
 

 

 

 

1 
 

 

 

 

  

 

   KOVUŞTURMA EVRESİ 

KOVUŞTURMA NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR? 

Kovuşturma en genel tanımıyla, soruşturma evresinin sona ererek iddianamenin 

kabulü ile başlayan, yargılama ve bunun sonucunda hüküm verilmesini 

kapsayan süreçtir. 

BİR CMK AVUKATININ GÖREVİ NE ZAMAN BAŞLAR?  

• Kural olarak soruşturma evresinde görevlendirildiyseniz, iddianamenin kabulü 

ile göreviniz biter.  

• Kovuşturma için Baro tarafından ayrıca görevlendirilmeniz gerekir. Bu halde 

göreviniz başlar.  

• Ancak fiilen uygulamada Mahkemeler tebligat gönderiyor. Bu durumda ne 

yapılacak? 

Bu durumda dilekçe ile mahkemeye görevinizin sona erdiğini ve yeni bir 

görevlendirme yapılması gerektiğini bildirmelisiniz 

KOVUŞTURMA EVRESİ KAÇA AYRILIR? 

• Duruşma hazırlığı,  

• Duruşma,  

• Son karar evresi 

• Kanun Yolu 

DURUŞMA HAZIRLIĞI EVRESİ NEDİR?  

• Duruşma hazırlığı evresinde Mahkeme tarafından şekli işlemler yapılır. İlk 

olarak TENSİP ZAPTI düzenlenir. Bu aşamada sanığa ve sanık müdafiine, 

mağdura ve vekiline duruşma günün bildiren bir tebligat gönderilecektir. İstisnai 

olarak, esasa ilişkin işlemler de yapılabilir.  

Örneğin sanık müdafiin yapacağı tutukluluğa itirazlar, tarafların delillerin 

toplanmasını istemesi, Tutukluluk İnceleme, Tanıkların davet edilmesi gibi. 

• Duruşma evresi, kovuşturma evresinin en önemli aşamalarından olup, bir 

müdafi veya vekilin de görevlerinin en yoğun olduğu aşamadır.  

• CMK’da kullanılan geniş anlamıyla duruşma; mahkeme tarafından son kararın 

verilmesine kadar yapılan tüm faaliyetleri ifade eder. 
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DURUŞMADA GÖZETİLMESİ GEREKEN İLKELER  

• Aleniyet İlkesi  

• Kapalılık kararı  

• Sözlülük İlkesi  

• Doğrudan Soru Yöneltme 

DURUŞMANIN ALENİYETİ İLKESİ VE İSTİSNASI- KAPALILIK  

• Kural olarak duruşmalar, alenidir; yani herkese açıktır. Ancak bazı durumlarda, 

Mahkeme tarafından duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilebilir.  

• Duruşmaların kapalı olmasının istisna değil de kural olduğu yargılama, çocuk 

yargılamasıdır. Eğer sanık on sekiz yaşını doldurmamış ise, kural olarak 

duruşmalar kapalı yapılır. 

DURUŞMANIN SÖZLÜLÜĞÜ  

• Sözlülük, duruşma devresinde esastır.  

• Yani, bir CMK müdafii, tüm beyanlarını sözlü olarak duruşmada dile 

getirebilecektir. Ancak elbette yazılı olarak da işlemler yapılabilir. 

DOĞRUDAN SORU YÖNELTME HAKKI  

• Özellikle avukatlar yönünden olumlu bir düzenleme, Yeni Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 201. maddesi ile müdafiin veya vekilin tanıklara doğrudan soru 

yöneltme hakkının getirilmesidir.  

Böylece AVUKATLAR, HÂKİMLERİ ARACI KILMAKSIZIN DOĞRUDAN SANIĞA, 

MÜŞTEKİYE, TANIĞA, BİLİRKİŞİYE DOĞRUDAN SORU YÖNELTEBİLECEKTİR. 

 

DURUŞMA EVRESİNDE HAZIR BULUNMASI GEREKEN KİŞİLER KİMLERDİR?  

• Asliye Ceza Mahkemelerinde; Hakim, Cumhuriyet Savcısı, zabıt katibi, 

müşteki/katılan ve varsa vekili, sanık ve sanık müdafiin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

• Ağır Ceza Mahkemelerinde ise, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç hakim, bir 

C.Savcısı, zabıt katibi, müşteki/katılan ve varsa vekili, sanık ve sanık müdafiin 

hazır bulunması gerekmektedir. 
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ZORUNLU MÜDAFİİLİK (CMK 150, 188)  

• Zorunlu müdafiliği gerektiren hallerden birinin varlığı halinde, müdafiin 

duruşmada hazır bulundurulması şarttır. Müdafii olmadan duruşma görülemez.  

• Aynı şekilde zorunlu müdafiliği gerektirmese de, sanığın müdafii talep etmesi 

halinde, Baro aracılığıyla kendisine bir müdafii atanır. 

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 savunamayacak 

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 Birliğinin görüşü 

alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

DURUŞMANIN İLK CELSESİNDE YAPILACAKLAR  

1. Duruşma başladığı ilk celsede, duruşmada hazır bulunması gereken kişiler 

yerini aldıktan sonra, iddianamenin kabulü kararı Mahkeme başkanı veya hâkimi 

tarafından okunur ve duruşmanın başladığı bildirilerek hazır bulunanlar tespit 

edilir.  

2. Sanığın sorgusu başlamadan önce görevsizlik, yetkisizlik ve hâkimin reddine 

ilişkin istemler yapılarak bu istemler karara bağlanır. 

3. Sanık sorguya hazır ise, sanığın sorgusu yapılır.  

4. Sanık sorgulandıktan sonra delillerin toplanması aşamasına geçilir.  

BEYANLAR ALINIRKEN UYGULANAN SIRA NEDİR? 

• Beyanlar alınırken sırayla önce müşteki (katılan) tarafa ve vekiline, sonra 

C.Savcısına ve en son sanık ve müdafiine söz verilmelidir.  

• Duruşmada Tutanak Tutulması ve Avukatın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  

• Duruşmada tutanak tutulması zorunludur.  
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• Bir avukat olarak gerek müvekkilinizin gerek karşı tarafın gerekse dinlenen 

tanık veya bilirkişilerin ifadelerinin tutanağa aynen geçtiğinden emin olunuz.  

• Avukat olarak isminizin tutanağa yazıldığından emin olunuz.  

• CMK AVUKATLARININ ÜCRETİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ!!! 

Mağdur Hakları – Davaya Katılma  

Genel olarak CMK 234’de mağdur hakları düzenlenmiştir.  

• Duruşmadan haberdar edilme hakkı  

• Kamu davasına katılma: CMK 237’ye göre, mağdur, suçtan zarar gören gerçek 

ve tüzel kişiler kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar 

şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler.  

•Mağdur, delillerin toplanmasını, kovuşturmanın genişletilmesini, hükmün 

temyiz edilmesini isteyebilir.  

• Ancak mağdur kamu davasına katılmasa dahi, 234/1-b’deki haklarını 

kullanabilir.  

• KATILMA KONUSUNDA CMK AVUKATLARININ SORUMLULUĞU? 

• Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme  

• Tanıkların davetini isteme: Bu hak, aslında delilleri toplanmasını isteme 

hakkının bir parçasıdır.  

• Vekili yoksa cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 

gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini 

isteme  

• Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun 

yollarına başvurma 

DELİLLERİN SUNULMASI, TOPLANMASI VE TARTIŞILMASI  

• Sanık sorgusu tamamlandıktan sonra, her tür delil ortaya konulabilir. Ancak; -

Deliller kanuna aykırı olarak elde edilmişse / İstem davayı uzatma maksadıyla 

yapılmakta ise / Delillerin söz konusu davayla bir ilgisi yoksa ve karara da bir 

etkisi olmayacaksa delillerin toplanması talebi reddedilebilir. 
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SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ- EK SAVUNMA HAKKI  

• Suçun iddianamede belirtilen niteliğinin değişmesi halinde, sanık ve müdafiine 

ek savunma yapması için süre verilebilir.  

• Bir müdafi olarak siz eğer ek savunma için süre isterseniz, mahkeme duruşmaya 

ara vererek size istediğiniz süreyi verir. 

Duruşmanın son celsesi  

• Karar vermeye elverişli tüm delillerin toplanmış olması ve mahkemece bir 

kanaate varılmış olması halinde; karar vermeden önce sanığa son sözü sorulur. 

SON KARAR EVRESİ  

• Hakim, yargılama boyunca ileri sürülen ve ve tartışılan delilleri değerlendirerek, 

iddianamede sanığa atfedilen suçun oluşup oluşmadığını değerlendirmek üzere, 

müzakereye çekilmesi ile başlayan ve sanık hakkında hüküm verilmesi ile son 

bulan evredir. 

• Son beyanların alınması, müzakere ve kısa karar aşamalarından oluşur. 

• Bu evre, duruşmanın son celsesidir. Uygulamada son celsede karar verilir, 

ancak verilen bu karar kısa karardır. Gerekçeli karar daha sonra yayınlanır ve 

taraflara tebliğ edilir. 
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• HÜKÜM ÇEŞİTLERİ:  

1. Beraat Kararı  

2. Ceza Verilmesine Yer olmadığına dair karar  

3. Mahkûmiyet kararı 

    •Durma kararı-davanın düşürülmesi kararı  

    •Davanın reddi kararı  

Ceza verilmesine yer olmadığına hangi hallerde karar verilebilir?  

• Sanığın yaşı küçük, akıl hastası veya sağır dilsiz ise,  

• Suç, hukuka aykırı ancak bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi, zorunluluk hali 

veya cebir tehdit altında işlenmişse  

• Meşru müdafaa halleri?  

• Hata  

• Veya etkin pişmanlık, şahsi cezasızlık halleri, karşılıklı hakaret, işlenen fiilin 

haksızlık içeriğinin azlığı (örneğin hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı gibi.) 

 

Beraat Kararı hangi hallerde verilir?  

• İşlenen eylem, Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil etmiyorsa, 

• İşlenen suç sanık tarafından işlenmemişse, 

• Sanığın suç işleme iradesi yoksa 

• Hukuka uygunluk nedenlerinden biri varsa, 

• İşlenen suçun sanık tarafından işlendiği kanıtlanamamışsa 

 

Hangi hallerde mahkûmiyet karar verilebilir?  

• Sanığın suçu işlediği sabit ise Gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde 

toplanan delillerle sanığın atılı suçu işlediği sabit hale gelmiş olmalıdır  
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DURMA -DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI NEDİR?  

• Soruşturma ve kovuşturmanın bir şartın varlığına bağlı olması halinde, bu şart 

henüz gerçekleşmemişse;  

DURMA KARARI: Bu durumda dava açılmıştır, ancak ESASA GİRİLMEDEN, 

gerçekleşmesi gereken şart henüz gerçekleşmediğinden durma kararı verilir ve 

şart gerçekleşene kadar kovuşturma durdurulmuş olur. (Örneğin memurların 

kovuşturulmasında, soruşturma izni alınmaksızın açılan bir davada durma kararı 

verilebilir.) 

• Nihai olarak bu şartın gerçekleşmemiş olması halinde; DÜŞME KARARI: Dava 

şartının yokluğu hallerinin yanı sıra, ölüm, zamanaşımı ve af hallerinde verilebilir.  

•Şikâyete bağlı suçlarda düşme kararı karşımıza çıkmaktadır: Şikâyetçi 

şikâyetinden vazgeçerse, beraat değil düşme kararı verilir. 

 

DAVANIN REDDİ NE ZAMAN MÜMKÜNDÜR?  

• Sanığın aynı eyleminden dolayı daha önce açılmış bir başka dava varsa 

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR? (CMK 231) 

• CMK m. 231’deki tanıma göre, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî 

sonuç doğurmamasını ifade eder.  

• Sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararının açıklanmayarak bir nevi askıya 

alınmasıdır. Bu karar ile sanık hakkında bir mahkûmiyet kararı verilmiştir, ancak 

sanık belirlenen denetim süresi içinde kasti bir suç işlemediği veya ön görülen 

şartlara uygun davranmadığı sürece karar infaz edilmeyecek, hukuki sonuç 

doğurmayacaktır.  

• Bu denetim süresi içerisinde kasti bir suç işlenmemesi halinde, düşme kararı 

verilecek, yani böyle bir mahkûmiyet kararı hiç verilmemiş sayılacaktır. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartları nelerdir?  
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CMK M. 231’E GÖRE BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN ŞARTLAR 

ŞUNLARDIR:  

•  Ön şart 1: Sanığın muvafakati var ise,  

• Ön şart 2: Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda 

hükmolunan ceza, iki yıl* veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise;  

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 

(kesinleşmiş)  

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 tamamen giderilmesi 

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA DENETİM SÜRESİ KAÇ 

YILDIR?  

• Yetişkin sanıklar bakımından 5 yıl,  

• Suça sürüklenen çocuklar bakımından 3 yıldır. 

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İTİRAZ 

• Katılan vekiliyseniz itiraz etmelisiniz. 

• Ancak SANIK MÜDAFİİ iseniz, BU KARARA İTİRAZ EDİLMELİ MİDİR? Genel 

olarak bakıldığında muvafakat ettiyseniz, itiraz etmeniz konusunda hukuki 

yükümlülüğünüz yoktur.  

Kanaatimizce, bu karar ile birlikte denetimli serbestlik tedbirinin de 

uygulanmasına karar verilmiş ise, bu tedbirin hukuka aykırı olduğu iddiasında 

iseniz; hükme itiraz edebilirsiniz.  

• Yargıtay’a göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yapılan 

itirazlarda itirazı inceleyecek olan mahkeme, yalnızca CMK 231. maddede 

belirtilen objektif koşulların sanık bakımından gerçekleşip gerçekleşmediğini 

inceleyecektir. YANİ MAHKEME ESASA GİRMEYECEKTİR. 
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HÜKÜM VERİLDİĞİ ZAMAN BİR MÜDAFİİ/VEKİL NE YAPMALIDIR?  

7 gün içerisinde SÜRE TUTUM dilekçesi vermelidir. 

SÜRE TUTUM: Mahkemede yüze karsı okunan kararı temyiz etmek isteyen taraf, 

gerekçeyi göremediğinden, temyiz gerekçelerini de yazamamaktadır. Kısa temyiz 

dilekçesine, bu tür durumlarda, temyiz süresini kesmek için ihtiyaç 

duyulmaktadır. Uygulamada buna “Temyiz Süre tutum dilekçesi” de 

denilmektedir. Kısa temyiz dilekçesi üzerine gerekçeli kararı tebliğ alan taraf, eğer 

gerekçeli temyiz dilekçesi vermez ise, karar yine de temyiz edilmiş sayılacak ve 

mevcut haliyle üst mahkemeye gönderilecektir. 

BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI 

1. OLAĞAN KANUN YOLLARI 

 a. İTİRAZ 

 b. TEMYİZ  

c. İSTİNAF  

2. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  

a. Yargıtay C.Başsavcılığı’nın itirazı  

b. Kanun yararına bozma  

c. Yargılamanın yenilenmesi  

KANUN YOLUNA BAŞVURMA SÜRESİ  

• KURAL OLARAK TEFHİM VEYA TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜNLÜK SÜRE 

VARDIR.  

• ANCAK O.ÜSTÜ KANUN YOLLARINDAN OLAN KANUN YARARINA BOZMA VE 

YARGILAMANIN YENİLENMESİ, SÜRESİZDİR. 

YARGILAMANIN YENİLENMESİ  

• Süresiz, Talep üzerine,  

• Kesinleşmiş hükümlere karşı,  

• İlk hükmü verem hâkim inceleyemez,  

• Yargıtay’a gittiyse Yargıtay tarafından inceleme, 
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İTİRAZ  

Hangi kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir?  

• Hâkim tarafından verilen kesinleşmemiş kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.  

İtiraz edilebilen kararlara dair örnekler: Mahkemenin verdiği görevsizlik kararı; 

Tutuklama, tutukluluk halinin devamı, adli kontrole ilişkin kararlar; 

Müdafii/vekilin yasaklanması kararı, Temyiz isteminin kabul edilebilir 

olmadığına dair karar; Beden muayenesi kararı; Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı 

İtirazı incelemeye yetkili Makamlar Nelerdir?   

•   Asliye Ceza hakimi kararlarına karşı: Ağır Ceza Mahkemesi’ne  

• Ağır Ceza Mahkemesi kararlarına karşı: Bir üst numaralı Ağır Ceza 

Mahkemesi’ne, bir tek Ağır Ceza Mahkemesi varsa, en yakın Ağır Ceza 

Mahkemesi’ne 

İSTİNAF  

• Bölge adliye mahkemeleri kurulup göreve başladıktan sonra, artık öncelikle 

başvurulacak kanun yolu temyiz değil, istinaf olacaktır.  

• Temyiz yolundan farklı olarak hem maddi denetim hem de hukuki açıdan 

yerindelik denetimi yapacaktır. Yani temyizden farklı olarak esasa da girilecektir. 

HANGİ KARARLARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA GİDİLEBİLİR? 

• İlk derece mahkemelerinin hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulabilir. 

• İstisnalar: - Sonuç olarak belirlenen iki bin lira dâhil adlî para cezasına 

mahkûmiyet hükümlerine, - Üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adlî para cezasını 

gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, - Kanunlarda kesin olduğu yazılı 

bulunan hükümlere karşı İstinaf yoluna başvurulmaz. 
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İstinaf İncelemesi 

A. Ön İnceleme ve Sonucunda Verilebilecek Kararlar 

• İstinaf mahkemelerinde asıl incelemeden önce bir ön inceleme aşaması vardır. 

Bu aşamada başvurunun esasına girmeye engel teşkil eden şeklî hususlar 

incelenir. Ön inceleme aşamasında kolaylıkla tespit edilebilen bazı temel 

eksiklikler nedeniyle istinaf mahkemesine hemen karar verme imkânı tanınarak 

gereksiz inceleme yapılması ve yargılamanın uzaması önlenmek istenmiştir. 

• Ön inceleme aşamasında değerlendirilecek olan başvuru şartlarına ilişkin asgari 

şartlar yerine getirilmediğinde kural olarak başvurunun reddi yönünde karar 

verilmelidir. 

B. Asıl İnceleme ve Sonucunda Verilebilecek Kararlar 

• Ön inceleme sonucunda koşulların mevcut olduğu tespit edilirse, istinaf 

başvurusunun esastan incelenmesine geçilir. Esastan inceleme aslında istinafta 

yapılan tahkikattır. Burada istinaf başvurusunun haklı olup olmadığı ve yeniden 

karar verilmesi gerekip gerekmediği incelenir. 

• İstinaf yargılamasında esastan incelemede asıl olan duruşma yapılmasıdır. 

Kanunda tek tek sayılan istisnalar dışında duruşma yapılması zorunludur (HMK 

md. 356/1). Bu istisnaların genişletilmesi ve duruşma yapılmaması başlı başına 

bir temyiz sebebi oluşturacaktır. 

• İstinaf incelemesi, kural olarak istem üzerine yapılır, ancak 15 yıl ve üzerinde 

verilen hapis cezalarında inceleme resen yapılacaktır. 

• Daha önce de belirtildiği gibi, temyizden farklı olarak burada yalnızca hukuksal 

denetim değil maddi (esas) denetim de yapılacaktır. 

• Olayın esasına girildiyse, burada temyizden en önemli farkı, istinaf incelemesi 

sonucunda, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olmadığına karar 

verilirse, DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİNE KARAR VERİR, DURUŞMA AÇAR 

VE YARGILAMA YAPILIR. 

• İstinafta sınırlı bir tahkikat yapılmaktadır. Bununla birlikte istinaf dar anlamda 

kanun yoluna ilişkin iki temel özelliği de taşımaktadır.  

• Öncelikle karara karşı istinaf yolu açıksa, bu yola başvurulmakla nihaî kararın 

kesinleşmesinin önüne geçilmektedir (“erteleyici etki”). 

• Bunun yanında, verilen karar, aynı derecede değil, bir üst yargı organı olan ilgili 

istinaf mahkemesi tarafından incelenmektedir (“aktarıcı etki”) 
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İstinaf Mahkemesi Kararı 

• İstinafta, bir yandan ilk derece mahkemesinde yapılan tahkikat denetlenir, diğer 

yandan gerekirse yeniden inceleme yapılarak karar verilir.  

• Bozma kararı istisnai de olsa, bu halde yerel mahkeme bozma gerekçesine 

dayanarak yeniden hüküm kurmak durumundadır, yerel Mahkeme direnme 

kararı veremez. Yerel mahkemenin bu kararına karşı temyiz yoluna gidilebilir. 

• İstinaf mahkemesindeki yargılama ilk derecede gerçekleştirilen yargılamanın da 

aynısı, tekrarı ve onun yerine geçen bir yargılama değildir; istinaf mahkemesi 

sadece hüküm mahkemesi olmayıp aynı zamanda denetim mahkemesi 

olduğundan verilen kararlar ilk derece mahkemesi kararlarından da farklılık 

göstermektedir. 

• İstinaf başvurusu kısmen ya da tamamen haklı bulunursa, kural olarak “ilk 

derece mahkemesi kararı-kısmen ya da tamamen kaldırılarak...”denildikten sonra 

dava hakkında gerekli karar verilir. Örneğin, “... ilk derece mahkemesi kararı 

kaldırılarak, davanın kabulüne....” veya “...davanın reddine...” denebilir. Bazı 

durumlarda ise ilk derece mahkemesi kararı yanlıştır, ancak kararı istinaf 

mahkemesi değil, başka bir mahkeme verecektir. Örneğin, ilk derece 

mahkemesinin görevsiz veya yetkisiz olması durumunda ilk derece mahkemesinin 

kararı kaldırılır, ancak asıl karar başka bir mahkemeye bırakılarak dosyanın 

oraya gönderilmesine karar verilir. 

• Bozma talebini reddeden veya yerel mahkeme yerine geçerek hüküm veren 

istinaf mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna gidilebilir. 
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TEMYİZ  

1) Ceza Mahkemesinde hüküm verildikten sonra 7 gün içerisinde tarafların 

hükmü temyiz etme hakkı vardır. Kararın verildiği duruşmada kendisi veya vekili 

hazır bulunmayan-yokluğunda karar verilen taraf için temyiz süresi gerekçeli 

kararın tebliğinden itibaren başlar. Uygulamada gerekçeli karar yazılmadığından 

7 gün içerisinde süre tutum dilekçesi adı verilen kısa temyiz dilekçesi verildiği 

görülmektedir. Eğer kararın verildiği duruşmada kendisi veya vekili hazır 

bulunan taraf bu dilekçeyi süresinde vermez ise hüküm kesinleşir ve temyiz hakkı 

ortadan kalkar. (Ağır hastalık, kaza gibi mazerete dayalı zaruri hallerde temyiz 

süresi kaçırıldı ise kararı temyiz edebilmeniz için kanuni yollar vardır, Ayrıca eğer 

bir mazerete dayalı olmamakla birlikte sehven-yanlışlıkla unutularak süre 

kaçırıldı ise yine şartları varsa kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir) 

2) Süresinde kararı veren mahkemeye temyiz dilekçesi verilirse; Mahkeme dosyayı 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Burada dosya kayıt edilir ve bir 

tebliğ name numarası alarak arşive gönderilir. 

3) Arşivde sırası gelen dosya Yargıtay Cumhuriyet savcısı tarafından incelendikten 

sonra onama, düzelterek onama veya bozma düşüncesi içeren tebliğ name ile 

birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine gönderilir. Burada kaydı yapılan ve daire esas 

numarası alan dosya ön incelemesi yapıldıktan sonra ilgili bölüme teslim edilir. 

4) Tevzi memurunca dosya ilgili tetkik hâkimine teslim edilir. Tetkik hâkimi dosya 

incelemesini yapar, Yargıtay Ceza Dairesi müzakere sonrasında ONAMA, 

DÜZELTEREK ONAMA veya BOZMA kararı vererek dosyayı karar bölümüne 

teslim eder. 

5) Karar numarası verilen ve ilamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere 

ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir. İlam onay işlemi 

yapılan dosya yerel mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim edilir. 

6) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderir. 
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İNFAZ HUKUKU 

Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine 

yönelik esasları gösterir ve bu tedbirlerin nasıl yerine getirileceği ile ilgilenir. 

İnfazın KONUSU ; mahkumiyet hükmüdür 

İnfazın KOŞULU ; hükmün kesinleşmesidir. 

Hemen uygulama ilkesi; yürürlüğe giren bir yasanın yürürlükte bulunduğu süre 

içinde gerçekleşen tüm eylem ve olaylar hakkında uygulanması demektir. 

İnfazın Kanuniliği ilkesi: Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz 

olunamaz 

İnfazın Kesintisizliği: İnfaza başlandıktan sonra ceza çekilinceye kadar infaza 

ara verilmez. (Kanunda bazı istisnalar mevcuttur. Ara verme gibi.) 

Gizlilikten kaçınma ilkesi: Ceza infazı bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir 

yöntemle yapılamaz. Ancak bu ilke, infazın alenen uygulanacağı anlamına gelmez. 

İnsanca infaz ilkesi: Hükümlüye uygulanacak kısıtlamalar cezanın amaçları ile 

orantılı olmalıdır. 

İnfazın bireyselleştirilmesi: Hükümlü hakkında cezanın infazı hakkında bir 

iyileştirme planı hazırlanmalıdır. Açığa alma, denetimli serbestlik ve koşullu 

salıverme gibi. 

Hüküm: Mahkeme tarafından yargılamanın sonunda, yargılamanın konusuna 

ilişkin olarak verilen ve yargılamayı sona erdiren karardır. 

Hükmün Kesinleşmesi: 

a. Bir hükme karşı kanun yolu kapatılmış ise, bu hüküm tesis edilmekle 

kesinleşir. 

b. Kanunla öngörülen süre içinde ilgililer hiç bir işlem yapmazsa hüküm 

kesinleşir. 

c. Kanun yolundan vazgeçilmesi yada talebin geri alınması halinde hüküm 

kesinleşir. 

ç. İlk derece mahkemesi tarafından verilen hüküm, tüm denetim muhakemesi 

süreçleri tüketildikten sonra kesinleşir. 
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İNFAZIN BAŞLAMASI İÇİN GEREKEN NİTELİKLER: 

İnfazın başlayabilmesi ve devamı için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bu şartları şöyle sıralamak mümkündür: 

a. Hükmün kesinleşmiş olması 

b. İnfaz şekilleri veya infaza ilişkin kararların bir hakim tarafından karara 

bağlanması 

c.  İnfaza derhal başlanması 

d. İnfazın sürekli olması 5275 sayılı Kanunun 5. Maddesinde ‘’Mahkeme, 

kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderir‘’ hükmü yer almaktadır. 

Cumhuriyet Savcıları; 

Kesinleşen hükmün kanuna uygun olup olmadığını incelemekle görevli son 

mercidir. Cumhuriyet savcısı eğer kanuna aykırılık görürse; olağanüstü kanun 

yollarına başvurarak hükmün düzeltilmesini ister. Bu yollar; 

• Olağanüstü İtiraz: (Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 

başvurulabilir) Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki 

hukuka aykırılık nedeniyle re’sen veya talep üzerine 30 gün içerisinde Yargıtay 

Ceza Genel Kuruluna başvurulmasını ifade eder. 

• Kanun Yararına Bozma: (Adalet Bakanının talebi üzerine yada bazı hallerde 

re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından başvurulabilir) İstinaf 

Mahkemesi veya Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararlarda 

hukuka aykırılık bulunması halinde, hükmün ilgili Ceza Dairesi tarafından 

incelenmesidir. 

• Yargılamanın Yenilenmesi: Kanunda belirtilen sebeplerin varlığı halinde kararı 

veren mahkemenin yargılamayı baştan itibaren tekrarlayarak yeniden karar 

vermesidir (Genel olarak infazı ertelemez, bu konuda mahkemenin takdir yetkisi 

vardır). 

Kesinleşen hükümlerin aynen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Kesinleşen ilamlar hükmü veren mahkemenin bulunduğu yerdeki savcıya tevdi 

olunur. 
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İNFAZIN YAPILMASI 

İnfazın kesinleşmesinden sonra, derhal yerine getirilmesi esastır. Ancak bazı 

durumlar infazın uygulanmasını engeller. İnfazın uygulanmasını engelleyen 

haller: 

a. Ceza zamanaşımı, 

b. Hükümlünün ölümü, 

c. Af’ tır. 

Bu haller dışında infazın yapılmaması söz konusu değildir. 

5275 sayılı yasanın 19. Maddesinde cezanın infazı için hükümlünün savcılığa 

gelmesi/getirilmesi düzenlenmiştir. Hükümlünün kendiliğinden gelmesi esas 

olmakla birlikte, gelmemesi durumundaki işlemler bu maddede açıklanmıştır. 

İnfazın başlatılması için şu üç durum söz konusudur. 

a. Hükümlünün kendiliğinden başvurması, 

b. Hükümlü hakkında çağrı kağıdı çıkarılması, 

c. Yakalama emri çıkarılması, 

Hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için hükümlünün kendisinin 

gelmemesi durumunda; hükümlüye savcılıkça ÇAĞRI KÂĞIDI gönderilir. Çağrı 

kâğıdının tebliğinden itibaren hükümlünün 10 gün içinde savcılığa gelmesi 

gerekmektedir. Hükümlü bu 10 gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair 

şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet Savcısı YAKALAMA EMRİ çıkarır. 

Ayrıca ilgili kanun maddesinde de belirtildiği üzere; kasten işlenen suçlarda ÜÇ 

YIL, taksirle işlenen suçlarda ise BEŞ YILDAN fazla hapis cezasının infazı için 

doğrudan YAKALAMA EMRİ çıkarılır. Adli para cezasından çevrilen hapsin 

infazında hükümlüye öncelikle çağrı kâğıdı gönderilir. 

Müddetneme: Hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edilirken ilamı infaz eden 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve bir örneği kurum idaresine 

gönderilen belgedir. 

Ceza: Tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu insan davranışı olarak tanımlanan suç 

karşılığında uygulanan yaptırımdır. 

 

 



 

 

 

 

21 
 

 

 

 

  

 

 

Cezaları hukuki nitelikleri yönünden de aşağıdaki gibi gruplandırmak 

mümkündür; 

• Asli Ceza: Yasada suçun asıl karşılığı olarak öngörülen cezadır. 

• Fer’i (ek) Ceza: Yasanın asıl cezaya ek olarak belirlediği cezadır. Tek başına 

hükmedilemez. 

• Seçimlik Ceza : Esas itibariyle asıl ceza olup, öngörüldüğü suça ilişkin olarak 

hakim tarafından seçilebilen cezalardır. 

• Tamamlayıcı Ceza: Asıl cezaya yasal sonuç olarak eklenen cezalardır. Ceza 

mahkûmiyetinin doğrudan sonucudur. 

 

HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİYLE İNFAZIN ERTELENMESİ 

Yukarıda infaz hukukuna ilişkin genel bir bilgi verdikten sonra; şimdi de sıkça 

karşılaşılacak bir durum olduğunu düşündüğüm ‘’ Hükümlünün istemiyle infazın 

ertelenmesi’’ nin hangi koşullarda ve nasıl uygulanacağı konusu ile ilgili hususları 

fazla genişletmeden inceleyeceğiz. 

Bazen hükümlü hakkındaki hapis cezasının infazı, hükümlü ve ailesi için telafisi 

mümkün olmayan ağır sonuçların doğmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle 

yasa koyucu; bu ağır sonuçların cezalandırmanın amacını aşabileceğini 

düşünerek, hapis cezalarının ertelenmesi veya bölünerek infaz edilebilmesi 

imkânını yasa hükmü haline getirmiştir. İnfazın ertelenmesi; mahkemeler 

tarafından verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumudur. 

Konu Türk Ceza Kanununda yer alan, hapis cezasının ertelenmesinden faklıdır. 

Türk Ceza Kanunundaki erteleme; işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm 

edilmiş olan kimsenin, bu cezasının yerine getirilmesinin belli bir süre geri 

bırakılmasıdır ve cezaya hükmeden mahkemece verilir. Mahkûm; erteleme süresi 

içinde yeniden bir suç işlemez ise; önceki suç ya işlenmemiş sayılır ya da 

hükümlülüğü gerçekleşmemiş veya ceza çekilmiş sayılır. 

Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az 

süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün İSTEMİ ÜZERİNE, 

Cumhuriyet Başsavcılığınca ERTELENEBİLİR. 

Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir. 

Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu 

davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur. 
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CEZA YATAR HESAPLAMA  

Ceza infaz yatar hesaplama işlemi, kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonrasında 

cezaevinde hapis yatmak zorunda olan kişilerin en çok merak ettiği hukuki 

işlemler arasında yer almaktadır. Mahkeme kararı sonucu, suçu işlediğine dair 

hakkında kesin hüküm verilen ve hapis cezasına çarptırılan failin cezaevinde ne 

kadar kalması gerektiğine dair yapılan hesaplama işlemleri, hukuki literatürde 

infaz yatar hesaplama işlemleri olarak bilinmektedir. 

İnfaz ceza yatar hesaplama işleminin hukuki literatürdeki adı Müddetname 

hesaplama olarak bilinmektedir. Yatar süre kavramı, mahkeme tarafından 

hükmedilen hapis cezalarının hepsi için geçerli değildir. Suç işleme iradesinden 

arındırılması ve ıslah edilerek topluma kazandırılmasıdır. 

Yatar süre hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar 

bulunmaktadır. Çünkü hukuk sistemimizdeki hükümlere göre yatar süre 

hesaplaması, kişinin ne zaman denetimli serbestlik hakkına ulaşabileceğini de 

belirleyen birden çok faktöre göre gerçekleştirilmektedir. Bu kısım şartlı tahliye 

süresi olarak belirlenir. Kesinleşen karar kapsamında fail hakkında 2 yıl hapis 

cezasına hükmedilmişse, 1 yıllık süresi şartlı tahliye süresi olup, cezaevine 

girildiği tarihten 1 yıl sonra hükümlü şartlı tahliye kapsamında cezaevinden 

salınır. 

Yatar Süre Hesaplama Şartları 

İnfaz yatar süre hesaplama koşulları arasında dikkat edilmesi gereken çok önemli 

unsurlar bulunmaktadır. Sadece bilgilendirme amacıyla açıklamak gerekirse bu 

sürenin hesaplamasında süreyi negatif veya pozitif açıdan etkileyen faktörler şu 

şekilde sıralanmaktadır: 

1. Suçun hangi tarihte işlenmiş olduğu, 

2. Suç işleyenin yaşı, 

3. Suç işleyenin şu andaki yaşı, 

4. Suçu işleyenin kadın ve üç yaşından küçük çocuğunun olup olmaması, 

5. İşlenilen suçun niteliği, 

6. Suçun mükerrer olup olmaması, 

7. Suçun mükerrer olması halinde suçlunun 2. kez Mükerrir olup olmadığı, 

8. Bu suçtan dolayı cezaevinde yatarken firar edip etmeme durumu, 

9. Suç tarihindeki mevcut infaz kanunu, 

Suçlunun hapis cezasının infaz edileceği tarihteki ve ara süredeki infaz kanunu. 

Görüldüğü üzere infaz yatar hesaplama işlemlerinde, suçlunun geçmişi ve mevcut 

koşulları ile ilgili olarak pek çok farklı faktör devreye girmektedir. Bu seçeneklere 

göre fail hakkında verilecek infaz yatar kararı uzayıp kısalabilmektedir. 
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Ceza infaz hesaplama işlemleri sırasında suçtan hükümlü olan kişinin yaşına 

da dikkat edilmesi gerekir. 

Hükümlünün sabıka kaydı, ceza infaz hesaplamalarını etkileyen bir diğer 

faktördür. Çünkü hükümlünün bu suçundan daha önceki adli sicil kaydı ceza 

infaz hesaplamasını değiştirir. 

Kesinleşen ceza miktarı da yıl, ay ve gün cinsinden ceza infaz hesaplama işlemine 

dâhil edilmektedir. 

Yargılama sonucunda hükümlü hakkında verilen mahkeme kararında, hapis 

cezası süresinin şu şekillerde infaz edilmesi mümkündür: 

10. Sürenin bir kısmı kapalı ceza infaz kurumunda, 

11. Bir kısmı açık ceza infaz kurumunda, 

12. Bir kısmı denetimli serbestlik kapsamında, 

13. Şartlı tahliye hükümleri altında cezaevi dışında 

Denetimli Serbestlik Hesaplama 

Denetimli serbestlik süresi hesaplama işlemleri, fail hakkında verilen cezanın 

yarıya indirilmesiyle yapılmaktadır. Örneğin suçlu hakkında mahkemenin vermiş 

olduğu kesin kararda 2 yıl hapis cezası verilmişse, bu cezanın yarısı olan 1 yıllık 

süre şartlı tahliye süresi olarak belirlenmektedir.  

Eğer şartla tahliyeden önce tahliye olma imkânı veren denetimli serbestlik 

hükümleri mevcutsa, denetimli serbestlik kurumundan faydalanarak şartla 

tahliyeye kadar cezaevinde yatılması gereken 1 yıllık süre, denetimli serbestlik 

süresi olarak dışarıda geçirileceği için, şartla tahliye tarihinden 1 sene evvel 

tahliye olunabilir. Bu tür infaz hesaplama işlemlerinde mevcut suçun ve failin 

koşulları değerlendirilmektedir. 

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Hazırlama 

Ceza infaz hesaplama işleminde mükerrer durumda olmak, hukuki terimlere 

göre, sanıkların suçu tekrar etmesi anlamına gelmektedir. Sonuca bağlanan pek 

çok davada meydana gelebilen mükerrerlik durumu, ortaya çıktığında hakkında 

karar çıkan kişilerin cezası hukuken kesinleşmiş olmaktadır. Mükerrer yani bir 

suçu işledikten sonra yine aynı suçtan hüküm giyen kişiler Mükerrir olarak 

adlandırılır. 

Mükerrir olan veya mükerrerlik durumda olan kişiler, söz konusu suçlarını 

tekrarladıkları zaman doğrudan infaz durumuna geçerler. Bu tür durumlarda 

yapılan ceza infaz hesaplama işlemleri suçun işlendiği dönemki denetimli 

serbestlik yasalarına göre belirlenmektedir.     


