 213- Sanığın önceki ifadesinin okunması 
(1) Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya mahke-

me huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alı-
nan veya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar 
duruşmada okunabilir.

Madde 214- Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
(1) Bir açıklamayı ve görüşü içeren resmî belge ve diğer yazılar ve fen-

nî muayene ve doktor raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse 
belge ve diğer yazılar veya raporda imzası bulunanlar, açıklamada bulun-
mak üzere duruşmaya çağrılabilirler.

(2) Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafından verilmişse mah-
keme, kurulun görüşünü açıklamak üzere görevi, üyelerden birine verme-
yi kurula önerebilir.

(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci madde hü-
kümlerine göre yapılır.
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Madde 215- Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
(1) Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve herhangi 

bir belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup ol-
madığı katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine 
sorulur.

Madde 216- Delillerin tartışılması 
(1) Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla katılana 

veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine veya kanunî 
temsilcisine verilir.

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin veya 
kanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da kanunî tem-
silcisi de Cumhuriyet savcısının ve katılanın veya vekilinin açıklamalarına 
cevap verebilir.

(3) Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir. Bu aşamada 
zorunlu müdafiin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil 
etmez.

1) Resmi Gazete’de yayımlanan ilk metin.
Madde 216- Delillerin tartışılması 
(1) Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla katıla-
na veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine veya 
kanunî temsilcisine verilir.
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin 
veya kanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da 
kanunî temsilcisi de Cumhuriyet savcısının ve katılanın veya vekili-
nin açıklamalarına cevap verebilir. 
(3) Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir.
2) 2017-694 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7078 143 md.)
MADDE 148- 5271 sayılı Kanunun 216 ncı maddesinin üçüncü fık-
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu aşamada zorunlu müdafiin hazır bulunmaması hükmün açık-
lanmasına engel teşkil etmez.”
3) İçtihat.
►8. CD 6.1.2020, E. 2019/20575, K. 2020/5 ►CGK 28.5.2019, 
E. 2016/929, K. 2019/460 ►CGK 5.3.2019, E. 2016/662, K. 
2019/158, ►CGK 15.11.2016, E. 2014/1-217, K. 2016/425 ►CGK 
8.11.2016, E. 2014/1-313, K. 2016/407 ►CGK 4.10.2016, E. 
2015/12-497, K. 2016/338 ►CGK 27.9.2016, E. 2014/9-165, K. 
2016/330 ►CGK 20.9.2016, E. 2015/1-509, K. 2016/316 ►CGK 
24.5.2016, E. 2015/12-14, K. 2016/265 ►CGK 12.4.2016, E. 
2015/12-498, K. 2016/192 ►CGK 29.3.2016, E. 2015/1-135, K. 
2016/161
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Madde 217- Delilleri takdir yetkisi
(1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartı-

şılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle ser-
bestçe takdir edilir. 

(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü de-
lille ispat edilebilir. 

1) İçtihat.
►CGK 24.1.2019, E. 2018/334, K. 2019/45; Temyiz incelemesi 
sırasında dosyaya giren ve sanığın örgütsel haberleşme progra-
mı ByLock kullanıcısı olduğunu bildiren ayrıntılı ByLock tespit 
ve değerlendirme tutanağının duruşmada CMK’nın 217. madde-
si uyarınca sanık ve müdafisine anlatılıp diyecekleri sorulduktan 
sonra sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.►C-
GK 2018/8, ►CGK 29/11/2018, E. 2016/1097, K. 2018/591 ►20. 
CD 27.1.2017, E. 2015/16553, K. 2017/753 ►CGK 24.5.2016, E. 
2014/13-676, K. 2016/262 ►4. CD 8.2.2016, E. 2013/35836, K. 
2016/1885 
CMK 217/2
►CGK 29.11.2018, E. 2016/1097, K. 2018/591; Hükümlü olan 
sanığın, eşi olan tanık ile kapalı görüş esnasında yaptığı telefon 
görüşmesinde, kamu görevlisine hakaret ettiği olayda; görüşme 
kayıtlarının yasal niteliğe sahip olması ve aksi halde hükümlü veya 
tutuklunun dinlemelerini gerçekleştiren kamu görevlilerine ser-
bestçe hakaret edebileceği gibi hukuken kabulü mümkün olmayan 
bir durumun ortaya çıkaracağından, görüşme kayıtlarının hukuka 
uygun delil olduğunun kabulü gerekmektedir.

Madde 218- Ceza mahkemelerinin ek yetkisi
(1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkeme-

nin 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 ve-
rebilir. 

(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hüküm-
leri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mah-
keme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü 
verir. 

1) İçtihat.
►1. CD 27.4.2016, E. 2016/2574, K. 2016/2221 ►14. CD 
14.3.2016, E. 2014/3006, K. 2016/2457 ►14. CD 4.11.2015, E. 
2015/7329, K. 2015/10195
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Tutanağı

Madde 219- Duruşma tutanağı
(1) Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâ-

kim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin 
teknik araçlarla kayda alınması halinde, bu kayıtlar vakit geçirilmeksi-
zin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt 
kâtibi tarafından imzalanır. 

(2) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kı-
demlisi tarafından imzalanır.

1) İçtihat.
►7. CD 20.1.2016, E. 2014/6754, K. 2016/247 

Madde 220- Duruşma tutanağının başlığı 
(1) Duruşma tutanağının başlığında;
a) Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı,
b) Oturum tarihleri, 
c) Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı,
Belirtilir. 
Madde 221- Duruşma tutanağının içeriği 
(1) Duruşma tutanağında; 
a) Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanunî 

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.
Madde 222- Duruşma tutanağının ispat gücü
(1) Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uy-

gun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutana-
ğa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir.
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İKİNCİ KISIM 

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

Madde 223- Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
(1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Bera-

at, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükme-
dilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. 

(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 nedeninin 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 hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getiril-

mesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlen-
mesi,

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) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı, 
c) Karşılıklı hakaret, 
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, 
Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer ol-

madığı 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 hük-
molunur. 

(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya 
açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.
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(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da 
soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması 
hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya 
kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz ger-
çekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı 
verilir. Bu karara itiraz edilebilir. 

(9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya 
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.

(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı 
kanun yolu bakımından hüküm sayılır. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
MADDE 223.- (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra 
hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, 
güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, 
hükümdür. 
(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 nedeninin 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 aşıl-
ması,
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) Şahsî 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. 
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(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm 
veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.
(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı 
ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin 
anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, 
soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş 
olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini 
beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir. 
(9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya 
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.
(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik ka-
rarı kanun yolu bakımından hüküm sayılır. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 30.- Ceza Muhakemesi Kanununun 223 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine ge-
tirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit et-
kisiyle işlenmesi,
3) İçtihat. 
►19. CD 27.2.2017, E. 2015/10033, K. 2017/1724 ►20. CD 
9.2.2017, E. 2016/2952, K. 2017/977 ►10. CD 9.2.2017, E. 
2014/4910, K. 2017/445 ►8. CD 8.2.2017, E. 2016/3549, K. 
2017/1091 ►17. CD 2.2.2017, E. 2015/19793, K. 2017/1089 ►12. 
CD 1.2.2017, E. 2015/11084, K. 2017/636 ►Case of Asan Rus-
hiti v. Austria (28389/95) ►Case of Sergey Zolotukhin v. Russia 
(14939/03)

Madde 224- Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
(1) Mahkemece karar ve hükümler oybirliği veya oyçokluğuyla verilir.
(2) Karşı oya tutanakta yer verilir; gerekçesi de tutanakta gösterilir.
Madde 225- Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yet-

kisi 
(1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve 

faili hakkında verilir. 
(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı 

değildir.
1) İçtihat.
►13. CD 7.2.2017, E. 2015/11857, K. 2017/894 ►6. CD 1.2.2017, 
E. 2016/4490, K. 2017/193 ►14. CD 31.1.2017, E. 2016/11279, K. 
2017/380 ►13. CD 24.1.2017, E. 2015/11647, K. 2017/680 ►6. 
CD 23.1.2017, E. 2014/14745, K. 2017/37 ►3. CD 23.1.2017, E. 
2016/469, K. 2017/499 ►Case of Pélissier and Sassi v. France 
(25444/94)
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İKİNCİ BÖLÜM 
Suç Niteliğinde Değişiklik

Madde 226- Suçun niteliğinin değişmesi
(1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip 

de savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede 
kanunî unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıy-
la mahkûm edilemez.

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin 
uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çık-
tığında aynı hüküm uygulanır.

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek 
savunmasını hazırlaması için süre verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Mü-
dafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır.

1) İçtihat.
►9. CD 8.2.2017, E. 2016/1759, K. 2017/192 ►2. CD 6.2.2107, E. 
2014/26476, K. 2017/1250 ►17. CD 30.1.2017, E. 2015/14997, K. 
2017/806 ►19. CD 18.1.2017, E. 2016/11270, K. 2017/359 ►14. 
CD 16.1.2017, E. 2016/9147, K. 2017/158 ►2. CD 11.1.2017, E. 
2014/29737, K. 2017/172 ►8. CD 10.1.2017, E. 2016/7462, K. 
2017/133 ►11. CD 7.12.2016, E. 2015/4793, K. 2016/8157

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Karar ve Hüküm

Madde 227- Müzakereye katılacak hâkimler
(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.
Madde 228- Müzakerenin yönetimi
(1) Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir.
Madde 229- Oyların toplanması
(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 çe-
kinemez.

(3) Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk meydana 
gelinceye kadar kendisine daha yakın olan oya eklenir.

Madde 230- Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar
(1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösteri-

lir:
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. 
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b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve 

reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan 
ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça göste-
rilmesi. 

c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun 
nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak, Türk 
Ceza Kanununun 61 ve 62 nci maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara 
göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve devamı maddelerine 
göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak gü-
venlik tedbirinin belirlenmesi.

d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya ted-
birlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanması-
na veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar.

(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü maddenin ikinci fıkra-
sında 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.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir ka-
rar veya hükmün verilmesi hâlinde bunun nedenleri gerekçede gösterilir.

1) İçtihat.
►CGK 2018/2,16, ►CGK 20.11.2018, E. 2016/986, K. 2018/554; 
Hâkimin 15-18 yaş grubundaki sanık hakkında sosyal inceleme ra-
poru aldırma zorunluluğu olmadığından rapor aldırılmaması boz-
ma nedeni yapı-lamaz. Ancak neden sosyal inceleme yaptırılmadı-
ğına ilişkin gerekçe göste-rilmemesi hukuka kesin aykırılık teşkil 
etmekte ve başlı başına bozma ne-deni oluşturmaktadır.►18. CD 
15.2.2017, E. 2015/20853, K. 2017/1705 ►14. CD 19.12.2016, E. 
2016/8909, K. 2016/8590 ►20. CD 13.12.2016, E. 2015/16015, 
K. 2016/5865 ►10. CD 6.12.2016, E. 20916/3246, K. 2016/4049 
►Case of Hadjianastassiou v. Greece (12945/87) ►Case of 
Ruiz Torija v. Spain (18390/91) ►Case of Hiro Balani v. Spain 
(18064/91) ►Case of Helle v. Finland (157/1996/776/977)

Madde 231- Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bı-
rakılması 

(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruş-
ma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle 
anlatılır. 

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii 
ve süresi bildirilir.

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bil-
dirilir.

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.

apple
Vurgu
yapılamaz.

apple
Vurgu
gösterilmemesi

apple
Vurgu
nedeni
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(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hük-
molunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; 
mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. 
Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmama-
sını ifade eder.

(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi 
için; 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve 

davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği husu-
sunda kanaate varılması, 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, ay-
nen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen gide-
rilmesi,

gerekir. Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmez.

(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, 
mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde se-
çenek yaptırımlara çevrilemez. 

(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi ha-
linde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süre-
si içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan 
fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli 
serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat 
sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesi-
ne, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda 
veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi 
altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek 
hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülü-
ğü yerine getirmesine,

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine geti-

remediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı 
denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gi-
dermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve-
rilebilir. 
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(10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli 

serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, 
açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi 
kararı verilir. 

(11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetim-
li serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, 
mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yüküm-
lülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın 
yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da ko-
şullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya 
seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet 
hükmü kurabilir. 

(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebi-
lir. 

(13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus 
bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuştur-
mayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tara-
fından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 
hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan in-
kılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Hükmün açıklanması
MADDE 231.- (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen 
esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okuna-
rak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.
(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, 
mercii ve süresi bildirilir.
(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu 
da bildirilir.
(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin başlığı 
“Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılma-
sı” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş-
tir.
“(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda 
hükmolunan ceza, bir yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para 
cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılması-
na karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında 
bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi 
için;
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a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulun-
ması,
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve 
davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği 
hususunda kanaate varılması,
c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, 
aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tama-
men giderilmesi,
gerekir.
(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, 
mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması ha-
linde seçenek yaptırımlara çevrilemez.
(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi 
halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre 
içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği 
süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya 
sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına 
devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumun-
da veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkası-
nın gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam et-
mek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka 
yükümlülüğü yerine getirmesine,
karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine ge-
tiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği 
zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle 
tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bı-
rakılması kararı verilebilir.
(10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve dene-
timli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı 
takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, 
davanın düşmesi kararı verilir.
(11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya dene-
timli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması 
halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yük-
lenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değer-
lendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz 
edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis 
cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine 
karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.
(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edi-
lebilir.
(13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara 
mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma 
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veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen 
amaç için kullanılabilir.
(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına iliş-
kin hükümleri, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.”
2a) 2008-5728 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargı-
tay ilgili ceza dairesinde bulunan dosyalar hakkında bu Kanunun 
lehe hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, usule aykırı-
lık bulunmadığı takdirde, dosya esastan incelenmek, acele işlerden 
sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi dikkate alınmak 
suretiyle karar verilir.
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edil-
mekte olan mahkûmiyet kararları hakkında, lehe kanun hükümleri, 
hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci 
maddeleri dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle 
belirlenir. Ancak, hükmün konusunun herhangi bir inceleme, araş-
tırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirme-
si halinde inceleme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle sonuç-
lanmış olan davalarda lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması 
amacıyla, yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımı hüküm-
leri uygulanmaz.
İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmemiş olmak-
la beraber hükme bağlanmış olan dosyalarda uzlaşma kapsamının 
genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez.
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuş-
turma evresinde bulunan dava dosyaları hakkında:
a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapıla-
cak inceleme sonucunda verilecek görevsizlik kararıyla dosya, gö-
revli mahkemeye gönderilir.
b) Daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış olan 
işlem ve kararlar hukukî geçerliliklerini sürdürürler.
GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uy-
gulanan yaptırımı idarî yaptırıma dönüşen fiiller nedeniyle;
a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca, 
b) Kovuşturma evresinde mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir.
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığında bulunan işlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, 
Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, bu Ka-
nuna göre işlem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak 
dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir.
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3) 2008-5728 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 562- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bir 
yıl” ibaresi “iki yıl” olarak, maddenin ondördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına 
alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygu-
lanmaz.”

4) 2010-6008 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 231 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bı-
rakılmasına karar verilmez.” 
4a) 2010-6008 sK nun geçici maddesi.
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş 
olanların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün için-
de mahkemeye başvurmaları halinde, mahkemece, hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi 
Kanununun 231 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki kayıtla bağlı 
olmaksızın, başvuruda bulunan sanık hakkında yeniden hüküm ku-
rulur.
5) 2014-6545 sK nun geçici maddesi.
MADDE 72- 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin sekizin-
ci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle 
bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
rilemez.”
6) İçtihat.
►2. CD 20.1.2020, E. 2019/14457, K. 2020/1113 ►8. CD 
23.2.2017, E. 2016/4851, K. 2017/1733 ►1. CD 21.2.2017, 
E. 2016/73, K. 2017/506 ►7. CD 20.2.2017, E. 2016/7448, K. 
2017/1324 ►10. CD 20.2.2017, E. 2015/4517, K. 2017/675 ►18. 
CD 31.1.2017, E. 2016/18115, K. 2017/991 ►10. CD 16.1.2017, 
E. 2015/4525, K. 2917/68 ►AYM Mehmet Şah Araş ve Diğerle-
ri Başvurusu (2014/798) ►AYM Süleyman Deveci Başvurusu 
(2013/3017) ►AYM Orhan Pala Başvurusu (2014/2983)
CMK 231/5
►CGK 22.10.2019, E. 2015/225, K. 2019/616; Açıkça yetkilendi-
rilmiş olmadıkça müdafi, sanık adına hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanda bulunamaz. Söz ko-
nusu beyan, bizzat sanık ya da bu konuda açıkça yetkilendirilen 
müdafi tarafından verilebilir.►CGK 20.6.2019, E. 2016/1413, K. 
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2019/489; Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmaz-
lık; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı 
yapılan itiraz üzerine mercisince, CMK’nın 231. maddesi gereğin-
ce hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup 
bulunmadığına dair yapılacak şekli denetim dışında esas bakımın-
dan (suçun sübutu, nitelendirilmesi vb. konularda) değerlendirme 
yapılıp yapılamayacağının, bu bağlamda açıklanmayan hükmün 
içeriğindeki hukuka aykırılıkların denetlenip denetlenemeyeceği-
nin belirlenmesine ilişkindir. İtiraz mercisince, hükmün açıklanma-
sının geri bırakılmasına ilişkin karar, 231. maddenin 6. fıkrasında 
yer alan suça ve sanığa ilişkin objektif uygulama koşullarının var 
olup olmadığı ile sınırlı olarak yapılmalıdır.►CGK 5.3.2019, E. 
2018/569, K. 2019/150; Denetim süresi içinde işlenen suç nede-
niyle hükmün açıklanabilmesi için hapis cezasına mahkûmiyetin 
zorunlu kılınması ve sanık hakkında denetim süresi içinde işlediği 
suç nedeniyle hükmolunan kısa süreli hapis cezasının çevrilen adli 
para cezası olduğunun belirlenmesi karşısında; yerel Mahkemece 
sanığın denetim süresi içinde işlediği kasıtlı suçtan verilen neti-ce 
adli para cezası esas alınarak hükmün açıklanmasında isabet 
bulunmadığı kabul edilmelidir.►CGK 19.2.2019, E. 2015/73, K. 
2019/116; Hapis cezası ile birlikte verilen adli para cezasına iliş-
kin hükmün bir bütün olarak temyiz kanun yoluna tabi olduğu ve 
bölünemeyeceği gözetildiğinde, Yerel Mahkemece hükmün bölüne-
rek adli para cezasına ilişkin kısmının açıklanmasının geri bırakıl-
masına karar verilmesinin yasal olmadığı, sanık hakkında kurulan 
hükmün adli para cezasına ilişkin kısmını inceleme dışı bırakarak 
hapis cezasına ilişkin kısmını inceleyen Özel Dairenin verdiği dü-
zeltilerek onama kararında isabet bulunmadığı ve bu karardan 
sonra yapılan işlemlerin hukuki değerden yoksun olduğu kabul 
edilmelidir.►CGK 24.1.2019, E. 2016/350, K. 2019/49; Denetim 
süresi içerisinde işlediği iddia edilen kullanmak için uyuşturucu 
madde bulundurmak suçundan sanığın mahkûmiyetine karar veril-
diği olayda; 6545 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce sanık 
hakkındaki denetimli serbestlik tedbirinin infaz edilerek mahkeme-
sine iade edildiğinin anlaşılması karşısında sanığın denetim süresi 
içinde kasıtlı bir suç işlediğinden bahsedilemeyeceği ve söz konusu 
karara dayanılarak hükmün açık-lanmasına karar verilemeyeceği 
kabul edilmelidir.►CGK 15.1.2019, E. 2015/330, K. 2019/8; Ye-
rel Mahkemece mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bıra-
kıl-dığı, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi 
nedeniyle açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması 
gerektiğinden, açıklanması geri bırakılan hükümde değişiklik 
yapılarak sanığın aleyhine olacak şekilde daha ağır bir cezanın 
belirlenmesine ilişkin Yerel Mahkeme hükmünde isabet bulunma-
maktadır.►CGK 24.4.2018, E. 2014/552, K. 2018/190; Hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın, dene-tim 
süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememesi sebebiyle kararının 
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kesinleştiği tarihten itibaren başlayan beş yıllık denetim süresinin, 
düşme hükmünün kurulduğu tarihten önce dolduğu ve sanığın gün-
cel adli sicil kayıtlarına göre bu süre içerisinde kasıtlı suç işleme-
diği anlaşıldığından, Özel Dairenin düşme kararı isabetli bulun-
maktadır.►CGK 10.4.2018, E. 2014/487, K. 2018/151; Temyiz ve 
istinaf kanun yollarından geçmeksizin kesinleşen hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına ilişkin kararların ülke sathında uygula-
ma birliğine ulaşmak ve ciddi boyutlara ulaşan hukuka aykırılıkla-
rın toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi amacıyla 
olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma konusu 
yapılabileceği kabul edilmelidir.►CGK 3.4.2018, E. 2018/23, K. 
2018/134; Sanık hakkında hükmolunan 5 ay hapis cezasının er-
telenmesine ilişkin ilk hükmün yalnız sanık tarafından temyiz edi-
lip Özel Dairece bozulmasından sonra, 5 ay hapis cezası olarak 
açıklanması geri bırakılan ikinci hük-mün, sanığın denetim süresi 
içinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle CMK’nın 231/11. maddesi 
uyarınca açıklanması sırasında “cezayı aleyhe değiştirme” yasağı 
uyarınca ilk hükümdeki gibi hapis cezasının ertelenmesi gerektiği 
gözetilmeyerek, sonuçları itibarıyla TCK’nın 51. maddesinde dü-
zenlenen hapis cezasının ertelenmesine göre daha lehe hükümler 
içeren CMK’nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması hü-kümlerinden, deneme süresi içerisinde kasıtlı yeni 
bir suç işlediği için faydalanma fırsatını kaçıran sanığın, daha ağır 
sonuçları olan erteleme hükmünden de mahrum edilmesinde isabet 
bulunmamaktadır.►CGK 13.3.2018, E. 2014/808, K. 2018/84; Sa-
nık hakkında denetim süresi içinde işlediği suç sebebiyle adli para 
cezasına hükmolunması karşısında; yerel mahkemece sanığın de-
netim süresi içinde işlediği kasıtlı suçtan verilen adli para cezası 
esas alınarak hükmün açıklanmasında isabet bulunmadığı kabul 
edilmelidir.►CGK 23.1.2018, E. 2015/962, K. 2018/16; Mahke-
mece, sanığın adli sicil kaydında bulunan kasıtlı suçtan verilmiş 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar dikkate alı-
narak, suç işleme eğilimi ile bu bağlamda kişilik özelliklerinin de-
ğerlendirmeye tabi tutulduğu ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda 
kanaat oluşmaması sebebiyle hakkında Hagb’na ilişkin maddenin 
uygulanmadığı anlaşıldığından, bu konuda gösterilen gerekçenin 
dosya muhtevasına uygun, denetime elverişli, yasal ve yeterli oldu-
ğunun kabulü gerekmektedir.

Madde 232- Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar
(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, 
kanunî temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, 

c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
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d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuk-

lu olup olmadığı, 
Yazılır.
(3) Hükmün gerekçesi ve varsa karşı oy gerekçesi, tümüyle tutanağa 

geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün içinde dava 
dosyasına konulur.

(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır.
(5) Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar imzalanma-

dan hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı imzalayamayacak hâle 
düşerse, yeni hâkim, tefhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli kararı 
bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde böyle bir durumun gerçek-
leşmesi hâlinde, hüküm diğer hâkimler tarafından imzalanır ve başkan 
veya en kıdemli hâkim tarafından, hükmün altına diğer hâkimin imza 
edememesinin sebebi yazılarak imza olunur.

(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne ol-
duğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun 
yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığı-
nın, 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.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 232- Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hu-
suslar
(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, ve-
kilinin, kanunî 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 açıklan-
masından itibaren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur.
(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imza-
lanır.
(5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun 
nedeni mahkeme başkanı veya hükümde bulunan hâkimlerin en kı-
demlisi tarafından hükmün altına yazılır.
(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne 
olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarı-
nın, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bu-
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lunup 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.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 31- 5271 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin üçüncü fık-
rasına “Hükmün gerekçesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
varsa karşı oy gerekçesi” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 
“(5) Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar imza-
lanmadan hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı imzalaya-
mayacak hâle düşerse, yeni hâkim, tefhim edilen hükme uygun ola-
rak gerekçeli kararı bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde 
böyle bir durumun gerçekleşmesi hâlinde, hüküm diğer hâkimler 
tarafından imzalanır ve başkan veya en kıdemli hâkim tarafından, 
hükmün altına diğer hâkimin imza edememesinin sebebi yazılarak 
imza olunur.”
3) İçtihat.
►CGK 16/1/2018, E. 2015/188, K. 2018/9 ►5. CD 26.1.2017, E. 
2015/4252, K. 2017/307 ►12. CD 18.1.2017, E. 2016/10676, K. 
2017/411 ►7. CD 17.1.2017, E. 2014/30610, K. 2017/431 ►12. 
CD 12.2.2017, E. 2015/10053, K. 2017/251 ►10. CD 10.1.2017, 
E. 2016/3365, K. 2017/38

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM 
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

Madde 233- Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması
(1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya 

hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir.
(2) Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler 

uygulanır.
1) İçtihat.
►5. CD 25.1.2017, E. 2015/6455, K. 2017/303 ►5. CD 23.6.2016, 
E. 2014/2938, K. 2016/6697 ►CGK 1.3.2016, E. 2015/13-93, K. 
2016/103 

Madde 234- Mağdur ile şikâyetçinin hakları
(1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
1. Delillerin toplanmasını isteme,
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuri-

yet savcısından belge örneği isteme,
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3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-

dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme,

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruş-
turma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki ka-
rarına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma. 

b) Kovuşturma evresinde; 
1. Duruşmadan haberdar edilme,
2. Kamu davasına katılma,
3. Tutanak ve belgelerden (…) örnek isteme, 
4. Tanıkların davetini isteme,
5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-

dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteme,

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

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

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

(4) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî tıp iş-
lemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğma-
sı hâlinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, 
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Adalet 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Mağdur ile şikâyetçinin hakları
MADDE 234.- (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
1. Delillerin toplanmasını isteme,
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhu-
riyet savcısından belge örneği isteme,
3. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendiril-
mesini isteme, 
4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile 
soruşturma belgelerini ve elkonulan 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,
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3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,
4. Tanıkların davetini isteme,
5. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını iste-
me,
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara 
karşı kanun yollarına başvurma.
(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. 
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır 
ve bu husus tutanağa yazılır.
2) 2008-5728 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 40- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) 
numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 
beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından 
kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,”
“5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 
beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından 
kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,”
3) Anayasa Mahkemesinin 17.5.2012 tarihli kararı.
Anayasa Mahkemesi 17.5.2012 tarih ve K. 2012/69 sayılı kararı 
ile, CMK 234/1-b, alt bent 3‘de yer alan “... vekil aracılığı ile ...” 
kelimelerini iptal etmiştir. 
4) 2019-7188 sK ile yapılan eK. 
MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(4) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî 
tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunlu-
luğu doğması hâlinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve 
ulaşım giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.”
5) İçtihat.
►CGK 2018/98

Madde 235- Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları
(1) Mağdur, şikâyetçi veya vekilinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçi-

rilmiş 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 bil-

dirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araştırıl-
ması gerekmez.

(4) Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde 
üçüncü fıkra uygulanmaz.



181

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.236
Madde 236- Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi
(1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa 

ilişkin hükümler uygulanır. 
(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu 

suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinle-
nebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden 
haller saklıdır. 

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozul-
muş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psi-
kiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. (…)

(4) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel 
ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesin-
de sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve 
beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınır.

(5) Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında dü-
zenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki be-
yanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde Cumhuriyet savcısının 
nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur çocuğun beyan ve gö-
rüntüleri kayda alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak, maddi gerçeğin 
ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alınması veya 
başkaca bir işlem yapılmasında zorunluluk bulunması hâlinde bu işlem, 
mahkeme veya görevlendireceği naip hâkim tarafından bu merkezler-
de uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk yargı çevresi ve 
mülkî sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle bu 
fıkrada belirtilen işlemler yerine getirilir.

(6) Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında dü-
zenlenen suçlardan mağdur olanların soruşturma evresindeki beyanları 
bakımından da beşinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak, beyan ve görüntü-
lerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranır.

(7) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü ka-
yıtları dava dosyasında saklanır, kimseye verilmez ve gizliliği için gerekli 
tedbirler alınır.

(8) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü kayıt-
ları, yazılı tutanağa dönüştürülür. Bu tutanak, talepte bulunan şüpheli, 
sanık, müdafii, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye verilir. Beyan ve gö-
rüntü kayıtları bu kişilere soruşturma ve kovuşturma makamlarının gö-
zetiminde gizliliği korunmak suretiyle izletilebilir.

1) 2019-7188 sK ile yapılan eK. 
MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin üçüncü fık-
rasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir.
“(4) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının 
özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz 
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yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya 
mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıy-
la alınır.
(5) Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma evresin-
deki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde Cumhu-
riyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur 
çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınır. Kovuşturma evresinde 
ise ancak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur 
çocuğun beyanının alınması veya başkaca bir işlem yapılmasında 
zorunluluk bulunması hâlinde bu işlem, mahkeme veya görevlendi-
receği naip hâkim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıy-
la yerine getirilir. Mağdur çocuk yargı çevresi ve mülkî sınırlara 
bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle bu fıkrada 
belirtilen işlemler yerine getirilir.
(6) Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenen suçlardan mağdur olanların soruşturma evresindeki 
beyanları bakımından da beşinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak, 
beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranır.
(7) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü ka-
yıtları dava dosyasında saklanır, kimseye verilmez ve gizliliği için 
gerekli tedbirler alınır.
(8) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü 
kayıtları, yazılı tutanağa dönüştürülür. Bu tutanak, talepte bulu-
nan şüpheli, sanık, müdafii, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye 
verilir. Beyan ve görüntü kayıtları bu kişilere soruşturma ve ko-
vuşturma makamlarının gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle 
izletilebilir.”
1a) 2019-7188 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan dü-
zenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 
tarihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygula-
maya devam olunur.
c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hüküm-
ler, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.
d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme 
bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile 
basit yargılama usulü uygulanmaz.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evre-
sine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
hükümleri uygulanmaz.
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu mad-
denin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek 
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koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince 
verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu ben-
din uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 
100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği 
hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.
g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine iliş-
kin getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz 
yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulan-
maz.
h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine iliş-
kin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı 
ay sonra uygulanır.”

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasına Katılma

Madde 237- Kamu davasına katılma
(1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen so-

rumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşa-
masında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu 
davasına katılabilirler.

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunula-
maz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya ka-
rara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça be-
lirtilmişse incelenip karara bağlanır.

1) İçtihat.
►1. CD 23.1.2019, E. 2018/4632, K. 2019/268 ►CGK 12.6.2018, 
E. 2015/1190, K. 2018/274; Sanık ...’ın serasında yetiştirip satmak 
üzere sebze haline götürdüğü kabaklardan, Antalya İl Tarım Müdür-
lüğü görevlilerince numune alındığı, Antalya İl Kontrol Laboratuar 
Müdürlüğünde yapılan analiz sonucunda numunelerde sağlığa za-
rarlı maddelerin tespit edildiği, tespit edilen bu de-ğerlerin Türk 
Gıda Kodeksi Pestisit Kalıntıları Maksimum Değerleri üzerin-de 
olduğu, sanığın sağlığa zararlı olacak şekilde gıda maddesi üretip 
satışa arz ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; topluma arzı 
gerçekleştirilen gıdaların mevzuatta belirtilen koşullara uygunluğu 
açısından denetlenmesinde, sonradan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile bağlı birimlerinin önemli görev ve yetkilere sahip ol-
duğu ve bu denetimlerin yerine getirilmesi açısından topluma karşı 
yükümlülüklerinin bulunduğunda kuşku bulunmasa da; söz konusu 
denetim yetkisinin, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların 
ticareti suçu açısından ilgili Bakanlık ve bağlı birimlerine “suçtan 
doğrudan zarar gören” ve “malen sorumlu” sıfatlarını kazandır-
mayacağı, tazminat ödenmesi, itibar zedelenmesi ve güven kaybı 
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gibi dolaylı zararlara dayanılarak kamu davasına katılmanın müm-
kün olmadığına dair kararının usul ve kanuna uygun olduğu kabul 
edilmelidir.►14. CD 28.2.2017, E. 2014/6262, K. 20917/1012 ►7. 
CD 26.12.2016, E. 2014/31111, K. 2016/11302 ►CGK 31.5.2016, 
E. 2015/8-1013, K. 2016/295 ►20. CD 7.6.2016, E. 2015/14553, 
K. 2016/3519 ►9. CD 11.11.2015, E. 2015/7434, K. 2015/7033 
►CGK 3.6.2014, E. 2013/8-11, K. 2014/303

Madde 238- Katılma usulü
(1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe 

verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutana-
ğına geçirilmesi suretiyle olur.

(2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar gö-
renden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden 
sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir.

(4) (…)
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Katılma usulü
MADDE 238.- (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra 
mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü 
başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur.
(2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar 
görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.
(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesin-
den sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar 
verilir.
(4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma husu-
sunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 103- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak-
kında Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri.
b) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu-
nun 47 nci ve 54 üncü maddeleri.
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
1) 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası,
2) 188 inci maddesinin ikinci fıkrası,
3) 238 inci maddesinin dördüncü fıkrası.
ç) 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi.
3) İçtihat.
►CGK 17.2.2015, E. 2013/5-657, K. 2015/9
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Madde 239- Katılanın hakları
(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı 

suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro 
tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir.

(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya ken-
disini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görev-
lendirilmesi için istem aranmaz. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Katılanın hakları
MADDE 239.- (1) Mağdur veya suçtan zarar gören, davaya katıl-
dığında, mahkemeden istemesi 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. 
2) 2008-5793 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 41- 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel 
saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini is-
teyebilir.”
3) İçtihat. 
►6. CD 14.3.2016, E. 2013/29585, K. 2016/1777 ►1. CD 
15.12.2015, E. 2015/1630, K. 2015/6178

Madde 240- Katılmanın davaya etkisi
(1) Katılma davayı durdurmaz.
(2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin di-

ğer işlemler vaktin darlığından dolayı katılan kimse çağrılamayacak veya 
kendisine haber verilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır.

Madde 241- Katılmadan önceki kararlara itiraz
(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 kay-
beder.

Madde 242- Katılanın kanun yoluna başvurması
(1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına 

başvurabilir.
(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı 

işi yeniden takip eder.
Madde 243- Katılmanın hükümsüz kalması
(1) Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçı-

lar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler.



186

C-1 m.244 Ceza Muhakemesi Kanunu

BEŞİNCİ KİTAP 
Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM 
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin 
Soruşurmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara 

İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gaiplerin Yargılanması

Madde 244- Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
(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 geçiril-
mesi 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 kanunî temsilcisi veya 
eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafi gö-
revlendirilmesi istenir. 

Madde 245- Gaibe ihtar
(1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bil-

dirmesi hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir.
Madde 246- Sanığa verilecek güvence belgesi
(1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde 

tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence 
koşullara bağlanabilir.

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bu-
lunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin 
hükmü kalmaz.

İKİNCİ BÖLÜM 
Kaçakların Yargılanması

Madde 247- Kaçağın tanımı
(1) Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalma-

sını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan 
ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine 
ulaşılamayan kişiye kaçak denir. 

(2) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan 
dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olan şüpheli veya sanığın, 
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yetkili Cumhuriyet savcısı veya mahkemece usulüne göre yapılan tebliga-
ta uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirile-
mez ise, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme; 

a) Çağrının bir gazete ile şüpheli veya sanığın bilinen konutunun kapı-
sına asılmak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün 
içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere hükme-
dilebileceğini ayrıca açıklar, 

b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından 
itibaren onbeş gün içinde başvurmayan şüpheli veya sanığın kaçak oldu-
ğuna karar verir.

(3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sor-
gusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez. 

(4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme 
barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kaçağın tanımı
MADDE 247.- (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını 
sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bu-
lunan 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 hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahke-
me barodan bir avukat görevlendirilmesini ister. 
2) 2005-5353 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 31- Ceza Muhakemesi Kanununun 247 nci maddesine 
aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir.
(2) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlar-
dan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili mahkemece 
usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla 
getirilme kararı da yerine getirilemez ise, mahkeme;
a) Çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asıl-
mak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün 
içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere 
hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,
b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasın-
dan itibaren onbeş gün içinde başvurmayan sanığın kaçak olduğu-
na karar verir.
3) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 32- 5271 sayılı Kanunun 247 nci maddesinin birinci fık-
rasına “Hakkındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruştur-
manın veya” ibaresi, “bu nedenle” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Cumhuriyet savcısı veya” ibaresi, ikinci fıkrasına “dolayı” iba-
resinden sonra gelmek üzere “soruşturma veya” ibaresi, “olan” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “şüpheli veya” ibaresi, “yetkili” 
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ve “ise,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Cumhuriyet savcısı 
veya” ibaresi ve aynı fıkranın (a) bendine “gazete ile” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “şüpheli veya” ibaresi eklenmiştir.
4) Geçici OHAL Düzenlemesi (668 s. KHK 3/1-b)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakı-
mından, olağanüstü halin devamı süresince;
b) Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağla-
mak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve 
bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılama-
yan şüpheliye de kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 247 nci ve 248 inci 
maddelerinin ikinci fıkraları uygulanmaz.
5) 2017-680 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7072 11 md.)
MADDE 12- 5271 sayılı Kanunun 247 nci maddesinin ikinci fıkra-
sının (b) bendine “başvurmayan” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“şüpheli veya” ibaresi eklenmiştir.

Madde 248- Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 
(1) Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gel-

mesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulunan mallarına, hak ve alacak-
larına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh 
ceza hâkimi veya mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi 
için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine 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. İrtikâp (madde 250),
13. Rüşvet (madde 252),
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
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16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 

307, 308),
17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 

309, 310, 311, 312, 313), 
18. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 

315),
19. 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 ta-

nımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkrala-

rında 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 tanımlanan suçlar, 
Hakkında uygulanır.
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya iliş-

kin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazete-
de ilânına sulh ceza hâkimince veya mahkemece karar verilebilir. 

(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğun-
da elkoymanın kaldırılmasına karar verilir.

(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza 
hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebi-
lir.

(6) Sulh ceza hâkimi veya mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, 
kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan 
tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların ge-
çimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile 
orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir. 

(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 248- Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 
(1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Tür-
kiye’de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı 
olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi 
için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bil-
dirilir. 
(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
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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. İrtikâp (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), 
Suçları, 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
tanımlana silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
 c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı 
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezası-
nı 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 oldu-
ğunda elkoymanın kaldırılmasına karar verilir. 
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh 
ceza hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama ka-
rarı verilebilir.
(6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak 
bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nede-
niyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini 
sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile 
orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin 
verir.
(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır. 
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
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MADDE 33- 5271 sayılı Kanunun 248 inci maddesinin birinci 
fıkrasına “sanığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhuriyet 
savcısına başvurmasını veya” ibaresi ve “orantılı olarak” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
sulh ceza hâkimi veya” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının (a) ben-
dine (16) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt 
bent eklenmiş, diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş; üçün-
cü fıkrasına “ilânına” ibaresinden sonra gelmek üzere “sulh ceza 
hâkimince veya” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan 
“Mahkeme” ibaresi “Sulh ceza hâkimi veya mahkeme” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (mad-
de 309, 310, 311, 312, 313),”
3) 2017-680 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7072 12 md.)
MADDE 13- 5271 sayılı Kanunun 248 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Kaçak sanığın” ibaresi “Kaçağın” şeklinde 
değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Madde 249- Tüzel kişinin temsili
(1) Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı ya-

pılan soruşturma ve kovuşturmada tüzel kişinin organ veya temsilcisi, ka-
tılan veya savunma makamı yanında yer alan sıfatıyla duruşmaya kabul 
edilir. 

(2) Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi bu Kanunun katı-
lana 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

Madde 250- Seri muhakeme usulü
(1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu 

davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri mu-
hakeme usulü uygulanır:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170),
3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fık-

ra),
4. Gürültüye neden olma (madde 183),
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5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra),
6. Mühür bozma (madde 203),
7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),
8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci 

fıkra),
9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 

268),
suçları.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci 
fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında be-
lirtilen suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü madde-
sinin birinci fıkrasında belirtilen suç.

d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun 
Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç.

e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

(2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi, seri muhake-
me usulü hakkında bilgilendirir.

(3) Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulan-
ması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifi kabul 
etmesi hâlinde bu usul uygulanır.

(4) Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, suçun 
kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit ede-
ceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı 
belirler.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenen hapis cezası 
Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde Türk Ceza 
Kanununun 50 nci maddesine göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya 
51 inci maddesine göre ertelenebilir.

(6) Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyet 
savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde 231 inci madde kıyasen 
uygulanabilir.

(7) Bu madde kapsamında yaptırım uygulanması, güvenlik tedbirleri-
ne ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uy-
gulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep yazısında;

a) Şüphelinin kimliği ve müdafii,
b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya 

kanuni temsilcisi,
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c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri,
d) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
e) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve 

tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,
f) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti,
g) Üçüncü fıkrada belirtilen şartların gerçekleştiği,
h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise bunla-

ra ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri,
gösterilir.
(9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü 

fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kapsa-
mında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusun-
da hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel 
hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsav-
cılığına gönderir. Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu 
usulden vazgeçmiş sayılır.

(10) Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamama-
sı veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi hâllerinde, şüphelinin seri muha-
keme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanması-
na dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde 
delil olarak kullanılamaz.

(11) Suçun iştirak hâlinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin 
bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi hâlinde seri muhakeme usulü 
uygulanmaz.

(12) Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve 
dilsizlik hâllerinde uygulanmaz.

(13) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer 
alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle 
şüpheliye ulaşılamaması hâlinde, seri muhakeme usulü uygulanmaz. 

(14) Dokuzuncu fıkra kapsamında Cumhuriyet savcısının talebi doğ-
rultusunda mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir.

(15) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakan-
lığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi
MADDE 250.- (1) Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti suçu,
b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar,
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c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölü-
münde tanımlanan suçlar (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci 
maddeler hariç), 
Dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili 
kapsayacak şekilde belirlenecek 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 mahkemelerden başka 
mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.
(3) Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyet-
leri ne olursa olsun bu Kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahke-
melerinde yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargıla-
yacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim hâli dahil 
askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır. 
2) 2009-5918 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 7- 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, maddenin üçüncü fıkrasının 
son cümlesinde geçen “hâli dahil” ibaresi ise “hâlinde” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı 
madde imâl ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerini aklama suçu,”
3) 2010-6008 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 8- 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesine aşağıdaki fık-
ra eklenmiştir.
“(4) Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemeler-
de yargılanamazlar ve bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuş-
turma hükümleri çocuklar bakımından uygulanmaz.”
4) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
CMK 250 madde, 2/7/2012-6352 sayılı Kanunun 105 inci maddesi 
ile yürürlükten kaldırılmış ve bu hükümler Terörle Mücadele Kanu-
nun 10 uncu maddesine aktarılmıştır:
MADDE 105- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:
1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 12 nci 
ve 116 ncı maddeleri,
2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası,
b) 9 ve 13 üncü maddeleri,
3) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu maddesinin yedinci fıkrası,
4) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu mad-
desi,
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5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
a) 141 inci maddesinin ikinci fıkrası,
b) 257 nci maddesinin üçüncü fıkrası,
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
250, 251 ve 252 nci maddeleri,
7) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 128 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,
8) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu-
nun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi. 
4a) 2012-6352 sK nun Geçici Maddesi.
2012-6352 sK GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunda yapılan deği-
şiklikler karşısında; ilgili suçlardan dolayı açılan ve temyiz aşama-
sında bulunan dava dosyalarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
lığında bulunanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca; Yargıtay 
ilgili dairesinde bulunan dosyalar ise bu dairece, hükmü veren 
mahkemeye gönderilir.
(2) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, 
suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim mik-
tarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık 
suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olma-
dığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, zararı tamamen 
tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza 
tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıve-
rilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda 
bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının ko-
şullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.
(4) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde 
açılmış olan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar 
bu mahkemelerce bakmaya devam olunur. Bu davalarda, yetkisizlik 
veya görevsizlik kararı verilemez. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun l0 uncu maddesinin kovuşturmaya 
ilişkin hükümleri bu davalarda da uygulanır.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun 251 inci maddesinin birinci 
fıkrasına göre görevlendirilen Cumhuriyet savcıları yürütmekte 
oldukları soruşturmalara, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun-
ca Terörle Mücadele Kanununun l0 uncu maddesi uyarınca görev-
lendirilen Cumhuriyet savcıları göreve başlayıncaya kadar devam 
ederler.
(6) Terörle Mücadele Kanununun l0 uncu maddesi kapsamına gi-
ren suçlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla açılmış olan davalarda, sanığın taşıdığı kamu görevlisi sıfatı 
dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar 
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alınması gerektiğinden bahisle durma veya düşme kararı verile-
mez.
(7) Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin 
birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılmış 
olan atıflar, Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılır.
5) 2019-7188 sK ile yeniden düzenlemE. 
6) İçtihat. 

YazılacaK. 
Madde 251- Basit yargılama usulü 
(1) Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli 

para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını 
gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar ve-
rilebilir.

(2) Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde 
mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, be-
yan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. 
Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belir-
tilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan 
talep edilir.

(3) Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece 
duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, 
Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223 
üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet 
kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir.

(4) Mahkemece, koşulları bulunması hâlinde; kısa süreli hapis ceza-
sı seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası ertelenebilir ya da 
uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

(5) Hükümde itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilir.
(6) Mahkemece gerekli görülmesi hâlinde bu madde uyarınca hüküm 

verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler 
uyarınca yargılamaya devam edilebilir.

(7) Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dil-
sizlik hâlleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe 
bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz.  

(8) Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama gir-
meyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde uygulanmaz.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Soruşturma 
MADDE 251.- (1) 250 nci madde kapsamına giren suçlarda soruş-
turma, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruş-
turma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcıların-

apple
Vurgu

apple
Vurgu
düzenleme.
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ca bizzat yapılır. Bu suçlar görev sırasında veya görevden dolayı 
işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma 
yapılır. Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcılığınca 250 nci 
madde kapsamındaki suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mah-
kemelerinden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.
(2) 250 nci madde kapsamına giren suçların soruşturması ve ko-
vuşturması sırasında Cumhuriyet savcıları, hâkim tarafından ve-
rilmesi gerekli kararları, varsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, 
aksi halde yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler.
(3) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde suç mahalli ile delille-
rin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapılabilir. Suç, ağır 
ceza mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise Cumhuriyet 
savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın 
yapılmasını isteyebilir.
(4) Suç askerî bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı ilgili 
askerî savcılıktan soruşturmanın yapılmasını isteyebilir. Üçüncü 
fıkraya göre soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet 
savcıları ile askerî savcılıklar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedi-
likle yaparlar. 
(5) 250 nci madde kapsamına giren suçlarda, yakalananlar için 91 
inci maddenin birinci fıkrasındaki yirmidört saatlik süre kırksekiz 
saat olarak uygulanır. Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ola-
ğanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında 91 
inci maddenin üçüncü fıkrasında dört gün olarak belirlenen süre, 
Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıyla yedi güne kadar 
uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce yakalanan veya tutukla-
nan kişiyi dinler.
(6) 250 nci madde kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma ve 
kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma sebebiyle şüp-
heli veya sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gören şahsı, ağır 
ceza mahkemesi veya başkanının, Cumhuriyet savcısının, mahkeme 
naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle belirtilen gün, 
saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 
(7) 250 nci maddede belirtilen suçlar nedeniyle Cumhuriyet sav-
cıları, 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 bulu-
nabilirler. 
(8) Türk Silahlı Kuvvetleri kıt’a, karargâh ve kurumlarından istem-
de bulunulması hâlinde istem, yetkili amirlikçe değerlendirilerek 
yerine getirilebilir.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 105- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
250, 251 ve 252 nci maddeleri,
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3) 2019-7188 sK ile yeniden düzenlemE. 
3a) 2019-7188 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan dü-
zenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 
tarihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygula-
maya devam olunur.
c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hüküm-
ler, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.
d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş (AYM 
19.8.2020 tarihli iptal), hükme bağlanmış (AYM 16.3.2021 tarihli 
iptal) veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit 
yargılama usulü uygulanmaz.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evre-
sine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
hükümleri uygulanmaz.
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu mad-
denin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek 
koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince 
verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu ben-
din uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 
100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği 
hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.
g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine iliş-
kin getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz 
yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulan-
maz.
h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine iliş-
kin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı 
ay sonra uygulanır.”
4) İçtihat.
►AYM 25.6.2020 E. 2020/16, K. 2019/33 (RG: 
19.08.2020/31218); 2019-7188 sayılı kanunun Geçici 5 inci 
maddesinin 1-d fıkrasında yer alan “kovuşturma evresine ge-
çilmiş” ibaresinin Basit Yargılama Usulü yönünden iptaline 
karar verilmştir. ►AYM 14.1.2021 E. 2020/81; K. 2021/4 (RG: 
16.3.2021/31425): 2019-7188 sayılı kanunun Geçici 5 inci 
maddesinin 1-d fıkrasında yer alan “hükme bağlanmış” ibare-
sinin Basit Yargılama Usulü yönünden iptaline karar verilmştir.

Madde 252- Basit yargılama usulünde itiraz
(1) 251 inci madde uyarınca verilen hükümlere karşı itiraz edilebilir. 

Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir.

apple
Vurgu
düzenleme.
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(2) İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılır ve genel 

hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile duruş-
ma yapılır ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebilir. 
Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. Duruşmadan önce iti-
razdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır.

(3) Mahkeme, ikinci fıkra uyarınca hüküm verirken, 251 inci madde 
kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı değildir. 
Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251 
inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirim korunur.

(4) İtiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması hâlinde, bu hu-
susların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa 
bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan yararlanır.

(5) İkinci fıkra uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere 
göre kanun yoluna başvurulabilir.

(6) Birinci fıkradaki itirazın, süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna 
başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı mahkemesince değerlen-
dirildiğinde dosya, 268 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca itirazı ince-
lemeye yetkili olan mercie gönderilir. Mercii bu sebepler yönünden incele-
mesini yapar ve kararını gereği için mahkemesine gönderir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise 
duruşmanın bu oturumlarının, yokluklarında yapılmasına mahke-
mece karar verilebilir. Ancak, bu sanıkların yokluklarında yapılan 
oturumlarda kendilerini etkileyen bir hâl ortaya çıktığı takdirde 
buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonraki oturumlarda 
kendilerine bildirilir. 
c) Mahkeme, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın baş-
ka bir yerde yapılmasına karar verebilir.
d) Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhu-
riyet savcısına, katılan veya vekiline; iddialara karşı savunmasını 
yapmak için sanık veya müdafiine makul bir süre verilir. Bu süre, 
savunma hakkının sınırlanması anlamına geleceği durumlarda 
re’sen uzatılabilir.
e) Mahkeme, duruşmanın düzen ve disiplinini bozan sözlü veya ya-
zılı beyan ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme başkanı veya 
üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, müdafie, tutanak 
kâtibine yahut görevlilere tahkir veya hakaret oluşturan söz ve dav-
ranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. 
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f) Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozan sanığı veya müdafii 
o günkü oturumun tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan 
çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli öl-
çüde aksatacak davranışlara devam edecekleri anlaşılırsa ve hazır 
bulunmaları gerekli görülmezse, yokluklarında duruşmaya devam 
olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin id-
dia ve savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz 
ve sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesine izin veri-
lir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin bundan son-
raki oturumlarda da duruşmanın düzenini bozmakta ısrar etmeleri 
hâlinde, bir daha aynı dava ile ilgili oturumların tamamına veya bir 
kısmına katılmamalarına da karar verilebilir. Bu hüküm müdafi hak-
kında uygulandığı takdirde, durum ilgili baroya bildirilir. Bu halde 
de sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesi için uygun 
bir süre verilir. Oturumların bir kısmına ya da tamamına katılma-
masına karar verilen müdafi Avukatlık Kanununun 41 inci madde-
sinin 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 mü-
dafii dilerse yokluklarındaki 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 mahkemeleri hakkında uygulanmaz.
h) Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebli-
gat yapılmaması hâllerinde, işin ivediliğine göre basın veya diğer 
kitle iletişim araçlarıyla tebligat yapılabilir. 
(2) 250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen 
suçlar bakımından, Kanunda öngörülen tutuklama süresi iki kat 
olarak uygulanır.
2) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 105- Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
250, 251 ve 252 nci maddeleri,
3) 2019-7188 sK ile yeniden düzenlemE. 
4) İçtihat.

YazılacaK. 
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değişiklik.
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İKİNCİ KISIM 

Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM 
Uzlaşma

Madde 253- Uzlaştırma 
(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören ger-

çek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanu-

nunda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 

119, birinci fıkra (c) bendi),
6. Hırsızlık (madde 141),
7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
8. Dolandırıcılık (madde 157),
9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),
10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst 
sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç ol-
mak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yo-
luna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, (…) cin-
sel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaş-
tırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla 
birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri 
uygulanmaz.

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası 
açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma büro-
suna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile 
mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, 
mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma tek-
lifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı 
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tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan 
zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün 
içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiye-
ti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer 
alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle 
mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilci-
sine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma 
sonuçlandırılır.

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet 
veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya 
suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruş-
turma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin 
uygulanmasına engel değildir.

(9) (…)
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile 

reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde 
bulundurulur.

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan 
ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. 
Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun 
davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine ve-
rildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlan-
dırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek 
üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müza-
kerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve 
vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya 
kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi 
halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle 
ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaş-
tırmacıya talimat verebilir.

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırla-
yarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna 
verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren 
raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Uzlaştırma bü-
rosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet 
savcısına gönderir.
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(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur 

veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianame-
nin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştık-
larını beyan edebilirler.

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine da-
yandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya bel-
geyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder.

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna 
gidilemez.

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi 
halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yeri-
ne getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya sürek-
lilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli 
hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme 
süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 
171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası 
açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniy-
le tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 
Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya bel-
gesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci madde-
sinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi 
bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma 
teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz 
kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bü-
rosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan 
dava süresi işlemez.

(22) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye 
göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargı-
lama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler 
Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda 
öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

(24) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu ku-
rulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. 
Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer 
aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden 
görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa ya-
zılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma 
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dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından 
sonuçlandırılır.

(25) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumluluk-
ları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve 
denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının 
listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan 
uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile mü-
zakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uy-
gulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Uzlaşma 
MADDE 253.- (1) Cumhuriyet savcısı, yapılan soruşturmanın du-
rumuna göre, kanunun uzlaşma 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 gi-
dermeyi kabullendiğinde durum, mağdura veya varsa vekiline veya 
kanunî temsilcisine bildirilir.
(3) Mağdur, verilmiş olan zararın tümüyle veya büyük bir kısmı 
itibarıyla giderildiğinde özgür iradesi ile uzlaşacağını bildirirse, 
soruşturma sürdürülmez. 
(4) Cumhuriyet Savcısı, fail ile mağdur arasında uzlaşma işlemleri-
ni idare etmek, tarafları bir araya getirerek bir sonuca ulaşmalarını 
sağlamak üzere, fail ve mağdurun bir avukat üzerinde anlaşamadık-
ları takdirde, bir veya birden fazla avukatın uzlaştırıcı olarak görev-
lendirilmesini barodan ister. 
(5) Uzlaştırıcı, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz 
gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bir defaya 
mahsus olmak üzere bu süreyi otuz gün daha uzatabilir. Uzlaştırma 
süresince zamanaşımı durur. 
(6) Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma sıra-
sında ileri sürülen bilgi, belge ve açıklamalar taraflarca izin veril-
medikçe 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) Uzlaştırıcı, yaptığı işlemleri ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahale-
lerini belirten bir raporu on gün içinde ilgili Cumhuriyet savcısına 
sunar. 
(8) Zarar, uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde ve uzlaştırma iş-
leminin giderleri, fail tarafından ödendiğinde, kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilir. 
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2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 24- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 253- (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya 
suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırıl-
ması girişiminde bulunulur:
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanu-
nunda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 
veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç 
olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uz-
laştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması 
gerekir.
(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin 
pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cum-
huriyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli 
ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. 
Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması 
halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet 
savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla 
da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine 
uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını 
bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.
(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın 
mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları 
anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında 
yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka 
bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların 
kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gi-
dilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebe-
biyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, 
mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul et-
mesi gerekir.
(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, 
soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma 
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
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(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifi-
ni kabul etmesi halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi 
gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avukat görevlendi-
rilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler 
arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir.
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller 
ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak 
göz önünde bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer 
alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer 
örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın 
gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine 
verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini 
sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en çok yirmi gün daha 
uzatabilir.
(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma 
müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî tem-
silci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar 
görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere 
katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yön-
temle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet 
savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.
(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazır-
layarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet 
savcısına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların im-
zalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak 
açıklanır.
(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağ-
dur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en 
geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına 
başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine 
dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu 
veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında 
muhafaza eder.
(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yo-
luna gidilemez.
(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi 
halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin 
yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 
süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksı-
zın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kara-
rı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin 
yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasın-
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daki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması 
halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; 
açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yeri-
ne getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı 
ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, her-
hangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak 
kullanılamaz.
(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaş-
ma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin 
sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek 
Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile ko-
vuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 
(22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalışma ve 
masraflarıyla orantılı bir ücret takdir edilerek ödenir. Uzlaştırmacı 
ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayı-
lır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi 
tarafından karşılanır.
(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Ka-
nunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir. 
(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususlar, yönetmelikle 
düzenlenir.”
2a) 2006-5560 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi:
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıy-
la hükme bağlanmış olmakla beraber henüz kesinleşmemiş olan 
dosyalarda, uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma 
kararı verilemez.
3) 2009-5918 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 8- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fık-
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir 
başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri 
uygulanmaz.”
4) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 34- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin başlığı 
“Uzlaştırma” şeklinde değiştirilmiş; maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendine mevcut (2) ve (3) numaralı alt bentlerinden sonra 
gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve diğer alt 
bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent 
eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “etkin pişmanlık hükümle-
rine yer verilen suçlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış; 
dördüncü fıkrasında yer alan “hâlinde, Cumhuriyet savcısı veya 
talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi” ibaresi “ve kamu davası açıl-
ması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bü-
rosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı” 
şeklinde ve “Cumhuriyet savcısı” ibaresi “Uzlaştırmacı,” şeklinde 
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değiştirilmiş; dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış; onbirin-
ci ve onikinci fıkralarında yer alan “Cumhuriyet savcısı” ibaresi 
“Uzlaştırma bürosu” şeklinde değiştirilmiş; onbeşinci ve yirmi-
birinci fıkralarında yer alan “Cumhuriyet savcısına” ibareleri 
“uzlaştırma bürosuna” şeklinde değiştirilmiş ve onbeşinci fıkraya 
aşağıdaki cümle eklenmiş; yirmiikinci fıkrasının birinci cümlesi ile 
yirmidördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),”
“5. Hırsızlık (madde 141),
6. Dolandırıcılık (madde 157),”
“c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk 
tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından 
ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını 
gerektiren suçlar.” 
“Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı 
anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.”
“Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye 
göre ücret ödenir.”
“(24) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu ku-
rulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. 
Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin 
yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı liste-
lerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları 
ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda 
soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet sav-
cıları tarafından sonuçlandırılır.” 
“(25) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlu-
lukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri 
ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurum-
larının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde 
kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma 
teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak 
konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, 
Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
4a) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 
Maddesi:
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü 
maddesine ilişkin yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır ve yönetmeliğin yürürlü-
ğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde uzlaştırmacı listeleri 
oluşturulur. Adalet Bakanlığı tarafından bu listelere uygun uzlaş-
tırmacı görevlendirmesi amacıyla bir ilan yapılır. İlan yapılıncaya 
kadar, Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesinde bu Ka-
nunla yapılan değişiklik öncesinde öngörülen usule göre belirlenen 
uzlaştırmacılardan görevlendirme yapılmasına devam olunur ve bu 
uzlaştırmacılar görevlerini tamamlar.
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5) 2019-7188 sK ile yapılan eK. 
MADDE 26- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin mevcut (4), (5) ve (6) numaralı alt bentle-
rinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş 
ve bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, üçüncü fıkrasına 
“birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı mağdura karşı” 
ibaresi eklenmiş, onikinci fıkrasında yer alan “en çok yirmi gün 
daha” ibaresi “her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla 
iki kez” şeklinde değiştirilmiştir.
“5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; mad-
de 119, birinci fıkra (c) bendi),”
“7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),”
“9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),”
6) İçtihat. 
►CGK 12.2.2019, E. 2018/590, K. 2019/90; Suça sürüklenen ço-
cuklar açısından üst sınırı 3 yılı geçmeyen suçlar uzlaştırma kapsa-
mında ise de artırım sonucu öngörülen cezanın üst sınırı 4 yıl ola-
cağından uzlaştırma hükümleri uygulanamaz. ►CGK 17.1.2019, 
E. 2015/1164, K. 2019/15; Kovuşturma evresinde uzlaşmayı kabul 
etmeyen mağdurun, hükümden sonra temyiz aşamasında şikâyetin-
den vazgeçip sanık ile anlaştığını beyan ettiği olayda; tekrar uzlaş-
tırma yoluna gidilemez. ►CGK 16.1.2018, E. 2015/1, K. 2018/5; 
Reşit olmayan sanığın kanuni temsilcisine uzlaşma teklifi yapılması 
gerekmekte ise de geceleyin nitelikli hırsızlık suçu için öngörülen 
cezanın alt sınırının iki yılı aşması sebebiyle sanık hakkında uz-
laşma hükümlerinin uygulanma imkânı bulunmamaktadır.►15. 
CD 16.2.2017, E. 2014/12975, K. 2017/6228 ►11. CD 15.2.2017, 
E. 2015/841, K. 2017/1015 ►13. CD 7.2.2017, E. 2015/11824, K. 
2017/867 ►4. CD 6.2.2017, E. 2014/34060, K. 2017/3259 ►4. CD 
18.1.2017, E. 2014/28504, K. 2017/1763

Madde 254- Mahkeme tarafından uzlaştırma 
(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma 

kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaş-
tırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine 
getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sa-
nığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine ka-
rar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside 
bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci 
maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılma-
sına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci 
maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.
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1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 25- 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“MADDE 254- (1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma ko-
nusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, 
uzlaştırma işlemleri 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle 
göre, mahkeme tarafından yapılır.
(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda 
sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşme-
sine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakıl-
ması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık 
hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresin-
ce zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması-
na karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getiril-
memesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci 
fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.”
3) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 35- 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “uzlaştırma işlemleri” ibaresi “kovuşturma 
dosyası, uzlaştırma işlemlerinin” şeklinde ve “göre, mahkeme ta-
rafından yapılır.” ibaresi “göre yerine getirilmesi için uzlaştırma 
bürosuna gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
4) İçtihat. 
►CGK 17.1.2019, E. 2015/1164, K. 2019/15 ►15. CD 18.1.2017, 
E. 2014/9499, K. 2017/620 ►17. CD 16.1.2017, E. 2015/27111, K. 
2017/510 ►17. CD 16.1.2017, E. 2015/26406, K. 2017/509 ►18. 
CD 9.1.2017, E. 2015/17649, K. 2017/72 ►23. CD 14.12.2016, E. 
2015/15021, K. 2016/10731

Madde 255- Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma
(1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tara-

fından işlenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Müsadere Usulü

Madde 256- Başvuru
(1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılma-

mış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilme-
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mişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, davayı gör-
meye yetkili mahkemeye başvurabilir.

(2) Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken eşya veya mal-
varlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması 
durumunda, mahkemece re’sen veya ilgililerin istemi üzerine bunların ia-
desine karar verilir.

Madde 257- Duruşma ve karar
(1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken kararlar, duruşmalı olarak 

verilir. 
(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri 

üzerinde hakkı olan kimseler de duruşmaya çağrılır. Bu kişiler, sanığın 
sahip olduğu hakları kullanabilirler.

(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve hük-
mün verilmesini engellemez.

Madde 258- Kanun yolu
(1) 256 ncı maddeye göre verilecek hükümlere karşı Cumhuriyet sav-

cısı, katılan ve 257 nci maddede belirlenen kişiler için istinaf yolu açıktır.
Madde 259- Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi
(1) Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın mü-

saderesine sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar ve-
rilir. 

ALTINCI KİTAP 
Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler

Madde 260- Kanun yollarına başvurma hakkı
(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) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza 
mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mahkemelerinin; bölge adli-
ye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkeme-
lerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler.

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvu-
rabilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kanun yollarına başvurma hakkı
MADDE 260.- (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuri-
yet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış 
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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, mah-
kemenin 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 başvu-
rabilirler.
(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına baş-
vurabilir.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 73- 5271 sayılı Kanunun 260 ıncı maddesinin ikinci fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 
ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mahkeme-
lerinin; bölge adliye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 
bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına 
başvurabilirler.”
3) İçtihat. 
►16. CD 8.3.2017, E. 2017/765 K. 2017/1165 ►11. CD 1.12.2016, 
E. 2015/4434, K. 2016/8015 ►CGK 17.3.2015, E. 2013/11-602, K. 
2015/44 ►Case of X And Y v. The Netherlands (8978/80)

Madde 261- Avukatın başvurma hakkı
(1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzu-

suna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. 
3) İçtihat. 
►CGK 2018/98

Madde 262- Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı
(1) Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık 

olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüp-
helinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından ya-
pılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.

3) İçtihat. 
►CGK 13.3.2018, E. 2015/136, K. 2018/98

Madde 263- Tutuklunun kanun yollarına başvurması
(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 hususları belirten bir 
tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği ve-
rilir.
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(3) Kurum müdürüne başvuru hâlinde ikinci fıkra hükmüne göre işlem 

yapılarak, tutanak ve dilekçe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâti-
bi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.

(4) Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne 
göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları için bu Kanunda belirlenen sü-
reler kesilmiş sayılır.

Madde 264- Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma
(1) Kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunun veya merciin belir-

lenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz.
(2) Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli ve 

yetkili olan mercie gönderir.
Madde 265- Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı
(1) Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhine kanun yoluna gidilen ka-

rar, sanık lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Cumhuriyet savcısı, ka-
nun yoluna sanık lehine başvurduğunda, yeniden verilen hüküm önceki 
hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez.

Madde 266- Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi
(1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii 

tarafından karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı 
tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vaz-
geçilemez.

(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 baş-
vurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin 
iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır.

1) İçtihat.
►CGK 29.5.2018, E. 2017/292, K. 2018/256 ►CGK 15.11.2018, 
E. 2015/442, K. 2018/533
CMK 266/3
► CGK 15.1.2019, E. 2017/572, K. 2019/2; Ceza miktarı yö-
nünden resen temyize tabi olmayan Yerel Mahkeme direnme 
kararına konu hükmü süresinde temyiz eden sanığın, temyizden 
sonra tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan gönderdiği 
dilekçelerinde açıkça temyizden vazgeçtiğini belirtmiş olması 
karşısında, sanığın bu taleplerinin temyizden vazgeçme niteli-
ğinde olduğu anlaşılmakla; sanık hakkındaki mahkumiyet hük-
münün Cumhuriyet savcısının temyiz istemiyle sınırlı olarak 
incelenmesi gerekmektedir.
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İKİNCİ KISIM 
Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM 
İtiraz

Madde 267- İtiraz olunabilecek kararlar
(1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme karar-

larına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
1) İçtihat. 
►Case of X v. The United Kingdom (7215/75)

Madde 268- İtiraz usulü ve inceleme mercileri
(1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hü-

küm koymadığı 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 beyanda bulunmak su-
retiyle 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 görür-
se kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incele-
meye yetkili olan mercie gönderir.

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:
a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o 

yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara ola-
rak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı 
hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza 
hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin 
bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulun-
duğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkeme-
sinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.

b) İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tutuk-
lama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki usul uygu-
lanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği, tutukla-
ma kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapıla-
cak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mah-
kemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkın-
daki 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 mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme ka-
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rarlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları 
yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza 
dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri karar-
lara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, 
daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza 
dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İtiraz usulü ve inceleme mercileri
MADDE 268.- (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, ka-
nunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgi-
lilerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı ve-
ren 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. 263 
üncü madde hükmü saklıdır.
(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde 
görürse kararını düzeltir; yerinde 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 incelenme-
si, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hâkimine 
aittir.
b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa iti-
razı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına 
aittir.
c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara ya-
pılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır 
ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen 
kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, 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 aittir.
d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, men-
sup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan 
mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esasla-
ra göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye 
aittir.
e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargı-
tay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda 
verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli 
olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kara-
rını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz 
konusu ise birinci ceza dairesi inceler.
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2) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 74- 5271 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fık-
rasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenme-
si, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, 
numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik 
için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadı-
ğı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev 
yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâ-
kimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh 
ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu 
yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.
b) İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tu-
tuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki 
usul uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza 
hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.”

Madde 269- İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi
(1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu do-

ğurmaz.
(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek mer-

ci, geri bırakılmasına karar verebilir.
Madde 270- İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile ince-

leme ve araştırma yapılması
(1) İtirazı inceleyecek merci, yazı ile cevap verebilmesi için itirazı, 

Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilir. Merci, inceleme ve araş-
tırma yapabileceği gibi gerekli gördüğünde bunların yapılmasını da em-
redebilir.

(2) 101 ve 105 inci maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhuri-
yet savcısından görüş alınması durumunda, bu görüş şüpheli, sanık veya 
müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık veya müdafii üç gün içinde görüşünü 
bildirebilir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve 
araştırma yapılması
MADDE 270.- (1) İtirazı inceleyecek merci, yazı ile cevap vere-
bilmesi için itirazı, Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilir. 
Merci, inceleme ve araştırma yapabileceği gibi gerekli gördüğünde 
bunların yapılmasını da emredebilir.
2) 2013-6459 SK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 270 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“(2) 101 ve 105 inci maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine 
Cumhuriyet savcısından görüş alınması durumunda, bu görüş şüp-
heli, sanık veya müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık veya müdafii üç 
gün içinde görüşünü bildirebilir.”
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Madde 271- Karar
(1) Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında du-

ruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhu-
riyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir.

(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkın-
da 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 gidi-
lebilir.

1) İçtihat.
►AYM 4.12.2014 ►1. CD 23.1.2017, E. 2016/6190, K. 2017/99;  
►19. CD 15.6.2016, E. 2016/8916, K. 2016/19737 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstinaf

Madde 272- İstinaf 
(1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna 

başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hü-
kümler, bölge adliye mahkemesince 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) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, so-

nuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkû-
miyet hükümlerine,

b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suç-
lardan beraat hükümlerine, 

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bu suretle verilen hükümler teker-

rüre esas olmaz.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
İstinaf 
MADDE 272.- (1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere 
karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha faz-
la hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince 
re’sen incelenir. 
(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca 
kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hü-
kümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.
(3) Ancak;
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a) Sonuç olarak belirlenen ikibin lira dahil adlî 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.
2) 2011-6217 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun 272 nci maddesinin üçüncü fık-
rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üze-
re, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para ceza-
sına mahkûmiyet hükümlerine,”
3) 2020-7242 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 272 nci maddesinin üçüncü fık-
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.”
4) İçtihat.
►CGK 6.12.2016, E. 2014/305, K. 2016/471; CMK m. 35/3, ha-
kimlik ve mahkeme kararlarının serbest olmayan veya tutuklulara 
tebliğ edilmesinde sıhhat şartı olarak tebliğ edilen kararın okunup 
anlatılmasını öngörmüştür. Bu koşula uymayan tebligat hukuken 
geçer-siz sayılacağı için kanun yolu sürelerini başlatmaz. Bu yön-
de CGK. 2016/471 K. sayılı kararında şu hükme ulaşmıştır: Baş-
ka suçtan hükümlü bulunan sanığa Ceza infaz kurumunda; “İzmir 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 11.01.2013 gün ve 2011/261 E. , 
2012/105 K. sayılı ek kararını almak suretiyle tebellüğ ettim” iba-
relerini taşıyan belge tebliğ edilmiştir. Fakat tebliğe ilişkin bu bel-
gede kararın sanığa okunup anlatıldığına dair bir ibare yer alma-
mıştır. Yapılan tebliğ işleminin usulsüz olması nedeniyle, sanığın 
temyiz isteminin reddine karar verilemez. Dilekçesinin süresinde 
olduğunun kabulü gerekir. ►CGK 26.3.2013, E. 2012/12-1515, K. 
2013/102 ►1. CD 26.4.2011, K. 2011/2575 ►CGK 12.4.2011, K. 
2011/48

Madde 273- İstinaf istemi ve süresi
(1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir be-
yanda 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 açık-
lanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

(3) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahke-
melerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine 
karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren 
yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

apple
Vurgu
geçersiz



219

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.274
(4) 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, başvu-
ruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz. 

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçe-
leriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ 
edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu husustaki ce-
vaplarını bildirebilirler.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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 mahkeme-
lerinin; ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıla-
rı, 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.
(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile ka-
tılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını 
alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya 
beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme 
yapılmasına engel olmaz.
(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerek-
çeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere 
tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu 
husustaki cevaplarını bildirebilirler.
2) 2014-6545 sK m. 75 ile yapılan değişikliK.
MADDE 75- 5271 sayılı Kanunun 273 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 
mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin 
hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş 
tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.”
3) İçtihat.
►CGK 7.5.2013, E. 2013/4-MD-217, K. 2013/235 ►CGK 
5.3.2013, E. 2012/15-1292, K. 2013/89 ►CGK 5.4.2011, K. 
2011/35

Madde 274- Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 
(1) Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle ge-

tirme isteminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf sü-
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resi 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. 

Madde 275- İstinaf başvurusunun etkisi
(1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini en-

geller. 
(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgi-

lilere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna 
başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün 
içinde tebliğ edilir.

3) İçtihat.
►11. CD 18/01/2011, E. 2010/9912, K. 2011/91 ►11. CD 
19.02.2010, E. 2009/2731, K. 2010/1484 ►11. CD 29.11.2010, E. 
2010/15659, K. 2010/13658

Madde 276- İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi
(1) İstinaf istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra veya aleyhine is-

tinaf 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 isteyebilirler. Bu takdirde 
dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu nedenle hükmün 
infazı ertelenemez.

3) İçtihat.
►11. CD 8.10.2008, E. 2008/7948, K. 2008/10063 ►CGK 
13.2.2007, E. 2007/5-14, K. 2007/32 ►7. CD 15.6.2006, E. 
2005/9147, K. 2006/11880

Madde 277- İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 
(1) 276 ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen is-

tinaf 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, bölge adliye mahkemesine 
gönderilir. 

(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 277- İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 
(1) 276 ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen 
istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı ta-
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rafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde yazılı olarak cevabını verebilir. 
(2) Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâti-
bine yapılacak bir beyanla da cevabını verebilir. Cevap verildikten 
veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, bölge 
adliye mahkemesine sunulmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gön-
derilir. 
(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
2) 2016-674 s. KHK ile yapılan değişiklik (Aynen kabul: 2016-
6758/15 md.).
MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun 277 nci maddesinin ikinci fıkra-
sında yer alan “sunulmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına” ibaresi... 
yürürlükten kaldırılmıştır.
3) İçtihat.
►6. CD 18.4.2005, E. 2004/10419, K. 2005/6094 ►1. CD 
4.6.2003, E. 2003/1306, K. 2003/1261 ►1. CD 24.2.2003, E. 
2003/43, K. 2003/120

Madde 278- Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii
(1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesine geldiğinde işbölümüne 

göre görevli ceza dairesine verilir. Daire, varsa tebligat eksikliklerinin gi-
derilmesini sağlar.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 278- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının görevi
(1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı-
lığına geldiğinde incelenerek, varsa tebligat eksikliklerinin gide-
rilmesi sağlandıktan ve sunulması gereken belge ve deliller de ek-
lendikten sonra, yazılı düşünceyi içeren bir tebliğname ile birlikte 
bölge adliye mahkemesi ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahke-
mesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname ilgililere 
de tebliğ olunur.
2) 2016-674 s. KHK ile yapılan değişiklik (Aynen kabul: 2016-
6758/15 md.).
MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 278 inci maddesi başlığıyla bir-
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii
MADDE 278- (1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesine geldi-
ğinde işbölümüne göre görevli ceza dairesine verilir. Daire, varsa 
tebligat eksikliklerinin giderilmesini sağlar.”

Madde 279- Dosya üzerinde ön inceleme
(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 yapılmadığı-

nın, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebi-
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lecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının 
anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

Karar verilir. Bu kararlar itiraza tabidir.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Dosya üzerinde ön inceleme
MADDE 279.- (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda; 
a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâ-
linde dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 
b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılma-
dığının, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde 
incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı 
bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 
Karar verilir. 
2) 2014-6545 sK ile yapılan eK. 
MADDE 76- 5271 sayılı Kanunun 279 uncu maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kararlar itiraza tabidir.”

Madde 280- Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 
(1) Bölge adliye mahkemesi, (…) dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş 

olan delilleri inceledikten sonra;
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhan-

gi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde her-
hangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde 
olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 303 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer 
alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf baş-
vurusunun esastan reddine,

b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun ola-
rak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt derecesinin 
uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek is-
tinaf başvurusunun esastan reddine, 

c) Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran veya ce-
zada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî cezasızlık 
sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya ceza verilmesine 
yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hâllerde, hukuka aykırılığın 
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

d) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın 
reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın 
düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf baş-
vurusunun esastan reddine,

e) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddenin birinci fık-
rasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde belirtilen bir hukuka 
aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın 
yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece 
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mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk de-
rece mahkemesine gönderilmesine,

f) Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya 
önödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya da 
davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile birlikte 
yürütülmesinin zorunlu olması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosya-
nın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece 
mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk de-
rece mahkemesine gönderilmesine,

g) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra (…) davanın yeni-
den görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına,

Karar verir.
(2) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu 

esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeni-
den hüküm kurar.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine ol-
ması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sa-
nıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde bu-
lunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.

1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 
MADDE 280.- (1) Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcı-
lığının tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan 
delilleri inceledikten sonra;  
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin 
herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya iş-
lemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değer-
lendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun 
esastan reddine,  
b) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen 
bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulma-
sına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak 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 mah-
kemesinin kararını kaldırarak davanın yeniden görülmesine ve du-
ruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 
Karar verir. 
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişiklik 
MADDE 77- 5271 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendine “303 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (e), 
(f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka 
aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,” iba-
resi eklenmiş; (c) bendinde yer alan “ilk derece mahkemesinin ka-
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rarını kaldırarak” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusu-
nu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldıra-
rak yeniden hüküm kurar.” 
3) 2016-674 s. KHK ile yapılan değişiklik (Aynen kabul: 
2016-6758/15 md.). 
MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun ... 280 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğ-
namesini,” ibaresi ... yürürlükten kaldırılmıştır. 
4) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer 
alan “(c)” ibaresi “(a), (c), (d)” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (a) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut 
(b) ve (c) bentleri (d) ve (e) bentleri olarak teselsül ettirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uy-
gun olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en 
alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka ay-
kırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,  
c) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın 
reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı ka-
rarın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek 
istinaf başvurusunun esastan reddine,” 
“(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine 
olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan 
diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf 
isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.” 
5) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişiklik (Aynen kabul: 2018-
7079 92 md.). 
Madde 98- 5271 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (d) bendinde yer alan “maddede” ibaresi “maddenin birinci 
fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde” şeklinde de-
ğiştirilmiştir. 
6) 2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 27- 5271 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin birinci fık-
rasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi, mev-
cut (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş 
ve bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“c) Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran 
veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da 
şahsî cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini 
veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren 
hâllerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esas-
tan reddine,”
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“f) Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya 
önödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya 
da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile 
birlikte yürütülmesinin zorunlu olması hâlinde hükmün bozulması-
na ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü 
bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun 
göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,”
7) İçtihat.
►16. CD 12.4.2018, E. 2018/85 K. 2018/1105 ►20. CD 5.4.2018 
E. 2018/764 K. 2018/1937 ►7. CD 29.01.2008, E. 2006/13050 K. 
2008/463

Madde 281- Duruşma hazırlığı
(1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi daire baş-

kanı veya görevlendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak 
duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar. (…)

(2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesi-
ne ve keşfin yapılmasına karar verilir. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Madde 281- Duruşma hazırlığı
(1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi başka-
nı veya görevlendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun 
olarak duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar. Tutuksuz 
sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak da-
vanın duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca 
bildirilir. 
(2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenil-
mesine ve keşfin yapılmasına karar verilir. 
2) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 281 inci maddesinin birinci fık-
rasına “mahkemesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “daire” iba-
resi eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
3) İçtihat.
►AYM 14.6.2017, K. 2017/113

Madde 282- İstisnalar 
(1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar dışında bu Kanu-

nun duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır:  
a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladık-

tan sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu anlatılır.  
b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü anlatılır.  
c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tu-

tanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır. 
d) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan de-

lil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak 
ve raporlar anlatılır. 
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e) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görü-
len tanık ve bilirkişiler çağrılır. 

f) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağ-
men duruşmaya gelmemesi hâlinde duruşmaya devam edilerek sanığın 
sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilir. 
Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sanık hakkında ve-
rilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise, her 
hâlde sanığın dinlenmesi gerekir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin. 
Madde 282- İstisnalar 
(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 başla-
dıktan 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 tutanakları, bilirkişi raporu, bölge adliye mah-
kemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, 
yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve ra-
porlar okunur. 
d) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli 
görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır.  
2) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinde yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklin-
de, (b) bendinde yer alan “de okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde 
ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) ben-
dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) 
bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 
“c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içe-
ren tutanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.” 
“d) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında topla-
nan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına 
ilişkin tutanak ve raporlar okunur.” 
3) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişiklik (Aynen kabul: 2018-
7079). 
Madde 99- 5271 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (d) bendinde yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
4)2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 28- 5271 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine 
rağmen duruşmaya gelmemesi hâlinde duruşmaya devam edilerek 
sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında 
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bitirilebilir. Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, 
sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği ce-
zadan daha ağır ise, her hâlde sanığın dinlenmesi gerekir.”

Madde 283- Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm
(1) İstinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen 

hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 
1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 283- Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm
(1) İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hü-
küm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 
2) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 283 üncü maddesinin birinci fık-
rasına “yoluna” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnız” ibaresi 
eklenmiştir.
3) İçtihat.
►13. CD 30.3.2017, E. 2017/1419 K. 2017/3333

Madde 284- Direnme yasağı 
(1) Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez; 

bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemez.
(2) İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır. 
Madde 285- Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri
(1) 23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî 

İş Birliği Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü hariç; 
diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvuru-
labileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına 
giren dava ve işlere ilişkin ilk derece mahkemelerinin karar ve hükümleri-
ne karşı istinaf yoluna başvurulur.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Madde 285- Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri
(1) Türk Ceza Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
hükmü hariç; diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya hakla-
rında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adli-
ye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin ilk 
derece mahkemelerinin karar ve hükümlerine karşı istinaf yoluna 
başvurulur.
2) 2017-7035 sK yapılan değişikliK. 
MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Türk Ceza Kanununun” ibaresi “23/4/2016 
tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği 
Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Temyiz

Madde 286- Temyiz
(1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hü-

kümleri temyiz edilebilir.
(2) Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis ceza-

ları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvuru-
sunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis ceza-
larını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,

c)  Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece 
mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen; 
seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun 
esastan reddine dair kararlar,

d) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci maddenin 
üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları hariç olmak 
üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki 
yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı 
adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,

e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden 
verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,

f) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına 
ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusu-
nun esastan reddine dair kararları,

g) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren 
suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili ola-
rak (…) istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

h) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik ted-
birine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye 
mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan 
reddine dair kararlar, 

ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı 
hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye 
mahkemesi kararları, 

Temyiz edilemez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında 

olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi 
ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),
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2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 

213),
3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),
4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),
5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),
6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),
7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),
8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),
9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve 

organlarını aşağılama (madde 301),
10. Silâhlı örgüt (madde 314),
11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),
suçları.
b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü 

fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin bi-

rinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Temyiz
MADDE 286.- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin boz-
ma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir. 
(2) Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis 
cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı is-
tinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi 
kararları,
b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis 
cezalarını 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 kararları, 
d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemele-
rinden verilen hükümlere ilişkin suç niteliğini değiştirmeyen bölge 
adliye mahkemesi kararları,
e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadı-
ğına ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarını değiştirmeyen bölge 
adliye mahkemesi kararları, 
f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerek-
tiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları 
ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen beraat kararları 
ile istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güven-
lik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak 
bölge adliye mahkemesince verilen davanın düşmesine, ceza veril-
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mesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine veya istinaf başvurusu-
nun reddine dair kararlar, 
h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla 
aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren 
bölge adliye mahkemesi kararları,
Temyiz edilemez.
2) 2014-6545 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 78- 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin ikinci fıkra-
sının (d) bendinde yer alan “suç niteliğini değiştirmeyen” ibaresi 
“her türlü” şeklinde değiştirilmiş; (f) bendinde yer alan “bölge 
adliye mahkemesince verilen beraat kararları ile” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın (c), (e) ve (g) bentleri aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
“c) İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sını-
rı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve 
bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye 
mahkemesi kararları,”
“e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olma-
dığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf 
başvurusunun esastan reddine dair kararları”
“g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güven-
lik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak 
bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf 
başvurusunun esastan reddine dair kararlar,”
3) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin ikinci fıkra-
sına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve 
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“c) Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk dere-
ce mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince 
verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf 
başvurusunun esastan reddine dair kararlar,”
4) 2019-7165 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahke-
mesince iptal edilen (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen-
miştir.
“d) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci mad-
denin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları 
hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve 
kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerek-
tiren suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü 
bölge adliye mahkemesi kararları,”
5) 2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 29- 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
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“(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsa-
mında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge ad-
liye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),
2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 
213),
3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),
4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),
5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),
6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),
7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),
8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),
9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum 
ve organlarını aşağılama (madde 301),
10. Silâhlı örgüt (madde 314),
11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),
suçları.
b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dör-
düncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin 
birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suç-
lar.”
5a) 2019-7188 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan dü-
zenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 
tarihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygula-
maya devam olunur.
c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hüküm-
ler, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.
d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme 
bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile 
basit yargılama usulü uygulanmaz.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evre-
sine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
hükümleri uygulanmaz.
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu mad-
denin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek 
koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince 
verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu ben-
din uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 
100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği 
hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.
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g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine iliş-
kin getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz 
yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulan-
maz.
h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine iliş-
kin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı 
ay sonra uygulanır.”
6) İçtihat.
►CGK 15.11.2018, E. 2015/442, K. 2018/533; Hükümlünün mü-
dafisi tarafından yapılan temyiz başvurusuna muvafakat ettiğinin 
veya etmediğinin dosya kapsamından hiçbir şekilde anlaşılamadığı 
ve uyarlama yargılaması sırasında hükümlü yararına uygulama-
ların kazanılmış hak oluşturmayacağı gözetilerek, hükümlünün, 
hükmün temyiz edilmemesi konusunda açık bir talebinin bulunma-
masının ve tebliğe rağmen kararı temyiz etmemesinin müdafisinin 
temyizine karşı çıkmadığı ve temyize muvafakatının bulunduğu şek-
linde yorumlanamayacağının kabulü gerekmektedir. Bu nedenle, 
kararın temyiz edildiğinden habersiz olan hükümlüye meşruhatlı 
davetiye ile tebliği sağlanıp, temyize muvafakat edip etmediği öğre-
nilerek temyiz incelemesi yapılması gerekir.►CGK 23.10.2018, E. 
2017/986, K. 2018/464; Hükmün, baroca sanık için görevlendirilen 
ancak, sanığın hiçbir oturuma birlikte katılmadığı ve atandığından 
haberdar da olmadığı müdafinin yüzüne tefhim edildiği olayda; sa-
nığın, müdafiye ilişkin çekincelerini ileri süremediği ve seçme hak-
kını kullanamadığı dolayısıyla temyiz hakkının elinden alınmasına 
ve adil yargılanma hakkının ihlâline sebep olduğundan, temyiz ta-
lebinin sanığın öğrenme tarihinden başlayacağının kabul edilmesi 
gerekmektedir.►CGK 11.10.2018, E. 2018/373, K. 2018/426; Hük-
mün verildiği oturuma katılıp kısa kararın verildiği sırada hazır 
bulunmayan sanık müdafisi için temyiz süresinin gerekçeli kararın 
tebliğ tarihinden itibaren başlayacağının kabulü gerekmektedir. 
►CGK 29.5.2018, E. 2017/292, K. 2018/256; Sanığın dilekçe ile 
“...Almış olduğun 8 sene 4 ay cezamdan feragat edip dosyamın ta-
rafıma ivedi olarak gönderilmesini” ve başka bir dilekçesi ile de 
“...Almış olduğun 8 sene 4 ay cezamın siz büyüklerim tarafından 
onaylanıp tarafıma gönderilmesini istiyorum” şeklinde talepte bu-
lunması, dilekçelerinde açıkça tüm haklarından feragat ettiğini ve 
dosyanın ivedi şekilde onaylanıp gönderilmesini belirtmiş olması 
karşısında, sanığın bu talebinin temyizden vazgeçme niteliğinde 
olduğu açıktır. Burada, müdafiinin iradesine üstünlük tanınması 
gerektiğine dair istisna hal de söz konusu olmadığından sanığın 
temyizden vazgeçmesi geçerlidir.►CGK 14.3.2019, E. 2016/1281, 
K. 2019/216; Kararda, başka bir yer mahkemesine de temyiz baş-
vurusunda bulunulacağının belirtilmemiş olması nedeniyle kanun 
yolu bildiriminin eksik olduğu ve bu durumun eski hâle getirme 
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nedeni olarak kabulüyle temyiz başvurusunun süresinde yapıldığı 
ileri sürülmüş ise de, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre sade-
ce başvuru şeklinin gösterilmemiş olması “kanun yolu süresinin” 
işlemeye başlamasını engellemeyecek niteliktedir. Zira, belirtilen 
sürede yanlış mercie yanlış şekilde bir başvuruda bulunulması hâ-
linde, bu yanılma kanun yolunun belirlenmesinde yanılma maddesi 
kapsamında değerlendirileceğinden başvuranın hakları ortadan 
kalkmayacaktır.►CGK 13.3.2018, E. 2015/136, K. 2018/98; Sa-
nık hakkında 15 yaşından küçük mağdureye karşı işlediği kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davasına, mağ-
durenin kanuni temsilcisi olanın usule uygun şekilde katılması ve 
mağdurenin görevlendirilen vekilinin, kanuni temsilcinin iradesine 
uygun şekilde hükmü temyiz etmesi karşısında, Özel Dairece temyiz 
incelemesi yapılması gerekirken baroca görevlendirilen vekilin da-
vaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkının bulunmadığından ba-
hisle temyiz isteminin reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.►2 
CD 27/3/2018 E. 2017/3298, K. 2018/3413 ►CGK 16.1.2018, E. 
2015/188, K. 2018/9; Temyiz süresinin başlangıcının tefhim ya da 
tebliğ olarak gösterilmiş bulunması avukatlık mesleğini icra eden 
sanık müdafii açısından bir yanılgı oluşturmayacağından ve mü-
dafinin kararın yüze karşı verildiği hâllerde temyiz süresinin tef-
himden başlayacağını bilmemesi düşünülemeyeceğinden temyiz 
talebinin süresinde olmadığı kabul edilmelidir.
CMK 286/2-b
►CGK 17.10.2019, E. 2019/449, K. 2019/611; Söz konusu Lenovo 
marka bilgisayar ve bu bilgisayara takılı Seagate marka sabit disk 
ile adaptörün bizzat suç konusu oluşturmaması, yapılan inceleme 
üzerine düzenlenen bilirkişi raporunda suç unsuru tespit edileme-
diğinin belirtilmesi, bu eşya hakkında herhangi bir müsadere talebi 
bulunmaması, söz konusu eşyanın Yargıtay eski Üyesi olan sanığa 
çalıştığı kurum olan Yargıtay Başkanlığınca görevi nedeniyle tahsis 
edilmesi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 
9. Ceza Dairesinin aidiyet durumu gözetilerek mevzuat çerçevesin-
de değerlendirilme yapılması için Yargıtay Başkanlığına iadesine 
karar vermesi, sanığın ise 19.03.2019 tarihli dilekçesiyle bilgisa-
yarın Yargıtay Başkanlığına iadesi kararının kaldırılarak şahsına 
teslim edilmesi gerektiğinden bahisle itiraz etmiş olması hususları 
birlikte değerlendirildiğinde; Soruşturma aşamasında suç delili 
tespit edilebileceğinin değerlendiril-mesi nedeniyle el konulan an-
cak üzerinde gerekli incelemeler yapılmasının ardından suç unsuru 
bulunmadığı belirlenen, hakkında herhangi bir müsa-dere talebi 
olmayan söz konusu bilgisayar, adaptör ve sabit diskin, 5271 sayılı 
CMK’nın 131. maddesi uyarınca muhafazasına gerek kalmayan, 
biz-zat suç konusu oluşturmaması nedeniyle de müsadereye tabi 
tutulmayacağı anlaşılan eşya durumunda olduğunun, sanığın eşya-
nın kendisine teslimine ilişkin isteminin, eşya hakkında Yargıtay 
Başkanlığına iadesine karar verilmek suretiyle reddedildiğinin ka-
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bulü ile bu karar karşı başvurulacak yargı yolunun 5271 sayılı 
CMK’nın 131. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca 
itiraz kanun yolu olduğu, bu nedenle sanığın itirazının Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunca incelenerek bir karar verilmesine yer olma-
dığına, 19.03.2019 tarihli itiraz dilekçesi ile ilgili gerekli inceleme 
yapılıp karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesi sıfatı 
ile yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilmesine ka-
rar verilmiştir.►CGK 1.10.2019, E. 2019/460, K. 2019/572; İlk 
derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dai-
resince sanık ve müdafisine yapılan tefhimde, verilen kararın açık-
ça okunup usulen anlatılması, karara karşı başvurulacak kanun 
yolunun, süresinin, mercisinin ve şekillerinin belirtilmiş olması, 
sanığın temyiz nedenlerini bildirdiği ek dilekçesinde de gerekçeli 
kararın kendisine tebliğ edildiği tarihi kurum görevlilerince tebli-
gatın yapıldığı tarih olarak belirtmesi, böylelikle sanık tarafından 
gerekçeli kararın tebliğinin usulsüz olduğuna dair bir itirazın da 
bulunmaması karşısında; gerekçeli kararın kendisine tebliğ edildi-
ği tarihte ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan sanığa isteği üze-
rine gerekçeli karar tebliğ edilirken CMK’nın 35. maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca bu kararın okunup anlatılmasının gerek-
mediği, bu yöndeki uygulamanın sanığın İHAS’ın 6. maddesinde 
düzenlenen adil yargılanma hakkı ile Anaya-sa’nın 36 ve 40. mad-
delerinde güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri de ihlâl 
etmediği, dolayısıyla sanığa “okumak/almak” suretiyle yapılan 
tebligatın usule uygun olduğu anlaşılmaktadır.►CGK 27.6.2019, 
E. 2018/545, K. 2019/504; Sanığın yaptığı trafik kazası sonucunda 
sevk ve idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan iki kişinin ölümü-
ne, çarptığı araçta bulunan ve şikâyetinden vazgeçen bir kişinin de 
yaralanmasına neden olduğu olayda; ilk derece ve istinaf mahke-
mesi, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiğini kabul etmiştir. Başta 
katılanlar vekilinin temyiz dilekçesi olmak üzere temyiz başvurula-
rının hiçbirisinde sanığın olası kastla hareket ettiğine ilişkin bir 
temyiz nedeni bulunmamaktadır. Temyiz dilekçelerinde yer alan 
‘resen nazara alınacak’ ve ‘mahkemenizce göz önünde bulunduru-
lacak nedenlerle’ hükmün bozulması istekleri yasal temyiz nedeni 
değildir ve bunlara dayanılarak incelemenin kapsamı genişletile-
mez. Buna rağmen Özel Dairenin sanığın olası kastla hareket etti-
ğinden söz ederek bozma kararı vermesi kanunda öngörülen temyiz 
incelemesinin gösterilen sebeple sınırlı olmasına ilişkin kurala 
açıkça aykırıdır. Tarafların göstermedikleri bir nedenle bozma ka-
rarı verilerek sanık aleyhine durum yaratılması yasal değildir. 
►CGK 9.4.2019, E. 2018/109, K. 2019/302; Somut olayda, sanık 
C. Savcısı olduğu için ceza yargılamasını Yargıtay 15. CD. Yapmış 
beraat hükmüne karşı katılan tarafından kanun yoluna gidilmiştir. 
Bu kanun yolunun, istinaf mı, yoksa temyiz mi olduğu sorunu ilk 
önemli noktadır. CGK tarafından yapılan yargılamanın temyiz nite-
liğinde olduğu kabul edilmiş ve temyiz yargılaması yapılmıştır. 
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Oysa CMK 272 ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere 
karşı istinaf yolunu kabul etmiş ve CMK 286/1 ise bozma kararla-
rının temyiz edilemeyeceğini belirtmiştir. İlk derece olarak Yargı-
tay’da yargılanan sanığın istinaf hakkından yoksun olmaları eleşti-
riye muhtaçtır. İncelediğimiz CGK. , K. 219/302 sayılı K. ikinci 
önemli hukuki problem olan temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini 
içermediği saptandığında temyiz isteminin süre, konu ve sıfat gibi 
şekil koşullarının bulunmamasının bulunmamasına ilişkin 298. 
maddeyi ele almıştır. CGK. , katılan vekilinin temyiz dilekçesinde 
“usul ve yasaya aykırı karar verildiğini, toplanan deliller ve bilir-
kişi kararlarına göre suçun sabit olduğunu, raporlar arasında çe-
lişki bulunduğunu, eksik incelemeyle hüküm kurulduğunu ve resen 
görülecek nedenler ileri sürülmesini” CMK 298 madde hükmüne 
uygun bir temyiz sebebi olarak kabul etmiş ve esas incelemesine 
geçmiştir. İncelemesinde eksik soruşturma yapılmadığı kabul edil-
miştir. Sanık hakkında (Kapatılan) Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı-
lığında Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmakta iken, başka bir 
başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 
iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması sırasında, şüphe-
liler ile iletişime geçerek maddi menfaat temin ettiği yönünde delil 
elde edildiği, bunun üzerine başlatılan soruşturma sonucunda; sa-
nığın mal varlığında belirlenen 692.748,37 TL’nin yasal geliri ile 
orantılı olmadığı ve bu şekilde haksız mal edindiği iddia edilmiştir. 
Dosyada bulunan tüm bütün bilirkişi raporlarından, sanığın he-
saplarında tespit edildiği belirtilen fazla para tutarlarının mal bil-
dirimlerinde gösterilmediği sonucuna ulaşılması ve sanığın banka 
hesaplarına kaynağı belirli olmayan bir paranın yatırıldığına veya 
açıklanamayan harcamaların yapıldığına dair herhangi bir tespi-
tin bulunmaması gerekçesiyle verilen beraat hükmünün dosya kap-
samı ile uyumlu olduğu, sanığın haksız mal edinme suçunu işlediği-
nin sabit olmadığı, yeniden bilirkişi raporu alınmasına gerek bu-
lunmadığı ve eksik araştırmaya dayalı hüküm kurulmadığı kabul 
edilmelidir. Kanaatimize göre, tartışılması gereken konu CMK 288 
kapsamında hukuka aykırılık iddiası bulunup bulunmadığıdır. Ka-
tılan vekili, eksik soruşturma yapıldığını ileri sürmekle esas mahke-
mesinin maddi gerçeği araştırma konusundaki hukuk kurallarını 
ihlal ettiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, temyiz dilekçesinde temyiz 
sebebi gösterilmiş olduğundan bu istemin Yargıtayca incelenmesi 
yerindedir. Sonuç olarak, CGK’nın kararını yerinde görmekle bir-
likte, gerekçesine katılmıyoruz. Zira, gerekçede Yargıtay’ın maddi 
meseleyi inceleyebileceği sonucuna ulaşan tespitler yer almaktadır. 
CMUK dönemi temyiz sistemine dönülmesi, CMK’nın kesin düzen-
lemeleri karşısında olanaklı değildir. ►CGK 21.3.2019 E. 
2018/387, K. 2019/246; İlk derece mahkemesinin verdiği mahkûmi-
yet kararının istinaf edilmesi üzerine BAM 8. CD’nin fiilin sabit 
olmaması nedeniyle CMK 223/2-e uyarınca verdiği beraat kararı, 
katılan vekilince temyiz edilmiştir. Yargıtay 13. CD. Temyizde an-
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cak hükmün hukuka aykırı olup olmadığının incelenebileceği 
(CMK. 288/1) nedeniyle, maddi meselenin incelenemeyeceği ge-
rekçesiyle temyiz başvurusunun reddine karar vermiştir. CGK. Ko-
nuya ilişkin içtihadında maddi ceza hukukuna aykırılık ve muhake-
me hukukuna aykırılık ayrımı yapmış ve fiilin suç teşkil edip etme-
diğinin belirlenmesinin maddi ceza hukukuna ilişkin olduğunu 
saptamış, bu belirlemenin gerekçesi yönünden incelenmesinin hu-
kuki mesele olduğu sonucuna varmıştır. Bu ne-denle, CGK’nın gö-
rüşü, somut olaydaki incelemenin hukuki meseleye ilişkin olması 
nedeniyle özel Daire tarafından temyiz incelemesi yapılabileceğine 
ilişkindir.
Bizce, esas mahkemesi olan BAM. 8. CD., fiilin sabit olmaması ne-
de-niyle beraat kararı vermiş olduğuna göre, duruşmadan edindiği 
vicdani ka-naate dayanmıştır. Bu vicdani kanaat fiilin işlenmediği 
yolundadır. Fiili iş-lenmiş kabul edip, tafsifte hata yapmış olsa idi, 
CGK’nın görüşü yerinde sayılabilirdi. Gene, BAM 8. CD., bir man-
tık hatası veya tecrübe kuralına aykırılık yapmış olsa idi, aynı şey 
söylenebilirdi. Ancak, bunlar söz konusu olmayıp, doğrudan vicda-
ni kanaatle ilgili bir değerlendirmenin hukuki me-sele sayılmasına 
olanak yoktur. Yerel Mahkemece sanık hakkında hırsızlık suçundan 
verilen mahkûmiyet hükmünün sanık müdafisi tarafından istinaf 
edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince mahkûmiyet hükmü-
nün kal-dırılarak sanığın atılı suçtan beraatine ilişkin kararın, ka-
tılan vekili tarafın-dan temyiz edilmesi üzerine red kararının veril-
diği olayda; Özel Dairenin temyiz isteminin reddine dair kararının 
kaldırılarak, katılan vekilinin temyiz dilekçesinin içeriği gözetile-
rek beraat hükmünün denetlenmesi amacıyla dosyanın Özel Da-
ireye gönderilmesi gerekmektedir.►CGK 20/3/2018, E. 2018/38, 
K. 2018/113; CMK. İstinaftan verilen bozma dışındaki hükümlerin 
temyiz edilebileceğini kabul ederken CMK 286/1 bu kurala çok sa-
yıda istisna getirmiştir. CMK 286/2 – b madde hükmü ilk derece 
mahkemesinin verdiği beş yıl ve daha az hapis cezasını artırmayan 
BAM kararlarının temyiz edilemeyeceğini belirtmektedir. Maddede 
yer alan hapis cezasını artırmayan karar” ibaresin-den anlaşılma-
sı gereken husus tartışma konusu olmuştur. Bir görüş mah-kumiyet 
sonrasında BAM tarafından verilen beraat kararının hapis cezası-
nı artırmadığı için temyiz edilemeyeceğini savunurken, CGK BAM 
tarafından verilecek “hapis cezasını artırmayan kararın,” hapis 
cezasına ilişkin mah-kumiyet kararı olması gerektiği gerekçesiyle, 
“beraat”, “düşme”, “ret” ve “ceza verilmesine yer olmadığı” ka-
rarlarının CMK 286/2 -b kapsamına girmediğine karar vermiştir. 
Bu nedenle, ilk derece mahkemesince verilen mahkûmiyet hükmüne 
karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, bölge adliye mah-
kemesi ceza dairesi tarafından verilen beraat kararına karşı temyiz 
kanun yolu açıktır.
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Madde 287- Hükümden önceki kararların temyizi
(1) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun 

yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz 
olunabilir. 

Madde 288- Temyiz nedeni
(1) Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. 
(2) Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hu-

kuka aykırılıktır.
1) İçtihat. 
►CGK 21.3.2019, E. 2018/387, K. 2019/246 ►CGK 9.4.2019, E. 
2018/109, K. 2019/302

Madde 289- Hukuka kesin aykırılık hâlleri
(1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda ya-

zılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâki-

min hükme katılması.
c) 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.

d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görev-
li veya yetkili görmesi.

e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulun-
ması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.

f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi.
g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi.
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma 

hakkının sınırlandırılmış olması.
i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.

1) İçtihat. 
►20. CD 6.10.2016, E. 2016/690, K. 2016/5049 ►12. CD 
16.3.2016, E. 2015/4369, K. 2016/4233 ►20. CD 16.12.2015, E. 
2015/15448, K. 2015/5197 ►Case of Van De Hurk v. The Nether-
lands (16034/90)

Madde 290- Sanığın yararına olan kurallara aykırılık
(1) Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine 

hükmün bozdurulması için Cumhuriyet savcısına bir hak vermez.
Madde 291- Temyiz istemi ve süresi
(1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir be-
yanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak 
hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde 
hükmü saklıdır. 
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(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açık-
lanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Madde 291- Temyiz istemi ve süresi
(1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün için-
de hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâti-
bine 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.
2) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.
2a) 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Mad-
desi.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 291 inci 
maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinde temyiz sü-
relerine ilişkin olarak yapılan değişiklikler, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır.
(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge adliye ve bölge 
idare mahkemesi daireleri arasında iş bölümü yapılıncaya kadar 
bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanlar kurullarınca ya-
pılan iş bölümünün uygulanmasına devam olunur.
3) İçtihat.
►CGK 14.3.2019, E. 2016/1281, K. 2019/216 ►CGK 27.6.2019, 
E. 2018/545, K. 2019/504 ►CGK 11.10.2018, E. 2018/373, K. 
2018/426

Madde 292- Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 
(1) Sanığın aleyhine, yokluğunda verilen hükümlerde eski hâle getirme 

istemiyle ilgili olarak 274 üncü madde hükümleri uygulanır. 
Madde 293- Temyiz başvurusunun etkisi
(1) Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu, hükmün kesinleşmesini 

engeller. 
(2) Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerek-

çesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükmün temyiz edildiğinin bölge adliye 
mahkemesince öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebliğ 
edilir.

Madde 294- Temyiz başvurusunun içeriği 
(1) Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz 

başvurusunda göstermek zorundadır. 
(2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir.
Madde 295- Temyiz gerekçesi
(1) Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gösterilmemişse temyiz 

başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın 
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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 yararına veya aleyhine 
olduğunu açıkça belirtir. 

(2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veya mü-
dafii tarafından imza edilerek verilir. 

(3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine ya-
pacağı bir beyanla gerekçesini açıklayabilir; tutanak hâkime onaylatılır. 
Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında 262 nci madde, tutuklu sanık hak-
kında ise 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 

Madde 296- Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hük-
mü veren mahkemece reddi

(1) Temyiz istemi, kanunî 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 mahkeme-
si 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 takdir-
de dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak, bu nedenden dolayı hükmün infazı 
ertelenemez.

Madde 297- Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının görevi 

(1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince 
reddedilmeyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa 
tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı 
olarak cevabını verebilir. 

(2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava 
dosyası, bölge adliye mahkemesi (…) tarafından Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilir.

(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hük-
mü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi 
hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince teb-
liğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap 
verebilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosya-
sından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.
1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 297- Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığının görevi 
(1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince 
reddedilmeyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı 
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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 ta-
rafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
(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 adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.
(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.
2) 2016-674 s. KHK ile yapılan değişiklik (Aynen kabul: 2016-
6758/15 md.).
MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun ... 297 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığı” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır.
3) İçtihat. 
Case of Delcourt v. Belgium (2689/65)►Case of Brandstetter v. 
Austria (11170/84; 12876/87; 13468/87)

Madde 298- Temyiz isteminin reddi
(1) Yargıtay, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığını, hük-

mün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya 
da temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediğini saptarsa, temyiz 
istemini reddeder.

1) İçtihat.
►17. CD 24.10.2017, E. 2015/22983, K. 2017/12310 ►CGK 
6.12.2016, E. 2014/305, K. 2016/471

Madde 299- Duruşmalı inceleme  
(1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargı-

tay, incelemelerini uygun görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir. Du-
ruşma gününden sanığa, katılana, müdafi ve vekile haber verilir. Sanık, 
duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil 
ettirebilir.  

(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz.  
1) RG’de yayınlanan ilk metin.  
Madde 299- Duruşmalı inceleme  
(1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yar-
gıtay, incelemelerini sanığın veya katılanın temyiz başvurusundaki 
istemi üzerine veya re’sen duruşma yoluyla yapar. Duruşma günün-
den sanığa, katılana, müdafi ve vekile haber verilir. Sanık, duruş-
mada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil 
ettirebilir.  
(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz.  
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2) 2017-696 s. KHK ile yapılan değişikliK. (Aynen kabul: 2018-
7079 94 md.)
Madde 100- 5271 sayılı Kanunun 299 uncu maddesinin birinci fık-
rasının birinci cümlesinde yer alan “sanığın veya katılanın temyiz 
başvurusundaki istemi üzerine veya re’sen duruşma yoluyla yapar” 
ibaresi “uygun görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir” şek-
linde değiştirilmiştir. 
3) İçtihat.  
►Case of Engel and Others v. The Netherlands (5100/71; 5101/71; 
5102/71; 5354/72; 5370/72) ►Case of Goddi v. Italy (8966/80) 
►Case of Kamasinski v. Austria (9783/82)  

Madde 300- Duruşmada usul
(1) Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafın-

dan hazırlanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler, ayrıca bizzat dosyayı ince-
lerler. Bu hususlar gerçekleştikten sonra duruşma açılır. 

(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlen-
dirdiği Yargıtay Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia 
ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa önce söz verilir. Her 
hâlde son söz sanığındır.

Madde 301- Temyizde incelenecek hususlar
(1) Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz 

istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda 
bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.

1) İçtihat.
►20. CD 5.4.2018 E. 2018/764 K. 2018/1937 ►CGK 24.10.1995, 
E. 1995/6-238, K. 1995/305 ►CGK 24.10.1995 E. 1995-7-165, K. 
1995/302

Madde 302- Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 
(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 nitelikteki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma 
sebepleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir. 

(3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda, 
dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık 
hâlleri de ilâmda gösterilir. 

(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas 
olarak saptanan işlemlerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda 
bozulur.

(5) 289 uncu madde hükümleri saklıdır.
1) İçtihat.
►CGK 2018/150,164,245
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Madde 303- Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka 
aykırılığın düzeltilmesi

(1) Hükme esas olarak saptanan olaylara uygulanmasında hukuka 
aykırılıktan dolayı hüküm bozulmuş ise, aşağıdaki hâllerde Yargıtay da-
vanın esasına hükmedebileceği gibi hükümdeki hukuka aykırılığı da dü-
zeltebilir:

a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanın 
düşmesine ya da alt ve üst sınırı 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 hüküm-
de doğru gösterilmiş olduğu hâlde sadece kanunun madde numarası yan-
lış 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 verile-
cek cezanın belirlenmesinde gerekli indirim yapılmamış veya yanlış indi-
rim yapılmış isE. 

f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya miktarı-
nın belirlenmesinde maddî hata yapılmış isE. 

g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın gözetil-
memesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş isE. 

h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avu-
katlık Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık mevcutsa.

Madde 304- Yargıtay kararının gönderileceği merci
(1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü madde 

uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya ilk derece mahkemesine, kara-
rın bir örneği ise bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan 
hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan 
bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge adliye mahkemesine gön-
derir.  Ancak bozma kararı,

a) İstinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin ise dosya, gereği 
için kararı veren ilk derece mahkemesine,

b) Hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi 
kararına ilişkin ise dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine 
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ya da bozma kararının içeriği doğrultusunda Yargıtayca uygun görülmesi 
halinde bölge adliye mahkemesine,

gönderilir. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği hallerde, 
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

(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 bulu-
nan hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk 
derece mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına verilir.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 304- Yargıtay kararının gönderileceği merci
(1) Yargıtay’ca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü 
madde uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya, hükmü veren bölge 
adliye mahkemesine gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına verilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı Yargıtaydan 
geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde gereğinin yapılması için 
ilgili ilk derece mahkemesine gönderilmek üzere bölge adliye mah-
kemesi Cumhuriyet Başsavcılığına verir.
(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında 
kalan hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere hük-
mü bozulan bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge adliye 
mahkemesine gönderir.
(3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli 
veya yetkili görmesinden dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zaman-
da dosyayı görevli veya yetkili mahkemeye gönderir. 
(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık bu-
lunan hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü 
veren ilk derece mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığına verilir.
2) 2017-7035 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığına verir.” ibaresi “gönderir.” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.
3) 2019-7165 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 8- 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.
“(1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü 
madde uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya ilk derece mahke-
mesine, kararın bir örneği ise bölge adliye mahkemesine gönderil-
mek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.”
“Ancak bozma kararı,
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a) İstinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin ise dosya, 
gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine,
b) Hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan 
reddi kararına ilişkin ise dosya, gereği için kararı veren ilk derece 
mahkemesine ya da bozma kararının içeriği doğrultusunda Yargı-
tayca uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemesine,
gönderilir. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği haller-
de, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.”
3a) 2019-7165 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi:
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 304 
üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma 
kararları hakkında uygulanır.”

Madde 305- Yargıtay’da hükmün açıklanması
(1) Hüküm, 231 inci madde gereğince açıklanır. Buna olanak bulun-

madığı takdirde duruşmanın bitiminden itibaren yedi gün içinde karar 
verilir. 

Madde 306- Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi
(1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde 

bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanık-
lar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yarar-
lanırlar.

1) İçtihat.
►CGK 21/5/2019, E. 2018/171, K. 2019/45; İlk hükmü temyiz et-
meyen sanığın yalnızca inceleme dışı sanık hakkındaki lehe bozma-
nın sonucundan yararlanması nedeniyle, Yerel Mahkemece kurulan 
ikinci hükmü temyiz etme hakkı bulunmadığının kabulü gerekmek-
tedir.

Madde 307- Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri
(1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak 

bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karşı diyecek-
lerini sorar.

(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 uyulması hâlinde ilk derece 
mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına 
bakılmaksızın sadece temyiz yoluna başvurulabilir.

(4) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece 
mahkemesinin direnme hakkı vardır. Direnme kararları, kararına di-
renilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme 
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kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı 
Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme üzerine Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez.

(5) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet sav-
cısı veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden 
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır ola-
maz.

1) RG’de yayımlanan ilk metin.
Madde 307- Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri
(1) Yargıtay’dan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden ba-
kacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya 
karşı diyeceklerini sorar. 
(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine 
de davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına 
rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanla-
rı saptanmamış olsa da duruşmaya devam edilerek dava yoklukla-
rında bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya 
konu olan cezadan daha ağır ise, her hâlde dinlenmesi gerekir. 
(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk de-
rece mahkemesinin direnme hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnile-
mez. 
(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet 
savcısı veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmiş-
se, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan ceza-
dan daha ağır olamaz.
2) 2016-6763 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 36- 5271 sayılı Kanunun 307 nci maddesinin üçüncü fık-
rasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkra-
ya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. Daire, 
mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde 
görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel 
Kuruluna gönderir. Direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulun-
ca verilen kararlara karşı direnilemez.”
3) 2019-7165 sK ile yapılan değişiklik
MADDE 9- 5271 sayılı Kanunun 307 nci maddesine ikinci fıkrasın-
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar 
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına uyulması hâlinde ilk de-
rece mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz 
sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz yoluna başvurulabilir.”
4) İçtihat.
►CGK 12.6.2018, E. 2017/1098, K. 2018/283 ►21. CD 
17.1.2017, E. 2016/6342, K. 2017/231 ►CGK 18.10.2016, E. 
2016/12-163, K. 2016/369 ►CGK 11.10.2016, E. 2016/13-340, 
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K. 2016/353 ►CGK 20.9.2016, E. 2016/2-1031, K. 2016/304 
►CGK 31.5.2016, E. 2015/2-128, K. 2016/292 ►CGK 22.3.2016, 
E. 2015/6-525, K. 2016/145 ►CGK 29.3.2016, E. 2015/1-135, K. 
2016/161 ►CGK 15.3.2016, E. 2014/6-819, K. 2016/126 
CMK 307/4
►CGK 15.5.2018, E. 2018/119, K. 2018/218; Yerel mahkemece, 
nitelikli mala zarar verme suçundan bozma nedeni gözetilmeden 
yargılamaya devam edildiği, bozma öncesi yargılamada dinlenen 
tanıkların beyanları, suçun sübutu bakımından kesinlik ifade etme-
sine rağmen gereksiz yere yargılama yapılıp, toplanan bu delillere 
dayanılarak uyma kararından da dönülmek suretiyle bozmayı etki-
siz kılacak şekilde karar verilmesi, uyma kararının hüküm ve sonuç-
larını ortadan kaldırmayacaktır.►CGK 13.2.2018, E. 2017/189, 
K. 2018/44; Yerel mahkemece direnme nedenleri gösterilmeden 
ve bozmaya niçin uyulmadığı açıklanmadan direnilmesine karar 
verildikten sonra, CMK’nın 223, 230 ve 232. maddeleri uyarınca 
verilen kararın ne olduğu da belirtilmemiş ve kararda bulunması 
zorunlu olan “hüküm” kısmı eksik bırakılmıştır. Bu itibarla, diğer 
yönleri incelenmeyen direnme hükümlerinin belirtilen sebeplerle 
bozulmasına karar verilmelidir. ►CGK 23.1.2018, E. 2018/4, K. 
2018/21; Yerel mahkemece bozmadan sonra yapılan yargılamada, 
hazır bulunan sanığa son sözleri sorulmadan yargılama bitirile-
rek hükmün tesis ve tefhim edilmesi, CMK’nın 216/3. maddesine 
aykırılık oluşturmaktadır. Ayrıca, yerel mahkemece, Özel Dairenin 
bozma kararı ile tamamen ortadan kalkan ilk hükümde direnilir-
ken, direnme nedenleri gösterilmeden ve bozmaya niçin uyulmadığı 
açıklanmadan, önceki hükmün gerekçesinin tekrarı ile yetinilme-
si de usul ve kanuna aykırıdır.►CGK 16.1.2018, E. 2017/107, K. 
2018/12; Yerel mahkemece, bozmadan sonra yapılan yargılamada 
sanığa duruşma gününün tebliğ edildiği ancak sanığın duruşma-
ya katılmadığı, mahkemece sanığa aleyhine olan bozma kararına 
karşı diyecekleri sorulmadan, müdafilerinin dinlenilmesi ile yetini-
lerek aleyhe olan bozmaya karşı sanığın beyanı alınmadan yargıla-
maya devam edilip hüküm kurulması isabetsizdir.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM 
(…) Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

Madde 308- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi
(1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cum-

huriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sa-
nığın lehine itirazda süre aranmaz.
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(2) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir. 
(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde gö-

rürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna 
gönderir.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi
MADDE 308.- (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına 
karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, 
ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza 
Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aran-
maz.
2) 2006-5560 sK ile CMK Yürürlük Kanununa yapılan eK. 
MADDE 29- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki ya-
zıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvu-
rabilir.”
3) 2012-6352 sK ile yapılan eK. 
MADDE 99- 5271 sayılı Kanunun 308 inci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir.
(2) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görür-
se kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna 
gönderir.
4) İçtihat.
►4. CD 24.3.2016, E. 2016/4242, K. 2016/5595 ►CGK 19.1.2016, 
E. 2015/7-911, K. 2016/1 ►CGK 30.10.2014, E. 2013/6-598, K. 
2014/474 

Madde 308/A- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz 
yetkisi

(1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki karar-
larına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya 
istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. 
Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kara-
rını düzeltir; görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri baş-
kanlar kuruluna gönderir. Kurula gönderilen itiraz hakkında, kararına 
itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından kurula 
sunulmak üzere bir rapor hazırlanır. Kurulun itirazın kabulüne ilişkin ka-
rarları, gereği için dairesine gönderilir. Kurulun verdiği kararlar kesindir. 
Dörtten fazla ceza dairesi olan bölge adliye mahkemelerinde Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu tarafından daire başkanları arasından belirlenen ve dört 
üyeden oluşan başkanlar kurulu bu incelemeyi yapar. Başkanlar kurulu-
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nun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları, Hâkimler ve Savcılar Ku-
rulu tarafından belirlenir. 

1) 2017-7035 sK ile yapılan değişiklik ve eK. 
MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun Altıncı Kitap Üçüncü Kısım Bi-
rinci Bölüm başlığında yer alan “Yargıtay” ibaresi metinden çı-
karılmış ve 308 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
308/A maddesi eklenmiştir.
“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi
MADDE 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin 
nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebi-
lir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en 
kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi 
halde itirazı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.”
2) 2019-7188 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 30- 5271 sayılı Kanunun 308/A maddesinin birinci fıkra-
sının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde gö-
rürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere 
ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderir. Kurula gönderilen 
itiraz hakkında, kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya gö-
revlendireceği üye tarafından kurula sunulmak üzere bir rapor 
hazırlanır.”
“Kurulun itirazın kabulüne ilişkin kararları, gereği için dairesine 
gönderilir. Kurulun verdiği kararlar kesindir. Dörtten fazla ceza 
dairesi olan bölge adliye mahkemelerinde Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu tarafından daire başkanları arasından belirlenen ve dört 
üyeden oluşan başkanlar kurulu bu incelemeyi yapar. Başkanlar 
kurulunun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları, Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”
2a) 2019-7188 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi.
“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan dü-
zenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 
tarihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygula-
maya devam olunur.
c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hüküm-
ler, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.
d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme 
bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile 
basit yargılama usulü uygulanmaz.
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e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evre-
sine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
hükümleri uygulanmaz.
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu mad-
denin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek 
koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince 
verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu ben-
din uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 
100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği 
hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.
g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine iliş-
kin getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz 
yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulan-
maz.
h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine iliş-
kin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı 
ay sonra uygulanır.”

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanun Yararına Bozma

Madde 309- Kanun yararına bozma
(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz 

incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka ay-
kırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yar-
gıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak ka-
rar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza 
dairesine verir. 

(3) Yargıtay’ın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, ka-
rar veya hükmü kanun yararına bozar.

(4) Bozma nedenleri:
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir ka-

rara 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 kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul 
işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapı-
lacak 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 doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 
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d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldı-
rılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif ceza-
ya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder. 

(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.
1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Kanun yararına bozma
MADDE 309. (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve isti-
naf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya 
hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanı, o 
karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenle-
rini 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 ince-
leme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne 
veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran 
usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece 
yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm veri-
lir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır 
olamaz. 
c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere iliş-
kin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektir-
mez. 
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.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 26- 5271 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin birinci 
fıkrası ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet 
Bakanı” ibaresi, “Adalet Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
3) İçtihat.
►CGK 10.4.2018, E. 2014/487, K. 2018/151 ►21. CD 23.2.2017, 
E. 2016/9979, K. 2017/930 ►14. CD 7.2.2017, E. 2016/12602, K. 
2017/544 ►12. CD 2.2.2017, E. 2016/12689, K. 2017/686
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Madde 310- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvur-

ması
(1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkra-

sının (d) bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak 
re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. 

(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvurul-
duğunda bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kul-
lanılamaz. 

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması
MADDE 310.- (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı madde-
nin dördüncü fıkrasının (d) bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve 
kanun yararına olarak re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tara-
fından da kullanılabilir.
(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanı tarafından başvurul-
duğunda bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 
kullanılamaz.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 26- 5271 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin birinci 
fıkrası ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet 
Bakanı” ibaresi, “Adalet Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılamanın Yenilenmesi

Madde 311- Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri
(1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâl-

lerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar gö-
rülür:

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği an-
laşılırsa. 

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etki-
leyecek 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 mahkûmiye-
tini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş isE. 

d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup 
da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış isE. 

e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başı-
na veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanı-
ğın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulan-
ması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.
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f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve 
hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-
nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya ceza hükmü aleyhine 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane 
çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi. 
Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden 
sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine ve-
rilecek kararlar hakkında uygulanır.

1) 2018-7145 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 311 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (f) bendine “tespit edilmiş olması” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya ceza hükmü aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek 
taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi” ibaresi ek-
lenmiştir.
2) İçtihat.
►3. CD 2.2.2017, E. 2016/18038, K. 2017/1668 ►10. CD 
26.12.2016, E. 2016/2658, K. 2016/4291 ►23. CD 17.10.2016, 
E. 2016/9815, K. 2016/8858 ►AYM Laleş Çelikel Başvurusu 
(2013/8413) ►AYM Abdurrahman Dilipak Başvurusu (2014/2565)

Madde 312- İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 
(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. An-

cak mahkeme, infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar ve-
rebilir. 

Madde 313- Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller
(1) Hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılama-

nın 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. 
Madde 314- Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi 

nedenleri 
(1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir dava aşağıda yazılı 

hâllerde sanık veya hükümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilen-
mesi 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 kovuşturma-

sını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevle-
rini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş isE. 

c) Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde güveni-
lebilir nitelikte ikrarda bulunmuşsa.

Madde 315- Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl
(1) Kanunun aynı maddesinde yer almış sınır içinde olmak üzere ce-

zanın değiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez.
(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargıla-

manın yenilenmesi yoluna gidilemez.
Madde 316- Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 
(1) Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi, ancak bu fiilden 

dolayı kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü verilmiş veya mahkûmiyeti ge-
rektirecek 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.

Madde 317- Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler
(1) Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler, yargılama-

nın yenilenmesi istemi hakkında da uygulanır.
(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile dayan-

dığı delilleri içerir.
Madde 318- Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve 

mercii
(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunu-

lur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.
(2) 303 üncü madde gereğince Yargıtayın doğrudan hüküm kurduğu hâl-

lerde de hükmü vermiş olan mahkemeye başvurulur.
(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına 

dair olan karar, duruşma yapılmaksızın verilir.
Madde 319- Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve 

kabulü hâlinde yapılacak işlem
(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapıl-

mamış veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden 
gösterilmemiş veya bunu doğrulayacak 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 olu-
nur.

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 
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Madde 320- Delillerin toplanması
(1) Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa de-

lillerin 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 hakkın-
da hüküm kurulmuş olan kişiden yedi günlük süre içinde görüş ve düşün-
celerini bildirmeleri istenir.

Madde 321- Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi tak-
dirde kabulü 

(1) Yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen iddialar, yeterli 
derecede doğrulanmaz veya 311 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri ile 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı 
hâllerde işin durumuna göre bunların önce verilmiş olan hükme 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.
Madde 322- Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi
(1) Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden duruşma yapmaksızın gerekli 

delilleri topladıktan sonra hükümlünün beraatine veya yargılamanın ye-
nilenmesi isteminin reddine karar verir.

(2) Diğer hâllerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil varsa Cum-
huriyet savcısının uygun görüşünü aldıktan sonra duruşma yapmaksızın 
hükümlünün derhâl beraatine karar verir.

(3) Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hükmün ortadan kaldı-
rılmasını da karar altına alır.

(4) Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gideri 
Devlet Hazinesine ait olmak üzere önceki hükmün iptaline ilişkin karar 
Resmî Gazete ile ilân olunacağı gibi mahkemenin takdirine göre diğer ga-
zetelerle de ilân edilebilir.

Madde 323- Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm
(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 yapıl-

mışsa, 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 maddî 
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ve manevî zararlar bu Kanunun 141 ilâ 144 üncü maddeleri hükümlerine 
göre tazmin edilir. 

YEDİNCİ KİTAP 
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM 
Yargılama Giderleri

Madde 324- Yargılama giderleri
(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile 

soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi ama-
cıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca ya-
pılan ödemeler yargılama giderleridir.

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği 
gösterilir.

(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken 
paranın miktarını mahkeme 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. Devlete ait 
yargılama giderlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesindeki terkin edil-
mesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazinesine 
yüklenmesine karar verilir.

(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.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Yargılama giderleri
MADDE 324. (1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avu-
katlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargıla-
manın 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 ge-
reken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler.
(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Ka-
nunu 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.
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2) 2012-6352 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 100- 5271 sayılı Kanunun 324 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Devlete ait yargılama giderlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı 
maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halin-
de, bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilir.”
3) İçtihat.
►18. CD 8.2.2017, E. 2015/16679, K. 2017/1430 ►14. CD 
30.1.2017, E. 2014/7105, K. 2017/342 ►3. CD 15.12.2016, E. 
2016/1383, K. 2016/20718 ►7. CD 14.6.2016, E. 2014/29709, K. 
2016/8432 ►Case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. 
Belgium (6878/75; 7238/75) ►Case of Lutz v. Germany (9912/82) 
►Case of Minelli v. Switzerland (8660/79) ►Case of Sekanina v. 
Austria (13126/87)

Madde 325- Sanığın yükümlülüğü
(1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün 

yargılama giderleri sanığa yüklenir.
(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi 

hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler 

nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çık-
mış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı an-
laşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine 
yüklenmesine karar verir.

(4) Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri ödemekle 
yükümlü tutulmazlar.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
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.
(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlem-
ler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine 
ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete 
aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya ta-
mamen Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir.
(4) Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri öde-
mekle yükümlü tutulmazlar.
2) 2006-5560 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 27- 5271 sayılı Kanunun 325 inci maddesinin ikinci fıkra-
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelen-
mesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.”
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3) İçtihat.
►18. CD 1.2.2017, E. 2015/17035, K. 2017/1034 ►14. CD 
18.1.2016, E. 2014/1902, K. 2016/303 ►18. CD 9.11.2015, E. 
2015/32054, K. 2015/10600

Madde 326- Bağlantılı davalarda giderler
(1) Birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma yapılmış olan kim-

se, bunların bir kısmından mahkûm olmuş ise, beraat ettiği suçların du-
ruşmasının gerektirdiği giderleri ödemekle yükümlü değildir.

(2) İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle mahkûm edilmiş olanla-
ra, sebebiyet verdikleri yargılama giderleri ayrı ayrı yükletilir.

1) İçtihat.
► 6. CD 30.1.2017, E. 2013/34451, K. 2017/104 ►2. CD 
18.1.2017, E. 2014/27380, K. 2017/537 ►4. CD 4.1.2017, E. 
2014/13637, K. 2017/264 ►6. CD 19.12.2016, E. 2016/5656, K. 
2016/7291

Madde 327- Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi 
hâlinde gider

(1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar veri-
len kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm 
edilir.

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazi-
nesince üstlenilir. 

1) İçtihat.
►4. CD 23.5.2016, E. 2014/6996, K. 2016/10160 ►6. CD 
27.1.2016, E. 2012/15299, K. 2016/187 ►14. CD 21.1.2016, 
E. 2014/1155, K. 2016/537 ►23. CD 26.3.2015, E. 2015/35, K. 
2015/66

Madde 328- Karşılıklı hakaret hâllerinde gider
(1) Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan biri veya her ikisi hakkın-

da ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi; bunlardan birinin 
veya her ikisinin giderleri karşılamaya mahkûm edilmelerine engel olmaz.

Madde 329- Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider
(1) Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse, bu nedenle yapıl-

mış giderleri ödemeye mahkûm edilir. 
Madde 330- Kanun yollarına başvuru sonucunda gider
(1) Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu başvurusunu geri al-

masından veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri öder. 
Kanun yollarına başvuran Cumhuriyet savcısı ise, sanığın ödemek zorun-
da bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yükletilir.

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mah-
keme uygun gördüğü şekilde giderleri bölüştürür.
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(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 esas-
sız karşı koymasından meydana gelmiş değilse, bu istemi ileri sürene yük-
letilir.

İKİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler

Madde 331- Adlî tatil
(1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde baş-

lamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara ve-
rirler. 

(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sa-
yılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuk-
lu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu ge-
reğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

(4) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği gün-
den itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

1) RG’de yayınlanan ilk metin.
Adlî tatil
MADDE 331. (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 
ağustosun birinden eylülün beşine kadar tatil olunur.
(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi 
sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine geti-
rileceği, 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 uzatılmış sayılır.
2) 2011-650 s. KHK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 27- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 331 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
(1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde 
başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışma-
ya ara verirler.
3) Anayasa Mahkemesinin iptal kararı: 18.7.2012, K. 2012/108.
8.8.2011 günlü, 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
bulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
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namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar-
name’nin:2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 
28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddeleri 
6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu maddelerin Ana-
yasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE 18.7.2012 
gününde karar verildi.
4) 2013-6494 sK ile yapılan değişikliK. 
MADDE 25- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 331 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde 
başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalış-
maya ara verirler.

Madde 332- Bilgi isteme
(1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcı-

sı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün 
içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin 
verilmesi imkânsız 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 oluşturabile-
ceği yazılır. Bu durumda haklarında kamu davasının açılması, izin veya 
karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama dokunulmazlığı 
saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılır.

Madde 333- Yönetmelik 
(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadık-

ça, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıka-
rılır.

Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler
Ek Madde 1- (Ek: 3/5/2016-6713/10 md.)
(1) Kolluk görevlileri hakkındaki öldürme, kasten yaralama, işken-

ce, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve suç işlemek amacıyla 
örgüt kurma suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili 
iddialara ilişkin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları bizzat ve öncelik-
le yapar. Bu suçlardan dolayı kolluk görevlileri hakkında açılan davalar, 
acele işlerden sayılır. Bu tür davaların kanun yolu incelemesi de öncelikli 
olarak yapılır.

Geçici Madde 1- (Ek:24/1/2013-6411/2 md.) 
(1) Bu Kanunun 202 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen yö-

netmelik, Adalet Bakanlığınca bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelik uyarınca 
tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar bu Kanunun 202 nci maddesinin 
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dördüncü fıkrasında düzenlenen tercüme hizmetleri sanığın kendisi tara-
fından getirilen tercüman tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 2- (Ek: 11/4/2013-6459/21 md.) 
(1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 

veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir ceza hükmünün verildiğini tes-
pit eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 
15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde 
denetlenmekte bulunanlar bakımından bu Kanunun 311 inci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılamanın yenilenmesi 
talebinde bulunabilirler.

Geçici Madde 3- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/149 md., Aynen kabul: 2018-
7078 14 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri hakkında 
açılmış olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile bu Kanunun 161 inci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra 
hükmü uyarınca yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilemez; bu davalara 
kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmaya 
devam olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri 
hakkında başlatılmış soruşturmalarda da bu maddeyi ihdas eden Kanun 
Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci maddesine eklenen doku-
zuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik kararı verilemez.

Geçici Madde 4- (Ek:20/2/2019-7165/10 md.)
(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 304 üncü maddenin ikinci fıkra-

sında yapılan düzenleme, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanır.

Geçici Madde 5- (Ek:17/10/2019-7188/31 md.)
(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı ta-

rihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan düzenle-

me uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 tarihine kadar 
faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygulamaya devam olunur.

c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hükümler, 
1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.

d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağ-
lanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargı-
lama usulü uygulanmaz.

e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma evresi-
ne geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hükümle-
ri uygulanmaz.



261

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 m.334
f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu madde-

nin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluy-
la aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin 
nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu bendin uygulandığı hâl-
de, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 100 üncü madde uyarınca 
tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece 
mahkemesince değerlendirilir.

g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine ilişkin geti-
rilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz yoluna başvuru-
lup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulanmaz.

h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde gö-
rev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine ilişkin düzen-
lemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra uygu-
lanır.

Madde 334- Yürürlük
(1) Bu Kanun, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 335- Yürütme
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDELER
(1) 5560 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi: (RG. 19/12/2006)
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

hükme bağlanmış olmakla beraber henüz kesinleşmemiş olan dosyalarda, 
uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez.

(2) 5728 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri: (RG. 8/2/2008)
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay 

ilgili ceza dairesinde bulunan dosyalar hakkında bu Kanunun lehe hü-
kümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, usule aykırılık bulunmadığı 
takdirde, dosya esastan incelenmek, acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza 
Kanununun 7 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle karar verilir.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edil-
mekte olan mahkûmiyet kararları hakkında, lehe kanun hükümleri, hük-
mü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dik-
kate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, 
hükmün konusunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve 
takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde inceleme, duruşma 
açılmak suretiyle yapılabilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle sonuçlan-
mış olan davalarda lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, 
yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
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İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmemiş olmakla 
beraber hükme bağlanmış olan dosyalarda uzlaşma kapsamının genişledi-
ğinden bahisle bozma kararı verilemez.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuştur-
ma evresinde bulunan dava dosyaları hakkında:

a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapılacak 
inceleme sonucunda verilecek görevsizlik kararıyla dosya, görevli mahke-
meye gönderilir.

b) Daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış olan iş-
lem ve kararlar hukukî geçerliliklerini sürdürürler.

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygula-
nan yaptırımı idarî yaptırıma dönüşen fiiller nedeniyle;

a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca, 
b) Kovuşturma evresinde mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir.
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsav-

cılığında bulunan işlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıta-
yın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem 
yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava dosyası hükmü ve-
ren mahkemeye gönderilir.

(3) 5918 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi: (RG. 9/7/2009)
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 3 üncü ve 250 

nci maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihte 
devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanır.

(4) 6008 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi: (RG. 25/7/2010)
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hak-

kında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların, 
bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün içinde mahkemeye 
başvurmaları halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci mad-
desinin yedinci fıkrasındaki kayıtla bağlı olmaksızın, başvuruda bulunan 
sanık hakkında yeniden hüküm kurulur.

(5) 6763 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi: (RG. 2/12/2016)
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü mad-

desine ilişkin yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç altı ay içinde çıkarılır ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itiba-
ren en geç altı ay içinde uzlaştırmacı listeleri oluşturulur. Adalet Bakanlığı 
tarafından bu listelere uygun uzlaştırmacı görevlendirmesi amacıyla bir 
ilan yapılır. İlan yapılıncaya kadar, Ceza Muhakemesi Kanununun 253 
üncü maddesinde bu Kanunla yapılan değişiklik öncesinde öngörülen usu-
le göre belirlenen uzlaştırmacılardan görevlendirme yapılmasına devam 
olunur ve bu uzlaştırmacılar görevlerini tamamlar.



263

Ceza Muhakemesi Kanunu  C-1 Gm.1
(6) 7035 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi: (RG. 5/8/2017)
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 291 inci 

maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinde temyiz sürelerine 
ilişkin olarak yapılan değişiklikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır.

(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge adliye ve bölge idare 
mahkemesi daireleri arasında iş bölümü yapılıncaya kadar bölge adliye 
ve bölge idare mahkemesi başkanlar kurullarınca yapılan iş bölümünün 
uygulanmasına devam olunur.
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Tablo I: Kronolojik Sıra ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
değişiklik, ek ve iptal düzenlemeleri

Değişiklik 
Numarası 

(*)

Değişiklik Yapan Kanun veya 
Anayasa Mahkemesi Kararı

CMK nın Değiştirilen 
Maddesinin Numarası

1

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 5328 sayılı 

Kanun
(RG: 31.03.2005/25772)

CMK 334

2

Ceza Muhakemesi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 5353 

sayılı Kanun
(RG: 01.06.2005/25832)

CMK 35, 75, 76, 80, 81, 85, 90, 
91, 94, 98, 100, 103, 105, 109, 119, 
127, 135, 137, 142, 143, 151, 153, 
161, 164, 173, 174, 193, 206, 223, 

247

3

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 5560 sayılı 

Kanun
(RG: 19.12.2006/26381)

CMK 6, 100, 102, 109, 146, 150, 
171, 231, 253, 254, 309, 310, 325, 

Geçici Madde 1

4

Temel Ceza Kanunlarına Uyum 
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve 

Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 5728 sayılı 

Kanun
(RG: 08.02.2008/26781)

CMK 231, Geçici Madde 1-2-3

5

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 5793 sayılı 
Kanun

(RG: 06.08.2008/26959)

CMK 234, 239

6

Türk Ceza Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 5918 sayılı 
Kanun

(RG: 09.07.2009/27283)

CMK 3, 250, 253, Geçici Madde 3

7

Terörle Mücadele Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6008 sayılı 

Kanun
(RG: 25.07.2010/27652)

CMK 231, 250, Geçici Madde 2

8

Yargı Hizmetlerinin 
Hızlandırılması Amacıyla 

Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6217 sayılı 

Kanun
(RG: 14.04.2011/27905)

CMK 161, 173, 272
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9

Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
650 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname
(RG: 26.08.2011/28037)

CMK 331

10

Yargı Hizmetlerinin 
Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Basın Youluyla İşlenen 

Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların 
Ertelenmesi Hakkında 6352 sayılı 

Kanun
(RG: 05.07.2012/28344)

CMK 38/A, 100, 101, 109, 250, 
251, 252, 308, 324

11

Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6411 

sayılı Kanun
(RG: 31.01.2013/28545)

CMK 202, Geçici Madde 1

12

İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü 
Bağlamında Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6459 
sayılı Kanun

(RG: 30.04.2013/28633)

CMK 105, 108, 141, 144, 172, 270, 
Geçici Madde 2

13

Anayasa Mahkemesi’nin 
18/7/2012 tarihli, E. 2011/113 K. 

2012/108 sayılı Kararı
(RG: 01.01.2013/28515)

CMK 331

14

Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6494 sayılı 

Kanun
(RG: 07.07.2013/28700)

CMK 331

15

Terörle Mücadele Kanunu ve 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6526 sayılı 

Kanun
(RG: 06.03.2014/28933)

CMK 91, 94, 100, 116, 128, 134, 
135, 139, 140, 153, 161, 169
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16

Türk Ceza Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 6545 sayılı 
Kanun

(RG: 28.06.2014/29044)

CMK 141, 143, 173, 188, 231, 238, 
260, 268, 273, 279, 280, 286

17

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6572 sayılı 

Kanun
(RG: 12.12.2014/29203)

CMK 116, 128, 135, 140, 153

18

Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu, Jandarma Teşkilat 

Görev ve Yetkileri Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6638 sayılı 

Kanun
(RG: 04.04.2015/29316)

CMK 91, 100

19

Kolluk Gözetim Komisyonu 
Kurulması Hakkında 6713sayılı 

Kanun
(RG: 20.05.2016/29717)

CMK Ek Madde 1

20

Danıştay Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 6723 Sayılı 
Kanun

(RG: 23.07.2016/29779 
Mükerrer))

CMK 133

21

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında 674 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname
(RG: 01.09.2016/29818 (2. 

Mükerrer)

CMK 128, 277, 278, 280, 297

22

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında 676 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname
(RG: 29.10.2016/29872)

CMK 149, 151, 154, 178, 188

23 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu
(RG: 24.11.2016/29898) CMK 63, 64, 66, 67, 71, 72
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24

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair 6758 

Sayılı Kanun
(RG: 24.11.2016/29898)

CMK 128, 277, 278, 280, 297

25

Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 6763 Sayılı 
Kanun

(RG: 02.12.2016/29906)

CMK 19, 100, 105, 112, 128, 135, 
139, 140, 191,

202, 232, 247, 248, 253, 254, 307, 
Geçici Madde 1

26

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında 680 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname
(RG: 6.1.2017/29940 (Mükerrer)

CMK 161, 172, 173, 247, 248

27

Bölge Adliye ve Bölge İdare 
Mahkemelerinin İşleyişinde 

Ortaya Çıkan Sorunların 
Giderilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7035 Sayılı 

Kanun
(RG: 05.08.2017/30145 

(Mükerrer)

CMK 280, 281, 282, 283, 285, 286, 
291, 304, Altıncı Kitap Üçüncü 
Kısım Birinci Bölüm başlığı, 

308/A, İşlenemeyen Hüküm (Geçici 
Madde 1)

28

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında 694 sayılı KHK
(RG: 25.08.2017/30165)

CMK 64, 102, 139, 140, 142, 158, 
161, 196, 216, Geçici Madde 3

29 

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında 696 sayılı KHK 
(RG: 24.12.2017/30280) 

CMK 104, 129, 140/A, 188, 209, 
280, 282, 299 

30

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek
Kabul Edilmesine Dair 7070 

Sayılı Kanun
(RG: 8.3.2018/30354)

CMK 49, 151, 154, 178, 188
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31

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair 7072 Sayılı Kanun
(RG: 1.2.2018/30354)

CMK 161, 172, 173, 247, 248

32

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
7078 Sayılı Dair Kanun
(RG: 8.3.2018/30354)

CMK 64, 102, 139, 140, 142, 158, 
161, 196, 216, Geçici Madde 3

33

Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair 7079 Sayılı Kanun
(RG: 8.3.2018/30354)

CMK 104, 129, 140/A, 209, 280, 
288, 299

34

Anayasada Yapılan Değişikliklere 
Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında 700 Sayılı 
KHK

(RG: 7.7.2018/30471)

CMK 3

35

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına 7145 
Sayılı Dair Kanun

(RG: 31.7.2018/30495)

CMK 119, 127, 134, 172, 311

36
AYM, 27/12/2018 E. 2018/71, K. 

2012/118
(RG: 15.2.2019/30687)

CMK 286 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (d) bendi

37

Ceza Muhakemesi Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair 7165 Sayılı 
Kanun

(RG: 28.2.2019/30700)

CMK 286, 304, 307, Geçici Madde 
4
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38

Ceza Muhakemesi Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 7188 Sayılı 
Kanun

(RG: 24.10.2019/30928)

CMK 102, 171, 174, 234, 236, 
250, 251, 252, 253, 280, 282, 286, 

308/A, Geçici Madde 5

39
AYM 24/7/2019 E. 2018/73, K. 

2019/65
(RG: 29.11.2019/30963)

CMK 151

40

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede

Değişiklik Yapılmasına Dair 7196 
Sayılı Kanun

(RG: 24.12.2019/30988)

CMK 100

41

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair 7242 

Sayılı Kanun
(RG: 15.4.2020/31100)

CMK 109, 112, 272

42
AYM 25/6/2020 E. 2020/16, K. 

2019/33
(RG: 19.08.2020/31218)

CMK Geçici Madde 5

43

Kitle İmha Silahlarının 
Yayılmasının Finansmanının

Önlenmesine İlişkin 7262 Sayılı 
Kanun

(RG: 31.12.2020/31351)

CMK 123

44
AYM 14/1/2021 E. 2020/81; K. 

2021/4
(RG: 16.3.2021/31425)

CMK Geçici Madde 5
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Tablo II: Madde Sırası ile Değişiklik Numaraları

Madde 
Numarası 

Değiştiren Kanunun 
Numarası (*) 

Madde 
Numarası 

Değiştiren Kanunun 
Numarası (*) 

CMK 3 6, 34 CMK 139 15, 25, 28, 32 
CMK 6 3 CMK 140 15, 17, 25, 2,32  
CMK 19 25 CMK 140/A 29, 33 
CMK 35 2 CMK 141 12, 16 

CMK 38/A 10 CMK 142 2, 27, 32 
CMK 63 23 CMK 143 2, 16 
CMK 64 23, 28, 32 CMK 144 12 
CMK 66 23 CMK 146 3 
CMK 67 23 CMK 149 22, 30 
CMK 71 23 CMK 150 3 
CMK 72 23 CMK 151 2, 22, 30, 39 
CMK 75 2 CMK 153 2, 15, 17 
CMK 76 2 CMK 154 22, 30
CMK 80 2 CMK 158 27, 32 
CMK 81 2 CMK 161 2, 8, 15, 26, 28, 31, 32 
CMK 85 2 CMK 164 2 
CMK 90 2 CMK 169 15 
CMK 91 2, 15, 18 CMK 171 3, 38 
CMK 94 2, 15 CMK 172 12, 26, 31, 35 
CMK 98 2 CMK 173 2, 8, 16, 26, 31 
CMK 100 2, 3, 10, 15, 18, 25, 40 CMK 174 2, 38 
CMK 101 10 CMK 178 22, 30 
CMK 102 3, 28, 32, 38 CMK 188 16, 22, 29, 30 
CMK 103 2 CMK 191 25 
CMK 104 29, 33 CMK 193 2 
CMK 105 2, 12, 25 CMK 196 28, 32
CMK 108 12 CMK 202 11, 25 
CMK 109 2, 3, 10, 41 CMK 206 2 
CMK 112 25, 41 CMK 209 29, 33 
CMK 116 15, 17 CMK 216 28, 32 
CMK 119 2, 35 CMK 223 2 
CMK 123 41,43 CMK 231 3, 4, 7, 16 
CMK 127 2, 35 CMK 232 25 
CMK 128 15, 17, 21, 24, 25 CMK 234 5, 38 
CMK 129 29, 33 CMK 236 38
CMK 133 20 CMK 238 16 
CMK 134 15, 35 CMK 239 5 
CMK 135 2, 15, 17, 25 CMK 247 2, 25, 26, 31 
CMK 137 2 CMK 248 25, 26, 31 
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CMK 250 6, 7, 10, 38 CMK Ek Madde 

1 19 

CMK 251 10, 38 CMK Geçici 
Madde 1 11 

CMK 252 10, 38 CMK Geçici 
Madde 2 12 

CMK 253 3, 6, 25, 38 CMK Geçici 
Madde 3 27, 32 

CMK 254 3, 25 CMK Geçici 
Madde 4 37

CMK 260 16 CMK Geçici 
Madde 5 38, 42, 44

CMK 268 16 CMK 334 1 
CMK 270 12 
CMK 272 8, 41 
CMK 273 16 
CMK 277 19, 21, 24 
CMK 278 19, 21, 24 
CMK 279 16 

CMK 280 16, 19, 21, 24, 27, 29, 
33, 38 

CMK 281 27 
CMK 282 27, 29, 38 
CMK 283 27 
CMK 285 27 
CMK 286 16, 27, 36, 37, 38 
CMK 288 33
CMK 291 28 
CMK 297 19, 21, 24 
CMK 299 29, 33 
CMK 304 27, 37 
CMK 307 25, 37 
CMK 308 10 

CMK 308/A 27, 38 
CMK 309 3 
CMK 310 3 
CMK 311 35
CMK 324 10 
CMK 325 3 
CMK 331 9, 13, 14 




