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I. Genel Olarak
Yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'mn beqinci kitabr, dzel yargrlama usullerine ayrrlmrqtrr. Bu Kitap'ta muhakeme usulii olarak gaip ve kagaklan yargrlama usulii ile bazr suglann muhakeme usuhine yer verilmiqtirl. Bu Kitabrn dijrdiincii biiliimii, "Bazt.Suglara iliEkin Muhaheme" baqhflm taqrmaktadrr.
Eski Yasa'da dtirt maddede yer verilen bu htikiimlere yeni Yasa'da, hemen hemen aym igerikle, ancak iig maddede yer verilmiqtir (CMK m.250252).
Belirtelim ki, "Bazr Suglara itiqtdn Muhakeme" kurallanna iliqkin gerek eski CMUK m.394/a-394ld'deki, gerekse yeni CMK m.250-252'deki diizenlemeler, "Devlet Giivenlik Mahkemelerinin Kuruluq ve Yargrlama Usulleri Hakkrnda Kanun"daki drizenlemelere briyrik rilgtide benzemektedir.
Yasa'ya g6re, gristerilen suglar dolayrsryla agrlan davalar, Adalet Bakanh$.'mn 6nerisi iizerine, Hakimler ve Savcrlar Ytiksek Kurulu'nca yargr qev*
1

Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ceza ve Ceza UsuI Hukuku Anabilim Dah O[retim Uyesi.
Belirtelim ki, bu Kitap'ta "Ttizel Kiqilerin Sorugturmada ve Kovugturmada Temsili"ne de
(m.249) yer verilmiqtir. Kammrzca, bu kurumun yeri burasr degildir. Ttizel kiqinin, soruqturmaya ve kovugturmaya kahlmasr siizkonusudur. Bu nedenle, bu kurumun dauaya kattlzro kurumu iginde dtizenlenmesi sistematik agrdan daha yerinde olacaktr. Tasan metninde, tiizel kiqilerin yargrlanma usultine yer verilmigti. Tasan'daki dtizenleme, tiizel kiqinin
ceza sorumlulu!'unun bulunduiu ve dolayrsryla qiipheli samk olabileceii qeklindeki gdniqe
uygundu. Thsan'da, tiizel kiqiye karqr agrlacakdavalarda yetkili mahkeme, tiizel kiqinin ceza davasrnda temsili, tiizel kiqinin temsilcisine uygulanacak tedbirler ve tiizel kiqiye uygulanacak yiiLki.imliiliikler kapsamh olarak belirtilmiqti (Tasan m.259-263).Tasan'da, gergekten tiizel kiqiler hakkrnda iizel bir yargrlama usulti iingiiriilmiigtti. Ancak, 5237 sayilr yeni
Tiirk Ceza Kanunu'nda, ttizel kiqilerin ceza sorumluluiu bulunmayrp giivenlik tedbiri sorumluluiu bulunabilecef'i gdrti$iiniin kabul edilmesi dzerine, tiizel kiginin ceza sorumluluiunun bulundufu gdriiqiine uygun yaprlan usul diizenlemeleri de Tasan'dan grkanlmrg, ancak htkmiin yeri degiqtirilmemiqtir (8ak.7.3.2003 tarihinde Tiirkiye Btiyiik Millet Meclisi
Baqkanhgr'na Sunulan Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunu Tasarrsr, m.259-268\.
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resi belirlenerek gtirevlendirilen a[:rt cezamahkemelerinde yargrlanacaktrr.
Yasa'da, bu mahkemeler, iizel yetkili aSlr cezamahkemesi olarak adlandrrrlmamrqtrr. Bu mahkemeler de, aprrtceza mahkemesidir; ancak bu makalede,
diperlerinden ayrrabilmek ve anlaqrlmayr kolaylaqtrrmak igin, bu mahkemeler 6zel yetkili afir ceza mahkemeleri, diEerleri ise genel yetkili aptr ceza
mahkemeleri olarak adlandrnlmaktadrr.
II. Devlet Giivenlik
Stireci

Mahkemelerinin

Kurulug ve Kaldrnhq

1961 Anayasasr'nln'Mahkemelerin kuruluq, giirev ve yetkileri ile iqleyrq ve yargrlama usulleri kanunla diizenlenir" htikmiinii igeren 136. maddesine, 15.3.1973giin ve 1699 sayrh Yasaile qiiyle bir htikiim eklenmiqti: "Devletin iilkesi ve milletiyle biiliinmez biitiinliiiii, hiir demokratik diizen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iqlenen ve doirudan
doiruya devlet gtivenligini ilgilendiren suglara bakmakla giirevli Devlet gtivenlik mahkemeleri kurulur. Ancak srkryiinetim ve savaq haline iliqkin hiiktimler sakhdrr". Maddenin daha sonraki frkralarrnda bu mahkemelerin yaprsr belirtilmiqtir. Anayasa'mn bu maddesinde yaprlan deliqiklikle, Devlet
giivenlik mahkemeleri anayasal bir kurum haline gelmiqti.
Anayasa'mn 136. maddesine eklenen hiikiim dolrultusunda, 11.7.1973
giin ve L773 sayrh "Devlet Gtivenlik Mahkemelerinin Kurulug ve Yargrlama
Usulleri Hakkrnda Kanun"la Devlet gtivenlik mahkemeleri kurulmuq ve grireve baqlamrqtrr. Bu Kanun'un L ve 6. maddelerinin Anayasa'mn eqitlik ve
dolal yargrg ilkesine aykrn olduf'u gerekgesiyle, Anayasa Mahkemesi'nde
iptal davasr agrlmrq ve Anayasa Mahkemesi, Yasa'yr bigim yiintinden iptal
etmigtir2. Mahkemenin iptal karan, bir yrl sonra ytirtirlii!'e girmiqtir. Ancak, bu siire igersinde yeni yasa grkartrlamamrqtrr. Devlet giivenlik mahkemeleri, iptal edilen Yasa'ya giire tig yrl siireyle grirev yapabilmiqtir.
1982 Anayasasr'mn 143. maddesinde, Devlet gtivenlik mahkemelerine
anayasal bir kurum olarak tekrar yer verilmiqti.
Gerek 1961 ve 1982 Anayasalanndaki, gerekse 1773 sayrh ve 2845 sayrh Yasalann gerekgelerine gtire, "biittin Diinyada oldufu gibi, memleketimizde de son yrllarda yeni sug ve sugluluk kavramrmn ortaya grkmrq olmasr dolayrsryla suglularrn ve suglarrn kovuqturulmasr igin yeni usuller aramlmasr zorunlu olmuq, iizellikle (Devletin iilkesi ve milletiyle biiltinmez biitiinIiiiii, htir demokratik diizen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet
aleyhine iqlenen ve do$rudan doiruya Devletin ig ve drq giivenli$ini ilgilendiren) suglarrn kovuqturma ve yargrlamasrnda ceza miiessiriyetini artrrmak, stiratli yargrlamayr saflamak, iizellik arz eden bu suglann ihtisaslaqmrq mahkemelerde gtiriilmesini mtimkiin krlmak igin Devlet giivenlik mah2

AyM,6.5.1975-351L26
sayrhkaran. RG 11.10.1975
No.15388.
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kemelerinin kurulmasr faydah giiriilmtigttir. Filhakika Devletin varh$ ve
devamhhlr ile ilgili bazr eylemler vardrr ki, bunlann iqlenmesi halinde hem
gabuk ve hem de en isabetli karara varabilmek qarttrr. Bu da iizel uzmanhk
ister. Anayasamrza giire, belli bir eylem igin o eylemin iqlenilmesinden sonta ozelmahkeme kurulamaz. igte bunun igin belirtilen suglara iliqkin davalara bakmak iizere, daha <incedenve bir ihtisas mahkemesi olarak Devlet
grivenlik mahkemelerinin kurulmasr kabul edilmiqtir"s.
1982 Anayasasr'nn 143. maddesinde qriyle denilmekteydi: Devletin rilkesi ve milletiyle biiliinmez biitiinliigii, hiir demokratik dtizen ve nitelikleri
Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet aleyhine iqlenen ve doirudan doiruya
Devletin ig ve drq giivenlilini ilgilendiren suqlara bakmakla gdrevli Devlet
giivenlik mahkemeleri kurulur. Devlet gtivenlik mahkemesinde bir baqkan
ve iki asrl ve iki yedek tiye ile bir savcr ve yeteri kadar savcr yardrmcrsr bulunur. Baqkan, bir asrl ve bir yedek tiye ile savcr, birinci srmfa ayrrlmrg hakim ve Cumhuriyet savcrlan arasrndan; bir asrl ve bir yedek iiye, birinci srmf askeri hakimler arasrndan; savcr yardrmcrlarr ise Cumhuriyet savcrlan
ve askeri hakimler arasrndan ijzel kanunlannda giisterilen usule gtire atamr.
Anayasa m.143'iin emri do$rultusunda, 16.6.1983gtn ve 2845 sayrh
"Devlet Gi.ivenlik Mahkemelerinin Kurulug ve Yargrlama Usulleri Hakkrnda Kanun"la, Devlet giivenlik mahkemeleri yeniden kurulmuqtu. Yasa'da,
Devlet gtvenlik mahkemelerinin tirgiitlenme qekli belirtilmiqti (DGMK
m.2). Devlet giivenlik mahkemelerinin hangi ilde kurulaca$ ve bu mahkemelerin yargl gewelerinin hangi illeri kapsayaeafr Yasa'da aqrkqa belirtilmiqti. Adalet Bakanhfl, gelen iq durumunu gdziiniinde bulundurarak, aym
yerde birden fazla Devlet gtivenlik mahkemesinin kurulmasrna karar verebilirdi. Bu halde mahkemeler numaralandrrrhrdr. Bir Devlet giivenlik mahkemesine gelen iq durumunun veya olapantistti bir halin gerekli krlmasr durumunda, bir mahkemenin yargr gevresinde bulunan iI ve ilgeler, Adalet Bakanhflr'mn iinerisi tizerine, Hakimler ve Savcrlar Yiiksek Kurulu'nun kara1yla, baqka yerdeki Devlet gtivenlik mahkemesine ba$lanabilir ve bu karar
Resmi Gazete'deyayrmlamrdr (DGMK m.2).
Devlet grivenlik mahkemelerinde, bir asrl iiye ile bir yedek iiyenin birinci srmfa aynlmrg askeri hakimler arasrndan atanmast, askeri hakimlerin
Milli Savunma Bakanhlrna baih olmalarr ve bu hakimlerin iizliik iqlerinin
Milli Savunma Bakanhs'nca yerine getirilmesi, Devlet gtivenlik mahkemeIerinin ba$msrzhlrmn ve meqruluffunun stirekli tartrqrlmasrna neden olmustur.
3

TC Anayasasr Komisyon Raporlan ve Madde Gerekgeleri, Ankara 1983, 210-211'denaktaran, O.K.Keskin, Devlet Giivenlik Mahkemelerinin Yaprsr, Gtjrevleri ve Yarglama Usulleri, Ankara 198?, 1?-18; S.Keskin, "Devlet Gi.ivenlik Mahkemelerinin organize suqlardaki
Yetkilerinin irdelenmesi ve Deperlendirilmesi", Avrupa Birli['ine Uyum Siireci Baflamrnda
Organize Suglulukla Miicadele, Panel 5 Ekim 2001, 121.
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18.6.1999 gtin ve 4388 sayrh Yasa'yla4, Anayasa'mn Devlet Giivenlik
Mahkemelerini diizenleyen l43.maddesinde, 22.9.L999 grin ve 4390 sayrh
Yasa'ylas Devlet Grivenlik Mahkemelerinin Kuruluq ve Yargrlama Usulleri
Hakkrnda Yasa'mn 5. maddesinde yaprlan defiqiklikle, askeri hakimlerin
Devlet gtivenlik mahkemelerinde gdrev yapmalanna son verilerek bu mahkemeler sivilleqtirilmiqti. Bu siiregte iizellikle AiHM'nin incal davasrnda
verdi[i karar6 ve Kopenhag kriterleri etkili olmuqtur. AIHM, incal kararrnda, Devlet gtvenlik mahkemelerinde askeri hakimlerin yer almasr nedeniyle, bu mahkemelerin drga karqr ba$msrzh[rm yitirdi$ni ve dolayrsryla bu
mevcut yaprmn AiHS'nin 6/1. maddesindeki bafrmsrz ve tarafsrz hakim
dniinde yargrlanma hakkrm ihlal ettifini ortaya koymuqturT.
Devlet gtivenlik mahkemeleri, ayn bir yasayla iinceden kurulmuq mahkemeler olmalan nedeniyle olafan,Ozel, adliye drqrihtisas mahkemeleri gtiriintimiindeydilers.
Nihayet, 7.5.2004 gtin ve 5170 sayrh Yasayla iince devlet gtivenlik mahkemelerinin anayasal dayanafrm oluqturanAy m.143eytiriirliikten kaldrrrlmrqtrr. Daha sonra,16.6.2004giin ve 5190 sayrh Ceza Muhakemeleri Usulii
Kanununda Defl qiklik Yaprlmasr ve Devlet Gtivenlik Mahkemelerinin Kaldrnlmasrna Dair Kanun'la da10,Devlet Giivenlik Mahkemelerinin varh$na
son verilmiqtir. Ancak, Devlet Gtivenlik Mahkemeleri tarafrndan yargrlanan
suglar agrsrndan 6zel soruqturma ve kovuqturma usuliine duyulan ihtiyag
ortadan kalkmamrqtrr. Yasakoyucu, ayru Yasa'da, bir taraftan Devlet Giivenlik Mahkemelerinin Kuruluq ve Yargrlama Usulleri Hakkrnda Kanunu
kaldrrrrken, di$er taraftan 7412 sayilr eski Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunu'na "Bazt Suglara ilipkin Muhakeme [Jsulil" baqhkh yeni bir fasrl eklemiqtir. Bu fasrlda, tek tek sayrlan belirli suglar igin iizel soruqturma ve ko4

RG 18.6.1999No.23729.

D

RG 22.6.1999No.23733.
AiHM'nin 9 Haziran 1998 tarihli ve 4U1997/825/1031sayrh karar metni igin bak. O'Do[ru; insan Haklan Kararlan Derlemesi,Istanbul 1998, 395-418;AIHM, 28.10.1998tarihli
Qrraklar karannda da, incal karannda ileri siirdii!"ii nedenleri tekrarlamrgtrr. B.Oztiirk/IVl.R.Erdem/V.0.Ozbek; Uygulamah Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2002,950.
N.Centel./Il.Zafet Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Qahqma Kitabr, Istanbul 2003, Paragruf 71,77.
Olafan ve olafaniistti ayrrrmrnda 6lgiit, mahkemenin sugtan tince kurulup kurulmadtgrdrr.
Mahkemenin genel veya 6zel olmasr bu konuda bir iilgnt olamaz. Anayasa Mahkemesi de,
Devlet gtivenlik mahkemesini dzel bir mahkeme tiirii olarak kabul etmiqtir (Ancak belirteIim ki, Anayasa Mahkemesi, bu mahkemeler igin genel adliye igi mahkeme nitelemesi de
yapmrqtrr). AyM, 15.4.1975-1973-19/87,Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi 13, 483. Bu
konudaki tartrqmalar igin bak.O.K.Keskin, 22, 28-30.
7.5.2004 giin ve 51?0 sayrh Ttirkiye Cumhuriyeti Anayasasrmn Bazr Maddelerinin Dei-iqti
rilmesi Hakkrnda Kanun. RG 22.5.2004No.25469.
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10 RG 30.6.2004No.25508.
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vuqturma usulleri iingiiriilmtiq ve bu suglan yargrlama giirevi, tirgritlenmesi
yine bu fasrlda belirtilen a{rc ceza mahkemelerine verilmiqtir.
Yukanda da belirtildili iizere, 5271 sayrh yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'nda da aym hiikiimler benimsenmiqtir.
III. Ozel Yetkili APrLrCeza Mahkemelerinin
6rgtitlenmesi

Gtincel

26.9.2004g0n ve 5235 sayrhAdli Yargr ilk DereceMahkeryeleri ile BOIge Adliye Mahkemelerinin Kuruluq, Giirev ve Yetkileri Hakkrnda Kanunun
8. maddesinde, adliye ceza mahkemeleri sulh ceza, asliye cezave afit ceza
mahkemeleri olarak belirlenmiqtirll. Bu mahkemeler, Hakiinler ve Savcrlar
Yiiksek Kurulu'nun olumlu giiriiqii ahnarak Adalet Bakanh$'nca kurulur
(Adli Teqkilat K.m.9). Yasa'da adliye ceza mahkemeleri (sulh, asliye ve a$r
ceza mahkemeleri) dtqrnda, dzel yasalarla da ceza mahkemelerinin kurulabileceli ve bunlann 6zel yasalarda giisterilen dava ve igleri gtirecefi ifade
edilmigtir (AdIi Teqkilat K. m.8,15). SuIh, asliye ve a$r ceza mahkemeleri,
birbirlerinden baSmsrz ceza mahkemeleridir. Ancak, bu mahkemeler birlikte adliye teqkilatrm oluqturmaktadrrlar.
Genel yetkili afir cezamahkemeleri, il ve ilgelerde kurulur. Yargr gevreleri de bulunduklan il merkezi ve ilgelerle bunlara adli ytinden ba$lanan ilgelerin idari srmrlandrr. Ancak, coSrafi durum ve iq yoiunlulu gcizciniinde
tutularak, bir ceza mahkemesinin kaldrnlmasrna veya yargr gewesinin deiiqtirilmesine, tizel yasalannda yargt qevresi belirtilmemiq olan difer ceza
mahkemelerinin yargr gewesinin belirlenmesine, Adalet Bakanhfr'mn rinerisi iizerine, Hakimler ve Savcrlar Ytiksek Kurulu'nca karar verilir (Adli
Teqkilat K. m.15).
Giiriildiiiti izere, (genel yetkili) afltr cezamahkemeleri, kural olarak, iI
veya ilgelerde kurulmaktadrr. iq durumuna giire, bu mahkemelerin daireleri oluqturulabilecektir (Adli Teqkilat K. m.9/4).
Buna kargrhk, Ceza Muhakemesi Yasasr'mn250. maddesinde,tizel yetkili a[rr ceza mahkemelerinin drgiitlenme qekli belirlenmiqtir.
Belirtelim ki, CMK 250. maddedeAdalet Bakanh$'mn tinerisi iizerine,
Hakimler ve Savcrlar Yiiksek Kurulu'nca birden gok ili kapsayacak qekilde
belirlenecek afrr ceza mahkemeleriningbreulendirilm.esinden sozedilmektedir (CMK m.250/7).Gelen iq durumuna giire, yine Adalet Bakanh$'mn teklifi rizerine, Hakimler ve Saverlar Yiiksek Kurulu'nca, aym yerde birden fazla a$r,rceza mahkemesinin kurulmastndan ue mahkemelerin numaralandt"
rr.lmastndan srizedilmektedir (CMK m.25012).Aym yerde birden fazla ozel
yetkili a$rc ceza mahkemesinin kurulacafrm ve bu mahkemelerin numara11 RG ? Ekim zoa4No.25Go6.
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landrnlacalr ifadesi yanhqtrr. Bir yerde bir mahkeme kurulur, iq durumuna
giire, o mahkemenin daireleri olugturulur ve bu daireler numaralandrnlrr.
Dolayrsryla, bu hiikmtin kaleme ahmq qekli hatah olmuqtur.
Ozel yetkili aSn cezamahkemelerinin gtirev ve yargt gewesini belirleyen CMKnun 250. maddesinden, 6zel yetkili aSr ceza mahkemelerinin, genel yetkili afir ceza mahkemesi bulunan yerlerde o mahkemelerin giirevi ve
yargl gevresi tizel olarak belirlenmiq bir dairesi mi, yoksa genel alrr ceza
mahkemesinin drgrnda ayn tegkilatlanmrq ancak adr aprr ceza mahkemesi
olan baqka bir mahkemenin mi sdzkonusu yaprldr[r agrk bir qekilde ortaya
konulmamrqtu. Maddenin kaleme ahmqr hatah olmuqtur.
Ceza Muhakemesi Yasasr m.250'de, a$r ceza mahkemelerinin kurulugundan deiil, giirevlendirilmesinden stizedilmektedir. Kammrzca CMK
m.250'de, Adli Yarg ilk Derece Mahkemeleri ile Biilge Adliye Mahkemelerinin Kuruluq, Gdrev ve Yetkileri Hakkrnda Kanunu'nun 9. maddesine giire
Hakimler ve SavcrlarYtiksek Kurulu'nun olumlu giirtiqti ahnarak kurulmuq
olan a$rr ceza mahkemelerinin iizel yetkili daireleri olugturulmuqtur. CMK
m.250, adli yargr afur ceza mahkemelerinin dairelerinin yargr gevresini ve
giirevini diizenlemektedir.
Adli Yargr ilk Derece Mahkemeleri ile Biilge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluq, Giirev ve Yetkileri Hakkrnda Yasa htikiimlerine giire, Adalet Bakanhlr bir ilde bir a[rr ceza mahkemesi kurabilir. Hakimler ve Savcrlar
Ytiksek Kurulu da, iq durumuna gtire, bu a$r cezamahkemesinin yargt qevresini birkag ili kapsayacak gekilde belirleyebilir ve bu apllr ceza mahkemesini CMK m.250'deki suglarr yargrlamakla g<irevlendirilebilir. iq durumuna
grire, bu afir ceza mahkemesinin daireleri oluqturulabilir ve ttim daireler
CMK m.250'de sayrlan suglan yargrlamakla gtirevlendirilebilir. Bu halde,
6zel yetkili afir ceza mahkemesinden stizedilecektir. Hakimler ve Savcrlar
Ytiksek Kurulu, olugturulan daireler arasrnda qu qekilde de iqbttliiqtimii yapabilir: Bazr daireleri CMK m.250'deki suglan, bazr daireleri ise Tbqkilat
Kanunu'nun 12. maddesindeki suqlan yargrlamakla gtirevlendirebilir. Bu
halde, genel yetkili a{v ceza mahkemelerinin tizel yetkili aptr ceza dairesinden sOzedilecektirl2.
Ozel yetkili mahkemelerin veya dairelerin, bagkan ve iiyeleri adli yargr
adalet komisyonunca, bu mahkemelerden baqka mahkemelerde veya iqlerde giirevlendirilemez (CMK m.25012).
Kammrzca, CMK m.250'deki diizenleme, Adli Yargr ilk Derece Mahkemeleri ile Btilge Adliye Mahkemelerinin Kuruluq, Giirev ve Yetkileri Hakkrnda Kanun hiiktimleri karqrsrnda gereksizdir.
12 Adliye drqr dzel mahkemeler ve genel yetkili mahkemelerin ozel yetkili daireleri hakkrnda
bak.N.CentelAl .Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, istanbul 2 0 0 3 , 3 4 7 v d .
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fV. Ozel Yetkili AFr Ceza Mahkemelerinde
Cumhuriyet Savcrlan

Giirev Yapan

Mahkeme kuruluqu bulunan her il merkezi ve ilgede o il veya ilgenin
adryla amlan bir Cumhuriyet baqsavcrhS kurulur. Cumhuriyet baqsavcrh$nda, bir Cumhuriyet baqsavcrslve yeteri kadar Cumhuriyet savcrsr bulunur (Adli Teqkilat K. m.16).
Ozel yetkili afir cezamahkemelerinin giirevine giren suglarda soruqturma, Hakimler ve Savcrlar Yiiksek Kurulu'nca bu suglann soruqturma ve kovuqturmasrnda giirevlendirilen Cumhuriyet savcrlannca bizzal yaprhr. Bu
Cumhuriyet savcrlan Cumhuriyet Baqsavcrh[t'nca baqka mahkemelerin ve
dairelerin gdrevine giren suglarrn soruqturulmasr ve kovuqturulmasryla ya
da baqka iqlerde gdrevlendirilemez(CMK m.251/7).
Belirtelim ki, bu Cumhuriyet savcrlanmn soruqturma iqlemlerini miimktin olduiunca kollufa brrakmayrp bizzaLveya kollukla beraber yapmasr gerekir (CMK m.2iUll
OzeI yetkili Cumhuriyet savcrlan, sdzkonusu suglarrn soruqturmasr ve
kovuqturmasr srrasrnda hakim tarafrndan verilmesi gerekli kararlan, varsa
Hakimler ve Savcrlar Yriksek Kurulunca bu iqlerle gtirevlendirilen a$rr ceza
mahkemesi riyelerinden, aksi halde yetkili adli yargr hakimlerinden (yani
sorugturma evresinde sulh cezahakiminden) isteyebilirler (CMK rn.25t/2).
Bu rizel yetkili savcrlar, soruqturmanrn gerekli krldr[r hallerde, sug mahalli ile delillerin bulundufu yerlere gidilerek soruqturma yaprlabilir. Sug,
a$r ceza mahkemesinin bulunduiu yer drqrnda iqlenmig ise Cumhuriyet
savclsr, sugun iqlendifi yer Cumhuriyet savcrsrndan soruqturmamn yaprlmasrru isteyebilir (CMK m.251/3). Savcrlar arasr istinabe dngdriilmtiqttir.
Sug askeri bir mahalde iglenmiq ise, Cumhuriyet savcrsr ilgili askeri savcrhktan soruqturmamn yaprlmasrm isteyebilir. Soruqturma yapmak iizere giirevlendirilen sugun iqlendi[i yer Cumhuriyet savcrlarr ile askeri savcrhklar,
soruqturmayr dncelikle ve ivedilikle yaparlar (CMK m.25114).Hemen belirtelim ki, savcrlar arasr istinabe di!'er suglarrn soruqturmasrnda da iingiiriilmtiqtiir (CMK m. 1161/1).
Suglarla ilgili soruqturma ve kovuqturmalarda kolluk, soruqturma ve
kovuqturma nedeniyle gtipheli veya samS, tamS, bilirkiqiyi ve sugtan zarar
griren qahsr,a$r cezamahkemesi veya baqkammn, Cumhuriyet savcrsrmn,
mahkeme naibinin veya istinabe olunan hakimin emriyle, belirtilen giin, saat ve yerde hazrr bulundurmaya mecburdur (CMK m.25UG).
Cumhuriyet savcrlan, soruqturmamn gerekli krlmasr halinde, gegici
olarak, bu mahkemelerin yargl gevresi igindeki genel ve 6zel biitqeli idarelere, kamu iktisadi teqebbiislerine,il cizelidarelerine ve belediyelereait bina,
arag, gereg ve personeldenyararlanmak igin istemde bulunabilirler. Tiirk
Silahh Kuwetleri krt'a, karargAh ve kurumlanndan istemde bulunulmasr
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halinde istem, yetkili amirlikge defierlendirilerek yerine getirilebilir (CMK
m.251/7-8).
V. 6zel Yetkili Alrr Ceza Mahkemelerinin
Yiiniinden Yetkisi

Madde (Giirev)

Hangi suglarrn iizel yetkili afir ceza mahkemelerinde yargrlanacaS, Yasa'da sayma yoluyla belirtilmiqtir.
Tiirk Ceza Yasasr'nda yer alan, 1)iirgiit faaliyeti gergevesindeiqlenen
uSruqturucuveya uyancr madde imal ve ticareti sugu, 2)haksrz ekonomik grkar saflamak amacryla kurulmuq bir iirgrittin faaliyeti gergevesindecebir ve
tehdit uygulanarakiqlenensuglar,3X305,3L8,319, 323,324,325 ve 332 nci
maddeler harig), ikinci Kitap Dtirdtincii I(rsmrn Diirt, Beq, Altr ve Yedinci
Bdliimiinde tammlanan suglar.
Bu suglarr iqleyenler srfat ve memuriyetleri ne olursa olsun, bu Yasa'yla
giirevlendirilmiq aprr ceza mahkemelerinde yargrlamr. Anayasa Mahkemesi
ve Yargrtay'rn yargrlayacafr kiqilere iliqkin htiktimlerle, savag ve srkryiinetim hali dahil, askeri mahkemelerin gdrevlerine iliqkin hiikiimler sakhdrr
(CMK m.250/3).
Siizkonusu suglar, giirev srrasrnda veya gtirevden dolayr iqlenmiq olsa bile Cumhuriyet savcrsrnca re'sen doSrudan doiruya sorugturma yaprlrr
(CMK m.257/1).
YI. 6zel Yetkili ASrr Ceza Mahkemelerinin
Suglarda Sorugturmanrn Ozellikleri

Giirevine Giren

Ozet yetkili afir ceza mahkemelerinin giirevine giren suglarda, aqafl,rda
belirtilen istisnalar drqrnda, Ceza Muhakemesi Yasasrhtikiimleri uygulamr.
1. Yakalana

ve giizaltrna iligkin iizellikler

Siizkonusu suglardan yakalananlar igin gozalh stiresi, krrksekiz saat
olarak uygulamr. Giizaltr siiresi, yakalama yerine en yakm hakim veya
mahkemeye giinderilmesi igin zorunlu siire harig, yakalama amndan itibaren krrksekiz saati gegemez.Yakalama yerine en yakrn hakim veya mahkemeye giinderilme igin zorunlu siire, oniki saatten fazla olamazrs.
Belirtelim ki, krrksekiz saatlik siireye yol sriresi dahil degildir. Qtinkti,
CMK m.25l'de sadece gozalh siirelerine yollama yaprlmrqtrr. Giizaltr siireleri drqrndaki hiikiimler, dzel yetkili afir ceza mahkemelerinin (veya dairelerinin) giirevine giren suglar igin uygulanabilirlilini devam ettirmektedir.

13 Aksi gttrtiq igin bak.V.0.Ozbek, Yeni Ceza Muhakemesi KanunununAnlamr (Aqrklamah-Gerekgeli-igtihath) Ankara 2005, 976.
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Toplu olarak iqlenen suglarda, gtizaltr siiresi CMK m.91 uyarrnca, delillerin toplanmasrndaki guqliik veya qi.ipheli sayrsrmn goklufu nedeniyle;
Cumhuriyet savcrsrtarafrndan her defasrnda bir gtinii geqmemek iizere, iki
giin siireyle uzatrlmasrnayazrh olarak emir verebilir. Giizaltr siiresinin uzatrlmasr emri, gdzaltrna ahnana derhal teblii edilir.
Ancak, Anayasa'mn 120. maddesi uyarrnca ola!'aniistri hal ilAn edilen
biilgelerde yakalanan kiqiler hakkrnda, toplu olarak iqlenen suglardan dolayr d<irt giin olarak belirlenen siire, Cumhuriyet savcrsrnrn talebi ve hakim
kararryla yedi giine kadar uzatrlabilir. Hakim, karar vermeden dnce yakalanan veya tutuklanan kiqiyi dinler (CMK m.250/5).
2. Thtuklulukta

gegecek siirenin iizelli!'i

Bu suglardan dolayr tutuklulukta geqeceksiireler, diier suglar igin belirlenmig olan tutuklulukta gegeceksiirelerden farkh belirlenmiqtir.
L Nisa,n 2008 Tarihine kadar; sorugturma euresinde tutukluluk sriresi
en fazla altr aydrr. iddianamenin kabulii kararryla kamu dauasrntn agtlmast halinde, bu siire, soruqturma evresinde tutuklulukta gegen siire dahil iki
yrh gegemez. Sorugturmarun veya yargrlamamn 6zel zorlupu veya geniq
kapsamh olmasr nedeniyle, yukarrda belirtilen siirelerin sonunda kamu davasr agrlamamrqveya htkiim kurulamamrq ise sorugturma konusu fiilin Yasa'da gristerilen cezasrnrn alt srmrr yedi seneye kadar hapis cezasrm gerektiren suglarda tutuklama kararr kaldrrrhr. Yedi sene ve daha fazla hapis cezaslm gerektiren suqlarda ise tutuklama nedenine, delillerin durumuna ve
sam$n qahsi hallerine gtire, tutukluluk halinin devamrna veya sona erdirilmesine veya uygun gtirtilecek nakdi kefaletin verilmesi koquluylala, tahliyeye karar verilebilir (1412 sayrh eski CMUK m.110)15.
Belirtelim ki, bu tutukluluk siireleri, 1 Nisan 2008 tarihinden sonrq,
farklr hriktmlere tAbi olacaktrr. CMK m.102'de, afir ceza mahkemesinin g<irevine giren iqlerde siizkonusu olan tutukluluk siiresi en gok iki yrl olarak
tingiirtilmriqttir. Bu stire, zorunlu hallerde, gerekgesi giisterilerek uzatrlabilir; uzatma stiresi toplam iig yrh gegerrl.ez.
Toplam tutukluluk siiresi beq yrl
yetkili
olabilir. Bu hiikiim, iizel
a$v ceza mahkemelerinin giirev alamna giren suqlardan bazrlarr igin iki katr olarak uygulanacaktrr (CMK m.252/2).
T[rtukluluk si.iresinin iki katr olarak uygulanacalr suglar qunlardrr:
TCKnun, 305, 318, 319, 323, 324,325 ve 332.maddeler harig, ikinci Kitabr7 4 Yeni CMKya gdre, gi.ivence(kefalet) karqrhfrnda sahverme, adli kontrol yiikiimliiliiklerin-

den biridir ve bu tedbire hiikmedilebilmesi igin, suqun cezasrmn belirli bir srmn aqmamasr koqulu gegerli deiildir (CMK m.109/1-0.
1 5 23.3.2005 Giin ve 5230 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununun Yiiriirliik

ve Uygulama $ekli
Hakkrnda Kanun m.12 uyarrnca, CMK'nun 102. maddesi, stjzkonsu suglar agrsrndan 1 Nisan 2008 tarihinde yiiriirliife girer. Bu stire zarfinda, 1412 sayrh Ceza Muhakemeleri UsuIii Kanununun 110 uncu maddesinin uygulanmasrna devam olunur.
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mn D$rdiincii lGsmrn Diirt, Beq,Altr ve Yedinci Btiliimiinde tammlanan suglar.
3. Diler

iizellikler

Ozel yetkili alnr ceza mahkemelerinin giirev alamna giren siizkonusu
suglann bazrlanmnlG soruqturulmasrnda iizel soruqturma usulleri uygulanabilmektedir.
Yasa'da belirtilen suglarrn soruqturma veya kovuqturmasrnda bu suglarrn iglendi[-i ve bu suglardan elde edildiline dair kuwetli qtiphe sebebi buIunan hallerde qtipheli veya sampa ait CMK m.128'de belirtilen ve belirtilmeyen ttim malvarhirlz de$erlerine elkonulabilir. Belirtelim ki, bu tedbir,
uygulamada genel miisadereye yol agacak bir tarzda uygulanmaya miisaittir18.
Yine aym gekilde tizel yetkili a$r ceza mahkemelerinin giirev alamna
giren suglardan Yasa'da belirtilenlerin bir qirketin faaliyeti gergevesindeiqlendifi hususunda kuwetli qiiphe sebeplerinin varh$ halinde qirket yiinetimi igin kayyrm tayini stizkonusu olabilir (CMK m.133).
Belirtelim ki, gizli sorugturmacr giirevlendirilmesi veya teknik araglarla izleme de Yasa'da belirtilen 6zel suglar igin bagvurulan soruqturma iqlemlerindendir (CMK m.139,140). Bu soruqturma usullerine (tedbirlere) 6zel
yetkili afir ceza mahkemelerinin giirev alamna giren bazr suglann soruqturulmasrnda da bagvurulabilir.
Giirevine Giren

VII. 6zel Yetkili A$ir Ceza Ma\kemelerinin
Suglarda Kovugturmanrn Ozellikleri
1. Genel olarak

Ozel yetkili a$t cezamahkemelerindeki durugmamn dzellikleri qu qekilde belirlenmigtir:
Bu suglar acele iqlerden sayrlrr ve bunlarla ilgili davalara adli tatilde de
bakrlrr (CMK m.252/7-a).
Samk saJnsrntn gok fazla olmasr durumunda, sanrklann bir krsmrmn
duruqmamn bazr oturumlanyla ilgileri bulunmuyor ise duruqmamn bu oturumlanmn, yokluklannda yaprlmasrna mahkemece karar verilebilir. Ancak,
bu samklann yokluklarrnda yaprlan oturumlarda kendilerini etkileyen bir
16 Belirtelim ki, her bir 6zel koruma tedbirine iliqkin diizenlemede s6zkonusu koruma tedbi-

rinin hangi suglann soruqturulmasrnda uygulanabileceii

liste halinde belirtilmiqtir.

T7 Tagrnmazlara, kara, deniz veya hava ulaqrm araglanna, banka veya difer mali kurumlar-

daki her tiirlti hesaplanna, her tiirlii hak ve alacaklan gibi.
18 Anayasa mahkemesinin benzer konudaki iptal karan igin bak.AyM.3.6.1988-1987-28/16,

RG 20.8.1988No.19905.
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hal ortaya grktrfr takdirde, buna iligkin stiz ve iqlerin esash noktalarr sonraki oturumlarda kendilerine bildirilir (CMK m.252/]-b).
Mahkeme, gtivenli[in saplanmasr bakrmrndan duruqmamn baqka bir
yerde yaprlmasrna karar verebilir (CMK m.252/l-c). Bu halde, mahkeme
(veya daire) siijeleriyle beraber baqka bir yere naklolunur.
Bu davalarda, esas hakkrndaki iddiasrm bildirmek igin Cumhuriyet
savcrslna, katrlan veya vekiline, iddialara kargr savunmasrm yapmak igin
samk veya miidafrine maktl bir siire verilir. Savunma siiresinin verilmesi
zorunlu, ancak siirenin miktan takdiridir. Bu si.ire, savunma hakkrmn srnrrlanmasr anlamrna geleceii durumlarda re'sen uzatrlabilir (CMK m.282/ld). Uzatrlan siire, hakim tarafrndan belirlenen takdiri stiredir.
Mahkeme, duruqmamn diizen ve disiplinini bozan sOzliiveya yazirbe-.
yan ve davramqlarla mahkemeye, mahkeme baqkam veya iiyelerden herhat gt birine, Cumhuriyet savcrsrna, miidafre, zabrt kdtibine yahut giirevlilere tahkir veya hakaret oluqturan stiz ve davramqlar hakkrnda yaylm yasapr koyabilir (CMK m.252/l-e).
Mahkeme baqkam, duruqmamn diizenini bozan samS veya mi.idafri o
giinkii oturumun tamamrna grkmamak iizere, durugma salonundan grkartrr.
Bunlann, sonra gelen oturumda da duruqmayr iinemli iilgtide aksatacak
davramqlara devam edecekleri anlagrlrrsa ve hazrr bulunmalan gerekli gtiriilmezse, yokluklarrnda duruqmaya devam olunmastna mahkemece karar
verilebilir. Bu karar, esasa iligkin iddia ve savunmamn yaprlmasrna engel
olacak biqimde uygulanamaz ve sam$n kendisini baqka bir miidafi ile temsil ettirmesine izin verilir. Duruqma salonundan qrkartrlan samk veya miidafiin, bundan sonraki oturumlarda da duruqmamn diizenini bozmakta rsrar etmeleri halinde, bir daha aym dava ile ilgili oturumlarrn tamamrna veya bir krsmrna katrlmamalanna da karar verilebilir. Bu hiikrim mtidafi hakkrnda uygulandrlr takdirde, durum ilgili baroya bildirilir. Bu halde de, sam!,rn kendisini baqka bir mtidafi ile temsil ettirmesi igin uygun bir siire verilir. oturumlarrn bir krsmrna ya da tamamrna katrlmamasrna karar verilen
miidafi, Baro tarafindan gdrevlendirilmiq ise durum, kendisini tayin eden
mercie de bildirilir. Durugma salonundan grkartrlan samk veya miidafr tekrar durugmaya ahndrklannda, yokluklannda yaprlan ig ve iglemlerin esash
noktalan kendilerine bildirilir. Samk ya da mtidafi isterlerse, yokluklarrndaki tutanak tirnekleri de kendilerine verilir. Duruqma salonundan grkartrIan veya oturumlara katrlmamalarrna karar verilen samk veya mi.idafrler,
mahkemenin tayin edecefi siire igerisinde yazrh savunma verebilirler (CMK
m.252/l-f).
Ozel yetkili a{r cezamahkemeleri (veya daireleri) ile genel yetkili a[,rr
ceza mahkemeleri (veya daireleri), aym derecede mahkeme ve dairelerdir.
Ozel yetkili a$tr ceza mahkemeleri veya daireleri, iddianamenin kabuliin-
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den sonra, yargrlamamn genel yetkili aSr ceza mahkemelerinin veya dairelerinin gtirevine girdigi gerekgesiyle her zaman giirevsizlik karan verebilirler (CMK m.252/I-g).
Kovuqturma esnasrnda, samfa veya onun adrna tebligat yaprlacak kimselere tebligat yaprlmamasr hallerinde, iqin ivedili$ine gdre basrn veya diSer
kitle iletiqim araglanyla tebligat yaprlabilir (CMK m.252/l-h).
2. Tamk dinlemenin

iizelliPi

Ozellikle iirgritlti suqluluk kapsamrnda iqlenen suqlarrn tamklanmn korunmaya ihtiyacr vardrr. Ozel yetkili afir cezamahkemelerinin giirev alanrna giren suqlar drgtitlti sugluluk kapsamrnda deperlendirilen suglardrr. Bu
suglarrn soruqturulmasr ve kovuqturulmasr esnasrnda,tamk olarak dinlenecek kiqilerin kimliklerinin ortaya grkmasr kendileri veya yallnlan agrsrndan
a$r bir tehlike oluqturacaksa, kimliklerin sakh tutulmasr igin gerekli iinlemler ahmr. Kimlilin sakh tutulmasr igin tamfa ait kiqisel bilgiler, Cumhuriyet savclsr, hakim veya mahkeme tarafrndan muhafaza edilir (CMK
m.58/2).
Ayrrca, kovuqturma ewesinde duruqmada, hazrr bulunanlar huzurunda
dinlenmesi, tamk igin a[rr bir tehlike teqkil edecek ve bu tehlike baqka tiirlii iinlenemeyecekseya da maddi gergefiin ortaya grkarrlmasr agrsrndantehlike olugturacaksa, hakim, hazrr bulunma haklcna sahip bulunanlar olmadan da tams dinleyebilir. Tamfrn dinlenmesi srrasrnda sesve giirtinttilii aktarma yaprlabilecektir. Bu ytintemle tamlrn dinlenmesi ona soru sorulmasrm engellemez (CMK m.58/3). Tamlrn ve yakrnlanmn tamkhktan iince ve
sonra korunmasr ile ilgili kanun gahqmalan stirdiinilmektedir.
YIII. 6zel Yetkili At$lr Ceza Mahkemelerinin
Suglarda Kanrrn Yollanmn Ozellikleri

Giirevine Giren

1. Genel olarak
Ozel yetkili a[rr ceza mahkemeleri (veya daireleri) tarafrndan verilen
son kararlara karqr olafan ve olafaniistii kanun yollarrna baqvurulabilir.
Ancak, belirtelim ki, istinaf mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemeIerin (dairelerin) kararlanna karqr 141.2sayrh Ceza Muhakemeleri Usulii
Yasasr hrikrimleri uyarrnca, temyiz yoluna baqvurulabilecektir. Ozel yetkili
aSu. ceza mahkemelerinin (veya dairelerinin) son kararlarr baqvurulacak
olan kanun yollan bakrmrndan bir ijzellik taqrmamaktadrr. Ancak, hakimlik
ve yasada belirtilen hallerde mahkemenin ara kararlarrna karqr baqvurulabilecek olan itiraz kanun yolu, 6zel yetkili a$r ceza mahkemelerinin (veya
dairelerinin) iirgiitlenmesi agrsrndan iizellik taqrmaktadrr. Aqa[rda sadece
bu kanunyolu ile ilgili agrklamalara yer verilmiqtir.
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iizelli$i

Ceza Muhakemesi Yasasr'na grire, hakimlik kararlal ile yasanrn gosterdis hallerde, rnahkeme kararlarrna karqr, ttrraz kanun yoluna grdilebilir
(CMK m.267).

Hakim veya mahkeme kararrna karqr itftaz,yasamn ayncahriktim koymadr$ hallerde, ilgililerin karan iigrendigi giinden itibaren yedi grin igindl,
karan veren mercie verilecek bir dilekge veya tutanafa gegirilmek koiuluyla, z*fi katibine beyanda bulunmak suretiyle yaprhr. Tutanakla tespit edilen beyam ve imzayr, mahkeme baqkam veya hakim onaylar. Kararrna itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazr yerinde gtinirse karalm dtizeltir;
yerinde gtirmezse en gok iig giin iginde, itirazr incelemeye yetkili olan (rist)
mercie grinderir. itirazr incelemeye yetkili merciler qorri*dr., a) sulh ceza
hakiminin kararlarrna yaprlan itirazlann incelenmesi, yargr gevresinde bulunduklan asliye ceza mahkemesi hakimine aittir. b) sulh ceza iqleri, asliye
ceza hakimi tarafrndan gdrtihiyorsa , itirazr inceleme yetkisi a$tr cezaiqlerini gciren mahkeme baqkamna aittir. c) A[rr ceza mahkemesi ile baqkam tarafrndan verilen kararlar hakkrndaki itirazlann incelenmesi, o yerde a$rr
ceza mahkemesinin birden gok dairesinin bulunmasr halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numarah daire igin birinci daireye; o yerde a[rr cezamahkemesinin tek dairesi varsa, en yakrn a{r cezamahkemesine aittir (CMK m.268).
Yasa'da gtisterilen suglarrn soruqturma ewesinde, hakimlik kararlan,
e[er Hakimler ve savcrlar Yiiksek Kurulu'nca gdrevlendirilmiq ise a!-r ceza
mahkemesi yedek hakimi tarafrndan; aksi halde, adli yargr (sulh ceza) hakimi tarafrndan verilir (cMK m.2sL/2). yasa'da, soruqturma evr.esinde,bu
hakimin kararlanna itiraz s6z konusu olduiunda ve hakim kararrnr kendisi deiigtirmedilinde bu itirazr inceleyecek mercii rizel olarak belirtilmemiqtir. Belirtelim ki, Devlet grivenlik mahkemeleri ddneminde bu husus acrkca
diizenlenmiqti (DGMK m.1B).
Aym qekilde, kovuqturma ewesinde, tizel yetkili a!r.r ceza mahkemesinin (dairesinin) kararlanna karqr itiraz edilip de karan veren rizel yetkili
afit cezamahkemesinin (dairesinin) kendi kararrm defligtirmedi[i hallerde,
bu itirazr incelemeye yetkili merci de belirtilmemiqtir.
Kantmrzca, dzel suglarrn muhakemesi srrasrnda itfuaz edilebilir kararlar verildifi hallerde, cMK m.268/B-c'yegdre, itirazr incelemeyeyetkili daire veya mahkeme belirlenecektir. Bir ilde, siiz konusu iizel suqlarr yargrlamak tizere, bir tek aptr ceza mahkemesi kurulmuq ve bu mahkemenin
dai_
resi yok ise bu halde en yakrn yerdeki afrr cezamahkemesi ifirazrinceleyecektir. En yakrn yerdeki a$v cezamahkemesinin, 6zel yetkili a$r cezamahkemesi olup olmamasrveya bu mahkemenin 0zel yetkili dairesinin bulunup
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bulunmamasr, iinemli delildir. En yakrn ailt ceza mahkemesi, bu itirazr inceleyebilecektir.
Bu ijzel suglarr yargrlayan mahkeme, aSlr cezamahkemesinin bir dairesi olarak gdrev yapryorsa, bu dairenin kararlanna karqr yaprlan itirazlal,
kararrna itiraz edilen iizel yetkili daireyi numara olarak izleyen daire, merci srfatryla inceleyecektir. Ozel yetkili daireyi izleyen daire, di-Eerbir iizel
olabilir. orne[in, bir
yetkili
-aSr iaire olabilece[i gibi; genel yetkili bir daire de
olarak giirev
yetkili
mahkeme
iizel
dairesi
tigiincti
cezamahkemesinin
yoksa,
bir numarade
yetkili
dairesi
iizel
baqka
y.p.yo"ru ve o mahkemenin
rizel
gewesindeki
yargr
Difer
i, !"n"t yetkili daire itirazr inceleyebilmelidir.
yiirtirliikte
olmaetmek,
kabul
yaptr[rm
giirev
y"tt iti dairenin merci olarak
yan DGMK m.18 hiikmiinii uygulamaya devam etmek anlamrndadrr.
Kammrzca, uzman olmayan bir mahkemenin veya dairenin itiraz konusunu deperlendirmesi endige yaratmamahdrr. Qtinkii itirazr inceleyecek
olan hakim, mahkeme ve daireler sugluluk konusunda bir deierlendirme
Merci, itiraza konu ara kararrn veya hakimlik kararrmn
yapmayacaktrr.
-trutUUg'rm
inceleyecektir. Bu tiir incelemeler uzmanh$ zorunlu krlmamaktadrr. itirazr inceleyen mercilerle karan veren merciler, iqbdliimti esaslna
gdre gahqrrlar.
DL Sonug
Adliye mahkemeleri tegkilatr iginde yer alan iizel yetkili asr ceza mahkemeleri, uzmanlaqmayr saflamak iizere, genel mahkemelerin ihtisas dairesi olarak giirev yapmaktadrrlar. Bu dairelerin veya tek daire var ise mahkemenin genel alrr ceza mahkemelerinden balrmsrz bir yaprlarr bulunmamaktadrr. AdIi teqkilat iginde yer alan tizel daireler, iqbitliimti esaslarrna gtire gahqrrlar. Bu nedenle yargrlama birliEi iginde yer alrrlarle. ihtisas mahkemelerinin (veya dairelerinin) gdrev alamna giren suqlarda soruqturma ve
kovuqturma ewelerinde genel muhakeme kurallanndan ayrrhnmasr; diier
bir sdyleyiqle genel muhakeme kurallanna istisnalar getirilmesi bu suqlarrn
tizellipinien kaynaklanabilir ve bu tiir suglulukla miicadele igin zorunlu da
olabilir. Ancak bu istisnai diizenlemelerin qiipheli veya samSn iizellikle savunma hakl<rm krsrtlayrcr nitelikte olmamasr gerekir. Bu tizel suglann takibine iliqkin olarak savuruna hakkrm zedeleyici nitelikteki istisnai hiikiimler
dzelliHl miidafi ile giiriiqme hakkrna iliqkin srmrlamalar eski CMUKda yaprlan depiqikliklerte kaldrrrlmrq ve bu tutum yeni cMKda da stirdiiriilmiiqtiir.
Ancak, gerek 5271 sayrh CMK ve gerekse 5235 sayrh Adli Yargr itt< lerece Mahkemeleri ile Btilge Adliye Mahkemelerinin Kuruluq, Giirev ve Yet19 N.KunterlF.yenisey, Muhakeme Hukuku Dah Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Birinci
Kitap, istanbul 2002, N.7.4(78).
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kileri Hakkrnda Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yririirlii!'e girmigtir. yasaIaqma siirecinin aceleye gelmesi nedeniyle yasalar arasrnda uyum sa!'lanamamrqtrr. inceledipimiz konuyla ilgili boqluklar ve geliqkiler meydana gelmiqtir. Orne#n itiraz kanunyoluyla ilgili olarak yiirrirliitte olmayan DGMK
m. 18 hrikmiiniin uygulanmasrna devam edilmektedir. Kovuqturma evresinde tutuklamaya iliqkin bir karara itiraz edildifinde, tek ihtisas dairesinin
gtirev yaptrEr yargr gevrelerinde dosya en yakrn yerdeki ihtisas mahkemesine (veya dairesine) giinderilerek samfrn makul siirede yargrlanma hakkrna
zarar verilmektedir. Ozel yetkili a{tr cezamahkemelerinin (veya dairelerinin) adli yargr iginde defferlendirilmesi ve itirazr inceleyecek merciin CMK
m.268'egtire belirlenmesi gerekir.

