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I. Girig
Yeni Ceza Muhakemesi Yasasrile birlikte hukuk sistemimize, qimdiye
kadar bulunmayan adli kontrol kurumu gelmiqtirl. Aynca, tutuklama ve yakalamaya iliqkin htikiimlerde deliqiklikler ya'prlmrqve haksrzhklarrn tazminatla giderilmesi konusu Yasa kapsamrna ahnmrqtrr.Aqa[rda, bu konularla
srmrh olarak, yeni ceza Muhakemesi Yasasr'.ndayer alan hiiktimler de!'erlendirilecek ve gerektilinde 7412 sayrh Ceza triluhakemeleri Usulii Yasasrile
karqrlaqtrrma yaprlacaktrr2.
II. Adli Kontrol
1. Kavram
Adli kontrol, tutuklamamn alternatifr olan bir kurumdur. Adli kontrol,
tutuklamayr gerektirebilecek bir sug iqlendilinde tutuklama yerine uygulamr ve samSn, dzgrirltii[ne iliqkin bazr krsrtlamalara tdbi tutulmasrnl gerektirir. 1412 Sayrh Yasa'da biiyle bir kurum bulunmamakta, tutuklamanrn
alternatifr olarak sadece,tutuklama karanmn infazrmn ertelenmesine olanak tanryan teminatla sah,uerrrue
giisterilmekl;eydi(CMUK m.117 vd.).
Yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'ndakiadli kontrol kurumu, Fransrz hukukundan esinlenerek diizenlenmiqtir. Bu nedenle, ijnce Fransrz hukukunda adli kontrol kurumuna, sonra da yeni Yasa'daki diizenlemeyedelineceP,tz.

*

Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ceza ve Cez:aUsul Hukuku Anabilim Dah O[retim Uyesi.
Yasa 01.06.2005'teyi.iriirhi[e girmiqtir. Bak. 31.3.2005Giin ve 5328 sayrh Qegitli Kanunlarda DefiqiklikYaprlmasr Hakkrnda Kanun geg.m.1.RG 31.3.200bNo.28772(miikerrer).
Bu makalede L41.2sayrh ceza Muhakemeleri usulti lKanunu CMUK, b27L sayrh Ceza Muhakemesi Kanunu ise CMK olarak krsaltrlmaktadrr.
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2. Fransrz hukukunda

adli kontrol

Fransrz Ceza Muhakemesi Yasasr m.138'de tutuklamamn yerine geqecek daha hafrf koruma tedbirlerine yer verilmektedir. "Adli denetim" denilen bu kurum Fransrz hukukuna ilk kez 17.7.1970tarihli Yasa'yla getirilmiq
ve sonra bir gok kez de[iqtirilmigtirs. Konuya iliqkin en ijnemli deligiklik, 15
Haziran 2000'de gergekleqtirilmiqtira.
a. Genel ilhel'er
Fransrz hukukunda, herhangi bir sugtan samk olma durumu, o kiqi
hakkrnda mutlaka iizgtirltifiine ytinelik bir koruma tedbiri uygulanmasr sonucunu doiurmaz. Bu hukuk sisteminde, tutuklamaya baqvurma olana$
daraltrlmrqtrr. T\rtuklama, belli a$rhktaki suglar igin uygulanabilecek istisnai bir tedbirdir. Asliye cezahk suglarda, onaltr yaqrndan kiigiikler ve hakkrnda tizgtirltiti bailayrcr ceza uygulanmasr yasaklanan samklar tutuklanamaz. Aynca, tutuklama tedbirini uygulayacak makam artrk \zgiirlilkler
ue tutuklama hakimidir. Fransrz CMUK m.137-1'egtire, tutuklulufa ve tutukluluiun siiresinin uzatrlmasrna iliqkin kararlan \zgiirliikler ue tutuklama hakimi verir. T\rtuklamamn kaldrnlmasr hususundaki talepler de aym
suretle bu hakime sunulurs. Sorgu hakimi veya \zgilrliihlar ue tutuklama
hahimi, samlrn m.138-1'de yer alan adli denetim tedbirlerinden bir veya
birkagrna uJrlnasrnakarar verebiliro.
b. Htihmedile cek tedbirler
Fransrz hukukunda "adli denetim" kurumunun igerdiii tedbirler gunlardrrT:
1) Sorgu hakimi tarafrndan belirlenen btilge srmrlarr drgrna grkmamak,
2) sorgu hakimi tarafrndan belirlenecek ikametgdhtan veya oturulan
Bak. D.Tbzcan,Ttirk Hukukunda Haksrz Yakalama ve T\rtuklama (Onleyici ve Giderici Tedbirler), Ankara 1989,55.
"Masumiyet Karinesi ve Mafdur Haklanmn Korunmasma Yiinelik GUIGOU (GIGU) Kanunu". Loi n. 2000-516 du 1-5juin 2000, Yiiriirlti[e girme tarihi: 1 Ocak 2001'
$zgtirliikler ve tutuklama hakimi, o yerdeki mahkemenin baqkam veya ikinci baqkam veya baqkan yardrmcrsr olan hakimdir. Bu hakim cezave hukuk iglerine birlikte bakan btiytik
asliye mahkemesinin bagkam tarafrndan bu gtireve atamr. Tartrqmah duruqmalar icrasr srrasrnda kendisine bir yazr iqleri mtidiirii yardrm eder./llakim bu g6revi gerefl karar verdigegersiz
fi. ceza iqlerinin yargrlanmasrna katrlamaz; aksi takdirde verilecek hiikiim
olur.ff\rtuklama istemi halinde sorgu hakimi savcrrun talebini igeren dosyayr gerekgeli kararla birlikte bu hakime havale eder. Bak. Code de Proc6dure P6nale, Code de Justice Militaire, Dalloz, Edition 2001. Aynca bak. J. Pradel (gev.S.Diinmezer),Qa[d3q Sistemlerde
Karqrlagtrrmah Ceza Usulti ISISC Kollokyumlanmn Sentez Raporu, Istanbul 2000' 268269.
Tezcan, 57.
Bak. Code de Procedure Penale Code de Justice Militaire, Dalloz 1996-1997' 232 vd; Tezcan,57 vd., Kunter/Yenisey II, No.48.2/I.
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yerden ancak bu hakimin tayin etti$ sebepler ve koqullarla aynlmak,
3) sorgu hakimi tarafrndan belirlenecek yerlere gitmemek veya sadece
bu yerlere gitmek,
4) belirli srmrlar drqrndaki her tiirlti yer deiiqtirmeyi sorgu hakimine
bildirmek,
5) kendisine isnat olunan konularda en ktigiik bir imada bulunulmamasr koquluyla, sorgu hakimince tespit edilecek makam veya kuruluqlara periyodik arahklarla uiramak,
6) sorgu hakimi tarafindan yetkili krhnacak btitiin makam ve qahrslann ga[rrlanna cevap vermek ve gerektiiinde mesleki faaliyetlerine
veya efitimine devama iliqkin olarak yaprlacak denetimlere, ayrrca
sosyal hayata girmesini sa!'lama ve tekrar sug iqlemesini engelleme
amacryla ahnan epitsel tinlemlere8 nza gdstermek,
7) mahkeme kalemine, polise veya jandarma karakoluna kimlilini belgelemeye yarayan her ttirlii belgeyi ve dzellikle pasaportunu, kimlik
yerine geqmek iizere verilecek belge kargrhSnda teslim etmek,
8) ttim veya bazr araglan kullanmaktan kagrnmak veya gerekti[inde
makbuz karqrhfrnda siiriicii ehliyetini mahkeme kalemine teslim etmek (ancak, sorgu hakimi mesleflni icra etmesi igin sam$a ehliyetini kullanm a izni verebilir),
9) sorgu hakimi tarafrndan iizellikle belirlenen bazr qahrslan kabul etmekten veya onlarla giiriigmekten ve her ne qekilde olursa olsun onlarla iliqkiye girmekten kagrnmak,
10) tizellikle ba[rmhhktan kurtulmak (dezentoksikasyon) amacryla muayene olmayr, tedavi gtirmeyi, hatta hastanede yatmayr kabul etmek,
ll)gelir durumu giizdniine alinarak sorgu hakimi tarafrndan tespit olunacak teminat tutarrm peqin veya taksitler halinde ve ijdeme siireleri iqinde yatrrmak,
12) sugun bir meslef'in icrasr srrasrnda veya buna baph olarak iqlenmesi ve yeniden bir sug iqleme ihtimalinin bulunmasr halinde, sendikal
sorumluluklar ve temsilcilikler harig, mesleki veya sosyal bazr faaliyetleri yapmaktan kagrnmak (ilgili faaliyet bir avukatrn faaliyeti ise
sorgu hakimi kurulan bir idari kuruldan yararlanmakla yiikiimltidiir).
13)sadece geki keqide edenin gekebildi[i geklerle deleri garanti edilmiq
I

Loi, n. 2000-516du L5 juin 2000, madde: 50/I. Yiirtirltik tarihi: 1 Ocak 2001.
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gekler drqrnda gek keqide etmemek ve gerektifinde kullamlmasr yasaklanan gek defterini mahkeme kalemine teslim etmek,
l-4)silAh bulundurmamak veya iizerinde taqrmamak ve gerektilinde zilyedi oldulu sildhlan makbuz karqrhlrnda mahkeme kalemine teslim
etmek,
L5)maldurun haklannr teminat altrna almak igin sorgu hakimi tarafindan belirlenecek miktar ve siire igin ayni ve gahsi teminat oluqturmak.
16)aile ytiktimltiltiklerine katrlma, para yardrmr veya tazminat <ideme
ytikiimliiliifii tesis eden mahkeme kararlarrna veya benzeri yargrsal
s<izlegmelereuygun olarak iidemekle ytiktimhi olduSunu nafakayr
muntazaman iidedi[ini veya ailevi yiiktimliiliiklere katkrda bulundulunu ispat etmek.
c. Tbdbire hiikmedilme si

Adli denetim tedbirine iinsoruqturmada sorgu hakimi, son sorugturmada tutuklamaya karar veren makam karar verir. T\rtuklamadan farkh olarak, gerekge gtistermek gerekmez. Adli denetime kabahatlerde baqvurulamaz. Ctiriimlerde uygulanabilmesi igin en az hapis cezasrm gerektiren bir
sug stizkonusu olmahdrr9. Fransrz CMUK m.137-2'ye giire, sorgu hakimi,
savcrmn istemi iizerine adli denetime karar verir. Ozgi)rliikler ue TUtukIama Hakimi de, kendisine baqvurulduiunda, aym suretle adli denetime karar verebilirlo.
d.. Ted.birlerin sona ertnesi ae d,epigtirilmesi
Adli denetim kapsamrnda uygulanan tedbirler re'sen veya istek iizerine
her zaman deliqtirilebilir, kaldrnlabilir veya bunlara yenileri eklenebilir. Deliqiklik kararlanna karqr sadecesavcritiraz edebilir. Samk iingtiriilen yuktimliilriklere uymazsa, kendisine daha afrr yiiktimliiliikler ytiklenebilecegi gibi;
ashnda tutuklama olana$ bulunmasa bile, tutuklama karan verilebilirll.
3. Ceza Muhakemesi Yasasr'nda adli kontrol (CMK m.109-112)
a. Genel ilheler
Yeni Ceza Muhakemesi Yasasr birinci kitapta "koruma tedbirleri" baqhkh diirdtincti krsrmda "adli kontrol" bagh[rm taqryan rigtincti brihimde, tu9

N.KunteriF.Yenisey, Muhakeme Hukuku Dah Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku ikinci Kitap, istanbul 2003, No.48.7I.
10 Bak. Code de proc6dure p6nale, Code de Justice Militaire, Dalloz, Edition 2001. Ayrrca bak.
Pradel. 269.
11 KunterAfenisey II, No. 48.2/I.
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tuklama yerine bagvurulabilecek daha hafif itnlemlere yer verilmiqtir (CMK
m.109). Bu kurum, 7.3.2003 tarihinde Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baqkanh$'na sunulan Tasan'da Fransrz Yasasr'na paralel olarak dtizenlenmiqti. Yasalaqan metinde ise bazr depiqiklikler bulunmaktadrr. Ornefiin, Tasarr'da tutuklamayr gerektirebilecek suglarda adli kontrole baqvurulabilecefinin iingiiriilmtiq olmasrna karqrhk; Yasa'da bu kuruma bagvurma, iist srnrrr
iig yrl veya daha az hapis cezasrm gerektiren suglarla srmrlandrrrlmrqtrrl2.
Bunun gibi, Tasan'da onaltr ayn yrikiimltltik giisterildifi halde, Yasa'da yiikiimltiliik saJnsrdokuza indirilmiqtir.
Yeni Yasa'da, tutuklama karan verilmeksizin tutuklama yerine daha
hafif tedbire htikmedilmesi sistemi tercih edilmiqtir.
Karqrlaqtrrmah hukukta bu konuda iki farkh ytintem bulundufu giiriilmektedir: 1)0nce tutuklama karan verilip sonra daha hafif bir tedbir uygulanarak tutuklamamn infazrmn ertelenmesi, 2)tutuklama karan vermeksizin veya tutuklama karanm kaldrrarak yerine daha hafif tedbir uygulanmasrna karar verilmesi. Orne$n, Alman hukukunda iince tutuklama kararr verilip sonra tedbir iingtirrilerek tutuklama kararrmn infazr ertelenmekte,
italyan, Fransrz ve Avusturyals hukuk sistemlerinde ise tutuklama kararrmn ertelenmesi de[il, tutuklama kararr yerine tedbir karan verilerek ytiktimliiltikler ringtiriilmesi sdzkonusu olmaktadrr.
b. Hiihmed,ilec eh ted.birler
Adli kontrol, qtiphelinin CMK m.109/2'de gristerilen bir veya birden fazla yiikiimltilii[e tAbi krhnmasrnr igerir: Bu yiikiimliiliikler qunlardrr:
1) Yurt drqrnagrkamama,
2) Hakim tarafrndan belirlenen yerlere, belirtilen siireler iginde diizenli olarak baqvurma,
3) Hakimin belirttili merci veya kiqilerin gaf'nlarrna ve gerektiiinde
mesleki uiraglarrna iliqkin veya efltime devam konulanndaki kontrol tedbirlerine uyma,
L2 Yasa yiirtirltf'e

girmeden iince yaprlan defliqiklikle, yurtdrqrna grkamama ve giivence gdsterme yiiLkrimltiliikleri agrsrndansuglama konusunun rist srmn iiq yrla kadar hapis cezasrmgerektiren sug olmasr srmrlandrnlmasr kaldrnlmrgtrr. Bak. 25.5.2005Giin ve 5353 sayrh Ceza
Muhakemesi Kanununda Deiiqiklik YaprlmasrnaDair Kanun. RG 1.6.2005No.25832.
1 3 Avusturya hukukunda tutuklamanrn amacr.nadaha hafif tedbirlerle ulagrlabilecekse, tutuklama karan verilemez veya devam ettirilemez (m.180/1). Bu tedbirler qunlardrr: Kagmama sdzri verme, belli yerden hakim izni olmaksrzrn uzaklaqmama s6z{i verme, belli yerde
ikamet etme yrikrimhihiiri, belli yerden veya belli iligkilerden kagrnma yiiktimliiliiiii, alkol
almama yiikiimliiliiiti, qal4ma yiikiimhilii!'ii, belli mercilere baqvurma ytikiimliiliipi.i, seyahat belgelerini gegici teslim yiikiimliiliigii, ehliyeti geqici teslim ytikiimliiliigi, teminat
verme, gtizetim yardrmcrsr kabul etme (m.180/5). Bak. Manz Texte im "A bis Z-System"
Strafrecht Die wichtigsten Rechtsvorschriften des materiellen und formellen Strafrechts
Redaktion W.List. 2 Aufl.Stand 1.9.1993.Wien 199.
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4) Her tiirlii taqrtlan veya bunlardan bazrlanm kullanamama ve gerektipinde kaleme, makbuz kargrh[rnda stirticti belgesini teslim etme
(hakim veya savcr, bu bentte belirtilen yriktimliitiiiiin uygulanmasrnda qtiphelinin mesleki uSraqlannda arag kullanmasrna siirekli
veya gegici olarak izin verebilir),
5) Ozellikle u5ruqturucu, uyarrcr veya ugucu maddeler ile alkol balrmhhSndan annmak amacryla, hastaneye yatma dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tAbi olma ve bunlan kabul etme,
6) $tiphelinin parasal durumu giiz iiniinde bulundurularak, miktan ve
bir defada veya birden gok taksitlerle iideme siireleri, savclnln istef'i
iizerine, hakimce belirlenecek bir gtivence miktanm yatrrma,
7) Silah bulunduramama veya taqryamama, gerekti!'inde sahip olunan
silShlan makbuz kargrh[rnda adli emanete teslim etme,
8) Savcrmn istemi iizerine hakim tarafrndan miktan ve tideme siiresi
belirlenecek parayr sug mafdurunun haklarrm gtivence altrna almak
tizere ayni veya kiqisel giivenceye baflama,
9) Aile yiikiimliiliiklerini yerine getirecefine ve adli kararlar gere[i.nce
iidemeye mahkrim edildili nafakayr dtizenli olarak iideyeceiine dair
gtivence verme.
c. Ted.bire hiihmed'ilme si
Adli kontrol, qtiphelinin, bir veya daha fazla yiikiimliiliife tdbi tutulmasrm igerir. Sorugturma aqamasrnda adli kontrol uygulanabilmesi igin aranan temel koqullar qunlardrr: 1) $tiphelinin iqledili iddia olunan fiilin, CMK
100. maddeye gdre tutuklamayr gerektirebilecek bir sugu oluqturmasr,
2Xyurtdrqrna qrkamama ve giivence giisterme ytiktimliiltikleri drqrnda) sugun iist srmrrnrn tiq yrl veya daha az hapis cezasrm gerektirmesi, 3)savcrmn
talepte bulunmasr, 4)sulh hakiminin (kovugturma evresinde mahkemenin)
karar vermesi.
Adli kontrol kararr verilebilmesi igin, tutuklama koqullanmn var olmasr gerekir. Dolayrsryla, qripheli veya samSn sugluluiu ve tutuklama nedenIerinin varhlr hususunda kuwetli belirtiler saptanamayan hallerde adli
kontrole de baqvurulamaz.
Hakim, tutuklamayr gerektirebilecek bir sug iqlendifinde, savcrmn taIebi iizerine, tutuklama yerine adli kontrol altrna ahnma karan verebilir.
d. Tbdbirlerin

sona ermesi ae d'e{igtirihnesi

T\rtuklama siireli oldulu halde, adli kontrol igin tist siire iingdriilmemiqtir. Hakim, tutuklama yerine gegentedbirlerin kaldrnlmasrna savcrnrn veya qiipheli veya samflrn talebi iizerine karar verebilir. Samk veya qiipheli-
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nin talepte bulunduiu hallerde savcrmn da giiriiqti ahmr. Bu konudaki karar, talepten itibaren beq gtin igerisinde ahmr.
Hakim, savcrmn istemiyle, adli kontrol uygulamasrnda, qtipheliyi bir
veya birden gok yeni yiikiimltiltik altrna koyabilir, kontroliin igeriiini oluqturan yiikiimltiltikleri btitiintiyle veya krsmen kaldrrabilir, deliqtirebilir veya qiipheliyi bunlardan bazrlanna uymaktan geqici olarak muaf tutabilir
(CMK m.LL0/2).Adli kontrol karan qiipheli veya sam[rn istemi tizerine savcrmn gdriiqii ahndrktan sonra yine hakim veya mahkeme tarafindan kaldrnlabilir.
e. Tbdbir karartna

uyrnan.a

Adli kontrol ytikrimltiltiklerini isteyerek yerine getirmeyen qtipheli veya samk hakkrnda, hiikmedilebilecek hapis cezasrmn siiresi ne olursa olsun,
yetkili yargr mercii hemen tutuklama karan verebilir (CMK m.112).
f. Kanun yolu
AdIi kontrol kararlanna Ttiraz edilebilir (CMK m.111,/2)
g. Mahsup
AdIi kontrol altrnda gegen siire, kiqisel iizgrirliiiii srmrlama nedeni sayrlarak cezadan mahsup edilemez. Ancak, uyuqturucu, uyancr veya ugucu
maddeler ile alkol baprmhhfrndan annmak amacryla hastaneye yatma yiikiimltiltifiintin uygulanmasr halinde mahsup miimkiindtir (CMK m. 109/5).
4. Deperlend.inne
Tutuklama, kiqi iizgtirlti!-iine ytinelik olmasr nedeniyle gok afirr sonuglar
doSuran bir koruma tedbiridir. Bunun yerine daha hafif tedbirlerle sam$n
kagmasrm veya delilleri karartmasrm iinlemenin mtimkiin oldufiu hallerde,
tutuklamaya bagvurulmamahdrr. Nitekim geqitli hukuk sistemlerinde, tutuklamamn iqlevini giirebilecek daha hafrf tedbirlere yer verilmigtirr+.
Ttirk hukukunda L992 yrhnda yaprlan de[iqiklikle, tutuklama yerine
bir baqka yargrlama rinlemi ile amaca ulaqrlabilecek ise tutuklamaya karar
verilemeyeceEi (CMUK m.104/4) tingririildti!1i halde, tutuklamaya alternatif
14 Orne!'in, 1989 Tarihli italyan Ceza Muhakemesi Yasasrnagiire tutuklama (bnleyici nezaret
hapsi) ve sa[hk kurumunda tutuklama drqrndaki tedbirler qunlardrr: Yurtdrqrna grkma yasag, adli polise bagvurma yiikiirnltilii!'ii, ikamet yasalr ve ikamet mecburiyeti, ev hapsi
(m.281 vd.). Bu tedbirler kural olarak soruqturmamn konusu sug karqrhfirnda Yasa'da miiebbet hapis cezaslveya tist srnrn tig yrhn tizerinde olan hapis cezasriingdrtilen suglar s6zkonusu olduiunda uygulanabilir (m.280). Bu tedbirlerden en afirrr ev hapsidir. Ev hapsine konulan samflrn tutuklu samk sayrlaca$ Yasa'da belirtilmiqtir (m.284/5). Bak. Italienische
Strafprozessordnungmit NebengesetzenCodicedi procedure penale con leggi complementari, Zwei sprachigeAusgabe (gev.M.WBauer/B.K6nig/J.Kreuzer/R.Riz/H.Zanon),Bozen 1991.
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kurumlar getirilmemigtils. Bu nedenle, Tiirk hukukunda tutuklama yerine
uygulanabilecek daha hafif tedbir, 1412 sayrh Ceza Muhakemesi Yasasr'mn
sistemine giire, sadeceteminatla sahvermeidi (CMUK m.117vd.). Bu tedbir
ise tutuklama kararr verildikten sonra ve tutuklama nedeni delilleri karartma tehlikesi degilse uygulanabilmekteydi.
Belirtelim ki, Yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'nda tutuklama yerine uygulanabilecek daha hafrf tedbirler iingiirtilmesi yerinde olmuqtur. Bdylece,
daha hafif ijnlemle amaca ulaqrlabilecek hallerde tutuklama gibi afrr bir
tedbire baqvurulmayacaktrr. Ancak, yeni Yasa'da, tutuklama yerine uygulanabilecek tedbirler katalogunda (Fransrz hukukunda ve Tasarr'da giisterilenden daha az sayrda olmakla birlikte) gok sayrda segenekbelirlenmiqtir.
Bu durum, bir yandan iizgiirliiie ytinelik miidahalelerin srmrlandrrrlmasr ve
Yasa'da giisterilenler drqrnda bir iizgiirliik srmrlandrrmasrmn miimktin oImamasr g0vencesini beraberinde getirmektedir. Ancak, difier yandan da hakimin teknolojik geliqmelerin yarattrfr yeni tinlemleri tedbir aracr olarak
kullanmasrm engelleyecektir. Yeni Yasa'da, gok segenekli katalog yerine srmrh sayrda tedbir iingiirerek, amaca uygun dif'er tedbirleri alma konusunda hakime takdir hakln tamnmasr sistemi kabul edilebilirdi. Orne$n, Alman hukukunda bu sistem tercih edilerek Yasa'da tirnek olarak az sayrda
tedbire yer verilmiqlG, bu suretle hakimin baqka tedbirler dngtirmesine olanak tamnmrqtrrlT.
15 18.11.1992Giin ve 3842 sayrh Yasa m.4.
16 Alman CMUK m.116ya giire alternatif tedbirler qunlardrr: T\rtuklama nedeni kagma qriphesi ise: belli mercilere baqvurma, belli yerde oturma, ikametgahtan giizetim altrnda grkma, teminat yatrrma yiikiimhiliikleri. T\rtuklama nedeni delilleri karartma tehlikesi ise diier samklarla iliqki kurmama, tamklarla iliqki kurmama, bilirkiqilerle iliqki kurmama ytiktimliiltikleri. Ttrtuklama nedeni sugu tekrarlama tehlikesi ise: diler tutuklama nedenleri
iqin dngdrtilen ytikiimliiltikler. Belirtelim ki, samk tedbir tingdriilmesi talebinin kabul edilmemesine karqr, savcr ise tedbir uygulanmasrna veya tedbirin tiir0ne karqr kanun yoluna
bagvurabilir. Ote yandan, iingairtilen yiikiimliiltklerin ihl6l edilmesi, kagma hazrrhEr yapma, yaprlan davete mazeretsiz gelmeme, giiven kaybrna sebebiyet verecek dawamqta bulunma. yeni tutuklama nedenlerinin ortaya grkmasr tedbir uygulanmasrm sona erdirecek
hallerdir (m.116/4). Bak. Kleinknecht/Meyer-Gof3ner, StrafprozeBordnung mit GVG und
Mtinchen 2001, m.116.
Nebengesetzen,
17 Alman CMUK m.1.16'datutuklamanrn yerini almak iizere sayrlan daha hafrf tedbirler srmrlayrcr degildir. Sdzgelimi, somut olayrn kogullarrna giire tek baqrna veya difer tedbirlerIe birlikte kagma tehlikesini ortadan kaldrrmaya elverigli ise samfrn banka hesaplanna
tahdit konulabilir veya ehliyetini, yabancr ise pasaportunu vermesi istenebilir (LiiwelRom.116 k.no.2; KK-Boujong,m.116,k.no.1.2,13). Gerqi pasaportun ahnsenberg-Drinnebier,
masr yabancr iilkeye kagmayr engellemez, ancak orada ig bulmayr zorlaqtrracafr igin yine
de caydrncr olabilir. Ote yandan yabancr samfin pasaportunu belli mercie teslim etme yiik{imliiligii yabancr tilkenin egemenlifine devletler hukuku kurallarrmn yasaklaih{r bir
mridahale olarak deferlendirilemez. Qiinkti, bu gegicibir uygulama olmaktadrr.Tirtuklamamn infazrnrn ertelenmesi konusunda baqvurulabilecek difer tedbirler konusunda teknolojik geliqmelerden yararlamlmasr da mrimktindiir. Ornegin, hareket edildifinde bunu bildiren, samk neredeyseoradan sinyal veren eloktronik bilezik kullanma koquluyla tutuklamanrn infazr ertelenebilir ( LijwelRosenberg-Hilger, m. 116 k. no.23-24).
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ote yandan, yrikiimliiliikler igin iist siire giisterilmemiqtir. Bu durum
uygulamada haksrzhklara yol agabilir. Bunun drgrnda, ytikiimli.iliiklerden
biri olan uyuqturucu, uyarlcr veya ugucu maddeler ile alkol bafrmhh[rndan
annmak amacryla, hastaneye yatma dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tdbi olma ve bunlan kabul etme, masumiyet karinesiyle geliqen bir tedbirdir. Yine ytikiimltiliikler arasrnda giisterilen "aile ytikiimhiltiklerini yerine getireceiine ve adli kararlar gere$nce ddemeye mahkrfm edildi[i nafakayr dtizenli olarak iideyeceline dair giivence verme", rizel hukuk iligkilerinin ceza hukuku alamna taqrnmasrna sebebiyet verecektir. Alman sistemi
iizerine, Fransrz modelinin monte edilmesi suretiyle adli kontrol yiikiimltiliikleri arasrnda bu segenepeyer verilmesi isabetli olmamrqtrr.
Adli kontrol, cMK m.100'de belirtilen tutuklama nedenlerinin varhlr
halinde uygulanabilecektirl8. cMK m.100/4'te sadece adli para cezaslm gerektiren veya hapis cezasrnln iist srmn bir yrldan fazla olmayan suglarda tutuklama kararr verilemeyece[i gristerilmektedir. Ayrrca, onbeqyaqrm doldurmamrq gocuklar hakkrnda, flst srmn beq yrh aqmayan hapis cezasrmgerektiren suglardan dolayr tutuklama karan verilemez (qI{K m.21). Ancak, tutuklama yasalr. tingiiri.ilen hallerde de, adli kontrole iliqkin hiikiimler uygulanabileceiinden (CMK m. L09/2),bu hallerde adli kontrole baqvurulabilecektir.
III. Gtivence Giisterilmesi (CMK m.118-115)
1. Kavram
Gtivence gtisterilmesi, cezamuhakemesinde tutuklama karan verilmesini veya tutuklama karanmn infazrm engelleyen alternatif kurumlardan
birisidir. Hakim, samfrn gtivenceyi yakmak yerine kagmamayr tercih edeceEini (veya Yasa'da gtisterilen baqka yiiktimliiltiklerini kargrlayacalrm) tahmin etti$i bir miktan gtivence olarak belirler.
2. Yeni Yasa'daki diizenleme
1412 sayrh Yasa'da gtivence giisterilmesi, tutuklanmasrna karar verilen
samk hakl<rnda bu karann infazrndan vazgegilmesini saflayan bir kurumdule. Yeni Yasa'da ise giivence giisterilmesi, adli kontrol kurumu gerqevesinde tutuklamamn alternatifr olarak diizenlenmiqtir. Yani giivence giisterilmesi, tutuklama karan verilmesi yerine uygulanabilecek bir tedbirdir.
18

CMK m. lo9'datutuklama sebepleri,CMK m.100'deisetutuklama nedenleridenilmektedir.
Bu durum, Yasa'mn hazrrlanmasrnda dzenli davranrlmadrirm gdsteren iirneklerden biridir.
19 1412 Sayrh Yasa'mn sisteminde
teminatla sahverme, sam!,rn delilleri karartma qiiphesinden bagka bir nedenle tutuklanmrg olmasr ve talepte bulunmasr koqullanna baflanmtqtr
(CMUK m.117). Sonradan Yasa defigtirilerek, teminat miktanmn belirlenmesinde sugun
niteli[,inin ve yargrlama organlarrnca yaprlacak iglemlerin (yani hiikmedilecek cezamn) giizdniine alrnmasr dngiiriilmiigtti (L2.6.L979 g:irnve 2248 sayrh Yasa m.2). Bu hiikmiin masumluk karinesi ile bafdaqmadrlr eleqtirisi igin bak. N.CenteVII.Zafer, Ceza Muhakemesi
Hukuku, Istanbul 2003. 239 vd.
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T\rtuklamamn alternatifr olarak CMK m.109/2'de giisterilen adli kontrol katalogu arasrnda 2.frkra f srrasrnda giivence giisterilmesine yer verilmiq, ancak bu kuruma giivence olma drqrnda baqka iqlevler de yiiklenmiqtir
(CMKm.113).
$iiyle ki, yeni Yasa'ya giire samk veya qiipheli tarafrndan giisterilecek
gtivencenin, qu hususlann yerine getirilmesini sailayacapr giisterilmiqtir:
l)$iipheli veya samfrn btitiin usul iqlemlerinde, htikmiin infazrnda veya altrna ahnabilecefi diier ytikiimltiltikleri yerine getirmek tizere hazrr bulunmasr, 2)qu sraya g<ireiideme yaprlmasr: a) katrlamn yaptrfr masraflar, sugun neden olduflu zararlann giderilmesi ve eski hale getirme, b) nafaka
borglanm tidemedikleri igin kovuqturulan giipheli veya samk agrsrndan nafaka borglan, c) kamusal giderler, d) para cezalarr.
$tipheli veya samfl giivence giistermeye zorunlu krlan kararda, giivencenin karqrladr[r krsrmlar ayrr ayn giisterilecektir (CMK m.113/2).
Ote yandan hakim, mahkeme veya savcr, qtipheli veya samSn nzasryla
grivencenin ma[durun haklanm karqrlayan veya nafaka borcuna iligkin bulunan krsrmlarrmn, istedikleri takdirde, mapdura veya nafaka alacakhlarrna verilmesini emredebilecektir (CMK m. 1L4l1).
Soruqturma ve kovuqturmamn konusunu oluqturan olaylar nedeniyle
ma!'dur veya nafaka alacakhsr lehinde bir yargr karan verilmiq ise giipheli veya sanr$n nzasr olmasa da, iidemenin yaprlmasr emredilebilir (CMK m.LlAD.
Gerekgeyegtire, tinceden iidetmeye iliqkin hiiktim, mapdurun korunmasr, kiqisel haklanmn giivence altrna ahnmasr ile ilgili bulunan ve karqrlaqhrmah hukukta artrk vatandaghk hakkrm kazanmrg olan yaklaqrma uygun
bir htiktmdiir.
Hiikiimlti hazrr bulunma ytiktimltiliiklerini yerine getirmiqse, gi.ivencenin belli krsmr kendisine geri verilir (CMK m.115/1).
Giivencenin sug mapduruna veya nafaka alacakhsrna verilmemiq olan
ikinci krsmr, kovuqturmaya yer olmadrfr veya beraat kararlan verildi[inde
de giipheli veya samfa geri verilir. Aksi halde, gegerli mazereti drqrnda, gtivence Devlet Hazinesi'ne gelir yazrhr (CMK m.lj.5/2).
Hiikiimli.iltik halinde, giivenceden, kahlamn masrafl an, zararlar, nafaka borglan, kamusal giderler, para cezalan diiqiildiikten sonra kalam hiikiimliiye verilir (CMK m.115/3).
3. Delerlendirme
Tirtuklamamn alternatifi olan gi,ivencegdsterme kurumunun, peqin cezaya diiniiqtiirtilmemesi gerekir. Yeni Yasa'da gtivencenin dtizenleniq bigimi masumluk karinesi ile ba$daqmamaktadrr.Giivence,katrlamn masraflannrn, za-
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rarlann, kamusal giderlerin ve para cezalanmn yerine getirilmesini sailayacaktrr. Bu amaglann hedeflenmesisuqluluk konusunda iinyargrh olma anlamrna gelebilir. Gtivencegiisterilmesi kurumuyla bapdagantek amag,sam$n muhakeme iqlemlerinde hazrr bulunmasrm sa!'lama amacr olabilir.
Ote yandan, giivence nafaka borglanmn yerine getirilmesini giivenceleme amacrnl da taqrmaktadrr. Bu qekilde giivenceye iizel hukuk ihtilAflanna
yiinelik bir kapsam da verilmiqtir. Bunun ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbirleri kawamryla geliqtifini diigiinmekteyiz.
IV. Ttrtuklama (CMK m.100-108)
1. Kavram
Herkes kiqi iizgiirliifii ve giivenliline sahiptir (Ay m.19/1). Bigimi ve koqullan Yasa'da giisterilen belli haller drqrnda hig kimse iizgiirltiirinden yoksun brrakrlamaz (Ay m.L9/2). Baghca amacr ceza muhakemesinin yaprlabilmesi ve delillerin kaybolmasrmn tinlenmesi olan ve tizgtirliiiiin geqici olarak
krsrtlanmasl sonucunu doEuran tutuklama, 1412 sayrh Ceza Muhakemesi
Yasasrnda onsekiz, yeni Yasa'da ise dokuz madde halinde diizenlenmiqtir.
2. Yeni Yasa'daki diizenleme
a. Tfutuhlarnawn. dnhogullart
Yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'nda, tutuklama kurumu birinci kitap
dtirdtincti krsrm ikinci briliimde yer almaktadrr. Yeni Yasa'ya gtire, adli kontrol uygulanmamrg olmasr drgrnda, tutuklamamn birarada bulunmasr gereken temel koqullarr gunlardrr: l)Kuwetli suq qflphesinin varh[rm gtisteren
olgulann bulunmasr, 2)sugun sadeceadli para cezaslm veya iist srmrr bir yrla kadar hapis cezasrm gerektiren bir sug olmamasr2o,B)tutuklamamn, iqin
6nemi, verilmesi beklenen cezaveya giivenlik tedbiri ile tilgi.ilti olmasr (orantrhhk bulunmasr), 4)tutuklama nedeni bulunmasr.
b. Ttt tuhlanna nedenleri
T\rtuklama nedenleri Tasarr'da artrnlmrgtr2l. Bunlar yeni Yasa'ya ahn20 Yeni Yasa'da iince iki yrl olarak gtisterilen
bu srmr, Yasa ytirtirltifie girmeden degiqtirilerek

bir yrla indirilmiqtir. Bak. 25.5.2005Giin ve 5353 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununda Deliqiklik Yapilmasrna Dair Kanun m.11. RG.1.6.2005No.25832.
2 L Fransrz Yasasr'naparalel olarak Tasan'da yeniYasa'da
bulunan tutuklama nedenlerine eklenen nedenler gunlardr (m.115): l)qripheli ve samk ile gerikleri arasrnda kanuna aykrn uzlaqma ve iqtiraklerin dnlenmesi, 2)Sugun a[rrh!r, iglendili hal ve kogullar veya meydana
gelen zarann iinemi dolayrsryla frilin kamu dtizeni iizerinde neden olduiu istisnai ve lsrarh dtizensizlifie son verilmesi, 3)qiipheli veya samfrn, kendilerine karqr geligebilecek hukuka aykrn tepkilerden korunmasr, 4)suqa son verilmesi, b)sugun yinelenmesine engel olunmasr, 6)adli kontrol altrna ahnmrq giipheli veya sam[an yiiktimliiliiklerden bilerek kagmasr nedeniyle tutuklanmasrmn zorunlu olmasr.
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mamrgtrr. Yeni Yasa',dayer alan tutuklama nedenleri qunlardrr: a) $tipheli
veya samsn kagmasr, saklanmasr veya kagacalr qiiphesini uyandrran somut olgular bulunmasr, b) qiipheli veya sam$n davramqlarliln belli hususIarrn varhs konusunda kuwetli giiphe olugturmasr. Bu hususlar ise 1. delilleri yok etme, gizleme veya de!'igtirme, 2. tanrk, mapdur veya baqkalap
tizerinde baskr yaprlmasr giriqiminde bulunma olmaktadr (m']^}O12)22.
c. Ya,sal korinel'er
Yeni Yasa'da kagma ve delilleri karartma karinelerine yer verilmiqtir
(CMK m.LO0/2). $u suqlarrn iqlendili hususunda kuwetli giiphe sebeplerinin bulunmasr halinde tutuklama nedeni var sayrlabilir:
a) Tiirk ceza Yasasr'nda yer alan, 1. soykrnm ve insanhfa kargr suglar
(m.?6-78),2. kasten iildtirme (m.81-83),3' iqkence (m.94-95),4. cinsel saldrn (birinci fikra harig, m.102), 5. gocuklann cinsel istisman
(m.103), 6. uyuqturucu veya uyarrcr madde imal ve ticareti (m'188)'
7. sug iqlemek amacryla iirgiit kurma (iki, yedi ve sekizinci frkralar
harig, m.220),8. devletin gtvenlifine karqr suglar (m'302-304, 307308), 9. anayasal diizene ve bu diizenin iqleyiqine karqr suglar
(m.309-315)23,
22 Belirtelim ki, Tasan'da giisterilen (dn.21) tutuklama nedenlerinin yeni Yasa'ya ahnmamrq
olmasr yerindedir. Anayasa'da, "suglulu!'u hakkrnda kuwetli belirti bulunan kiqiler, ancak
kagmalalm, delillerin yok edilmesini veya de!'iqtirilmesini iinlemek maksadryla veya bunlar gibi tutuklamayr zorunlu krlan ve kanunda giisterilen di[er hallerde hakim kararryla
tutuklanabilir" denilmigtir (Ay m.19/3). "T\rtuklamayr zorunlu krlan difer haller" samfirn
<ildiipilmesine engel olmak gibi muhakeme ile ilgili olabilirse de, kamu diizeninin korunmasr, tekrar suq iglenmesinin iinlenmesi gibi muhakeme ile ilgili olmayan nedenler bu kapsamda g6riilemez. Bu gibi hallerde tizgtirliik krsrtlamasr zorrrnlu ise bunun tutuklama kap'
samrnda de[.i], bagka bir adla dtizenlenmesi gerekir. Bu nedenle, Tasan'da tutuklama nedeni olarak gfsterilmig bulunan, "kamu dtizenini koruma", "suglara son verme', "sugun yinelenmesini engelleme" halleri bu amagla bapdagmaz.Gergekten, "kamu diizenini koruma"
amacr, samgn kagmasrm veya delilleri karartmasrm iinleme amaqlanna benzerlik giistermemektedir. Kaldr ki, iglenen her sugla kamu drizeninin bozuldufu, zarara ufradrfr varsayrlrr, ancak diizeni yeniden kurma aracr tutuklama de[{ldir. Bu tutuklama nedeni daha iince elegtiri konusu olan ve 3842 sayrh Yasa'yla kaldrnlmrq bulunan "sugun memleketin asayigini bozan frillerden olmasr tutuklama nedeninin" yeniden yasaya konulmasr anlamrna
gelecekti. Aym gekilde, "suglara son vermentutuklama yoluyla de!{I, polis iinlemleriyle sa[lanmaldrr. Ote yandan, ceza muhakemesi ve dolayrsryla ceza muhakemesi tedbirleri ancak
bir sug iglendikten sonra sijzkonusu olur ve ceza muhakemesini giivenceleme amacrm tagrr,
sugu 6nleme amacr bu kuruma yabancrdrr. Bu nedenle, Tasan'da "sugun yinelenmesini eng"il"*",'gibi bir tutuklama nedeni iingiirtilmesi yerinde deldldi. Qtinkti, tekrar sug igleme
Lonusunda bir karine yaratrlamayacafr gibi; ileride iqlenmesi muhtemel bir suq igin tutuklamaya bagvurulmasr da kurumun amaclna aykrn olur. Kaldr ki, kiginin ileride tekrar sug
igleyebileceii ihtimalinin teghisi son derece giigtiir. Bdyle bir nedenle iizgiirltigUn krsrtlanmasr ancak tinleyici kolluk tedbiri olabilir, buna karqrhk, muhakeme hukukuna iliqkin bir
amag taqrmadr4 igin tutuklama nedeni olarak giisterilmesi yerinde olmaz. Tiirk hukukunda askeri muhakeme hukuku alamnda daha tince var olan bu tutuklama nedeni Anayasa
Mahkemesince iptal edilmigtir (AyMK, 26.6.L963-t971166,RG 7.11.1963No.11549).
23 26.9.2004Gtin ve 5237 sayh fiirk Ceza Kanunu.
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b) Ateqli Silahlar Yasasr'nda tanrmlanan silAh kagakgrhgr suglan

(m. L21z+,

c) Bankalar Yasasl m. 22/3,4'dekizimmet sugu2l,
d) Kagakgrhkla MricadeleYasasr'ndatanrmlanan ve hapis cezasrnrge-

rektiren suglar26,
e) Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Yasasr m.68 ve 74'de tammlanan suglar27,
f) Orman Yasasrm.110/4,5'dekiorman yakma suglanz8.
d.. Tfutuktuma harart.
Yeni Yasa'da, tutuklama karanm verecek merci konusunda 1412 sayrh
Yasa'daki ilkeler muhafaza edilmigtir. Yeni Yasa'ya g6re, sam$n tutuklanmasrna sorugturma ewesinde savcrmn istemi iizerine sulh ceza hakimi, kovuqturma ewesinde ise yine savclmn istemi iizerine veya re'sen mahkemece karar verilecektir. Bu konudaki tinemli deliqiklikler, yeni Yasa'da savcrmn tutuklama talebinde gerekge giistermesinin vurgulanmasl ve adli kontrol uygulamasrrun yetersiz kalaca[rm belirten hukuki ve fiili nedenlere yine talepte yer vermesinin <ingiirtilmesidir (CMK m.101)2e.
Aynca, tutuklamaya, tutuklamamn devamrna veya bu husustaki bir
tahliye isteminin reddine iliqkin kararlarda hukuki ve frili nedenler ile gerekgelerin gdsterilece$i vurgulanmrgtrr.
Bir di!'er yenilik, tutuklama istenildilinde gtipheli veya sam[r.n mutlaka mtidafi yardrmrndan yararlanaca$mn ringtirrilmiiq olmasrdrr.
Yeni Yasa'ya giire, tutukluluk kararrmn igeri!-i qtipheli veya sampa sOzlii olarak bildirilia aJrrrcabir tirnefi de kendilerine verilir (cMK m.lor/2).
Sam[rn yoklupunda (kagaklar harig) tutuklama karan verilemez3o.
T\rtuklululun
24
2s
26
27
28
29

uzatrlmasrna iligkin kararlar, savcr, giipheli veya samk

lO.7.t953 Gtin ve 6136 sayrhAtegli SilAhlar ve Brgaklar ile Di[erAletler Hakkrnda Kanun.
t8.6.t999 Giin ve 4389 sayrh Bankalar Kanunu.
tO.1.ZOO}Gtin ve 4926 sayrh Kagakgrhkla Mticadele Kanunu.
zt.l.tg8,g Giin ve 2863 sayrh Kriltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kanunu.
3t.g.tgSO Giin ve 6831 sayrh Orman Kanunu.
Tasan'da adli kontrole bagvurulmasr srmrlandrrrlmadrlrndan, adli kontrol uygulamasrmn
neden yetersiz kalacairmn gdsterilmesi gerekliydi. Yeni Yasa'daadli kontrol iist srnrn tig yrla kadar hapis cezasrm gerektiren suglarla srmrlandrnldrgrndan, aym gereklilikten s6z etmek miimkiin de!.ildir.
30 Gryabi tutuklamada degiqiklige gerek bulunmadr[r, gryabi tutuklamamn sadecekagaklar
igin iingdrtilmesinin hukuk teknifine aykrn oldu['u konusunda bak.E.Yurtcan,"TBMMAdalet Alt Komisyonunda Giiriiqtilmekte Olan Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunu Tasansr
Uzerine Deferlendirmeler", ceza Muhakemesi Kanunu Tasansr Tbplantrsr (24 Kasrm
2004), istanbul Barosu Galatasaray Universitesi Tiirk Ceza Hukuku Derneii Ortak Yayrnr, istanbul 2005, 31.
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ile mtidafiin gtiriiqleri ahndrktan sonra verilecektir (CMK m.102/3). Ancak,
bu hiikmiin fidirltik tarihi bazr suglar bakrmrndan ertelenmiqtirsl.
Gryabi tutuklama karan ise ancak kagak hakkrnda verilebilecektir
(CMK m.248/5).
e. Tlttuhlamonr'n

siiresi

1412 Sayrh Yasa'mn sisteminde tutuklamamn siiresi hazrrhk soruqturmasrnda en qok altr aydrr. Kamu davasrmn agilmasr halinde bu siire hazrhk soruqturmasrnda tutuklulukta gegen siire dahil iki yrh gegemez.istisna
olarak yedi sene ve daha gok iizgtirliipti baflayrcr cezayrgerektiren suglarda
tutukluluk halinin devamrna karar verilmesi mtimkiindtir (CMUK m.110).
Yeni Yasa'da ise bu hiiktim tamamen defiiqtirilmiq ve hazrrhk soruqturmasr-son soruqturma aqamalan igin ayrr siireler iing6rtilmesi ydntemi terkedilmigtir. Yeni Yasa'da esas ahnan husus, suqun afit cezamahkemesinin
gtirev alamna girip girmemesidir.
Yeni Yasa'ya gaire, aptr ceza mahkemesinin gorevine girmeyen iqlerde
tutukluluk siiresi en gok altr aydrr. Bu siire, zorunlu hallerde gerekgesi gtisterilerek dtirt ay daha uzatrlabilir.
A$r ceza mahkemesinin giirevine giren iqlerde, tutukluluk siiresi en
gok iki yrldrr. Bu siire, zorunlu hallerde, gerekgesi giisterilerek uzatrlabilir,
uzatma siiresi toplam tig yrh gegemez.
Uzatma kararlan verilirken savcr ile savunmamn (qiipheli veya samk
ile miidafiin) giiriiqlerinin ahnmasr zorunluluiu getirilmiqtir (CMK m.102).
Yeni Yasa,mn bu h{ikmii, bazr suglar bahrmrndan 1 Nisan 2008'de yiirtirlii!'e girecek, bu siire zarfrnda L412 sayrh Ceza Muhakemeleri Usulti Yasasr,mn, yukarrda igerisine deflindi[imiz, 1L0. maddesi uygulanacaktrrs2.
tarihi, aynr Kanunun 250 nci
maddesinin birinci frkrasrnrn (c) bendindeyazrh suglar bakrmrndan, l Nisan 2008'eertelenmiqtir. Bu stire zarfinda 14L2 sayrh Ceza Muhakemeleri Usulti Kanununun 110 uncu maddesinin
uygulanmasrna devam olunacakhr.Dolayrsryla, bu suglar bakrmrndan, uzatma kararlarrnrn
savcr, qtipheli veya sanrk ile miidafiin gdriiqleri ahndrktan sonra verilmesi de giisterilen tarihten gonra gerqekleqecektir.Bak. 23.3.2005Giitr ve 5320 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununun
YtirUrliik ve Uygulama $ekli Hakkrnda Kanun m.12. RG.31.3.2005No.25772(mtikerrer).
32 T\rtuklamamn stiresine iliqkin bu hiikiim, yeniYasa m.250/1-c'degdsterilen suglar bakrmrndan 1.4.2008'deytirtirliifie girecektir. Bak. 23.3.2005 Giin ve 5320 sayrh Ceza Muhakemesi
Kangnunun Ytiriirliik ve Uygulama $ekli Hakkrnda Kanun m.12. RG.31.3.2005No.25772
(miikerrer). CMK m.250/1-Cdegiisterilen suglar, Ttirk Ceza Kanununda yer alan ikinci kitap d6rdiincii krsmrn diirt, beg, altr ve yedinci biiltimiinde tammlanan suqlardrr (305, 318,
g19, g2g, 524,325 ve 332.maddeler hariq). TCK Ikinci Kitap dtirdiincii krsrm millete ve devlete karqr suglan igermektedir. ilgili biiliimler, devletin gtivenlildne kargr, anayasal diizene
ve bu diizenin igleyiqine kargr, milli savunmaya karqr, devlet srrlarrna kargr suglan kapsamaktadrr. Belirtelim ki, yeni Yasa'da olumlu olarak nitelendirilebilecek yeni diizenlemelebu qekilde ertelenmig veya iqerikleri degiqtirilerek (giirin biiyiik bir l11smrnn ytirtirltilii
zaltr stiresinden yol siiresinin harig tutulmasr gibi) eskiye ddniilmtiqtiir.

3 1 Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci maddesinin yiirhliik
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geri

altnmasunl,

istemesi

Yeni Yasa'da adli kontrol kurumu getirildifi'i igin, savcrya tutuklunun
adli kontrol altrna ahnarak serbest brralulmasrm isteme yetkisi tamnmrqtrr.
Hakkrnda tutuklama karan verilmiq gtipheli ve mtidafri de adli kontrol uygulanarak serbest brrakrlmayr sulh ceza hakiminden isteyebilirler (CMK
m.103)33.
Bunun drqrnda,tutuklamayaveya adli kontrole gerek kalmayan hallerde savcrmn, hakim karan almaksrzrn, samlr serbest brrakma yetkisi vardrr.
Takipsizlik kararr verildipinde qtiphelinin serbest kalacafl.rda maddede giisterilmiqtir.
g. Solwerilme

istemi

Soruqturma ve kovuqturma ewelerinin her aqamasrnda qtipheli ve samk sahverilmeyi isteyebilir. Thtukluluk halinin devamrna veya sahverilmesine iliqkin kararlar hakim veya mahkemece verilir. BiilgeAdliye Mahkemesi ve Yargrtay agamasrnda sahverme istemi hakkrndaki karar, re'sen veya
talep iizerine, Biilge Adliye Mahkemesi veya Yargrtay ilgili dairesi veya Yargftay Ceza Genel Kurulunca dosya iizerinden yaprlacak incelemeden sonra
verilir (CMK m.104)34.
Yeni Yasa'ya giire, tutuklama karanmn geri ahnmasr ve sahverilme istemleri hakkrnda merciince karar verilmesinden dnce, savcr, qripheli, samk
veya miidafiin gtiriigleri ahnacaktrr (CMK m.105)35.Bundan sonra iig gun
iginde istemin kabuliine, reddine veya adli kontrol uygulanmasrna karar verilebilir.
Yeni Yasa ile getirilen bir yenilik, sahverilenin yetkili yargr merciine veya tutukevinin mtidtiriine adresini ve varsa telefon numarasrm bildirmekle
ytiktimlii olmasrdrr.Aynca deliqiklikler de bildirilecektir (CMK m.106). Biiylece, sampa ulagrlamamasr nedeniyle davalarrn gecikmesinin tiniine gegilmek istenmigtir.
T\rtukluluk halinin devamrmn gerekip gerekmeyeceii hususunun otuzar gtinliik periyotlarda incelenmesi ilkesinde ise deliqiklik yoktur. SoruqBunun igin yeni Yasa'da hakimin iddia ve savunma makamlarrm dinleyerek iig gnn iginde
karar verecefi dngdriiilmiiqtii. Ancak bu kural Yasa'dan grkartrldr. Bak. 25.5.2005 Gtin ve
5353 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununda Deliqiklik Yaprlmasrna Dair Kanun m.12. RG
1.6.2005No.25832.
Biilge adliye mahkemelerinin 1 Haziran 2007'ye kadar kurulmasr iingdrtilmektedir. Bak.
26.9.2004Gtin ve 5235 sayrhAdliYarg ilk Derece Mahkemeleri ile B6lgeAdliye Mahkemelerinin Kuruluq, Giirev ve Yetkileri Hakkrnda Kanun geg m.2.7.L0.2004, No. 25606.
3 5 Yasa'mn ilk metninde taraflarrn dinlenmesinden siizedilmekteydi. Bu durum, duruqma yaprlmasr anlamrna gelirdi. Ancak, sdzkonusu hiikiim defigtirilerek taraflann gdriiglerinin
ahnmasr dngiiriildti. Bak. 25.5.2005 Gtin ve 5353 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununda De!{giklik Yaprlmasrna Dair Kanun m.8. RG 1.6.2005No.25832.
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turma ewesinde qtiphelinin tutukevinde bulundu!'u siire iginde ve en geg
otuzar giinltik siireler itibanyla tutukluluk halinin devamrmn gerekip gerekmeyeceSi hususunda savcrmn istemi iizerine sulh ceza hakimi tarafindan karar verilir. T\rtukluluk durumunun incelenmesi qiipheli tarafindan
da istenebilir. Hakim veya mahkeme, tutukevinde bulunan samflrn tutukluIuk halinin devamrmn gerekip gerekmeyecep-ineher duruqmada veya koqullar gerektirdifi'inde duruqmalar arasrnda da re'sen karar verilir (CMK
m.108)
h. Yoht nlara hober aerrne
T\rtuklanamn durumunun yakrnlarrna bildirilmesi konusundaki hrikiimlerde defiiqiklik yoktur. T\rtuklamadan ve tutuklamamn uzatrlmasrna
iligkin her karardan tutuklunun bir yalomna veya belirledili bir kiqiye, hakimin kararryla gecikmeksizin haber verilir (CMK m.107).
Ayrrca, soruqturmamn amacr.mtehlikeye dtiqiirmemek kaydryla, tutuklunun tutuklamayr bir yakrmna veya belirledili bir kiqiye bizzat bildirmesine de izin verilir.
Buradaki yenilik, qiipheli veya samk yabancr olduf'unda tutuklanma
durumunun vatandaqr oldu$u devletin konsolosluluna bildirilmesinin iingiiriilmtig olmasrdrr. Bunun igin tutuklanamn yazrh olarak karqr grkmamasr
aranacaktrr.
t. Tfu.tuklu hokhtnda

yaprlacah iglem

T\rtuklama karanmn yerine getirilmesine iliqkin ilkeler Cezave GiivenIik Tedbirlerinin infazr Hakl<rndaYasa'dagdsterilmiqtir (CGIK m.111vd.)36.
T\rtuklular, tutukevlerinde veya maddi olanak bulunmayan hallerde di!'er kapah cezainfaz kurumlanmn bu amaca ayrrlmrq biiltimlerinde tutulurIar. Eylem ve davramglan ile CGIK m.9 kapsamrna giren tutuklular ise
ytiksek gtivenlikli tutukevlerinde veya buna olanak bulunmayan hallerde
yiiksek giivenlikli kapah ceza infaz kurumlarrmn tutuklulara aynlan biiliimlerinde banndrnhrlar. Kadrn, gocuk ve genglik tutukevleri miistakil olarak kurulabilir. Buna olanak bulunmayan hallerde, tutuklular kapah ceza
infaz kurumlannda ayrr biiltimlerde bulundurulurlar.
T\rtuklular gahqmak zorunda defildir. T\rtuklulann haklan, krsrtlayrcr
tinlemler ve ytiktirnliiliikleri CGIK m. 1L4-1,16'da gtisterilmektedir.
3. Deperlendirme
Yeni Yasa'da, Tasan'da giisterilen yeni tutuklama nedenlerine ve L412
sayrlrYasa'da altr aya kadar tizgtirltifii baplayrcr cezayrgerektiren suglar ba36 L3.L2.2004Gtin ve 5275sayrh Yasa.RG.29.L2.2004No.25685.
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krmrndan tingiiriilen halkrn infrali tutuklama nedenine yer verilmemiq, kagma ve delilleri karartma qtiphesi tutuklama nedeni sayrlmrqtrr. Bu durum
isabetlidir. Buna karqrhk, yeni Yasa'da Tasan'da bulunmayan yasal karineler tingiirtilmtiqtiir. $iiyle ki, CMK m.100/2'de bir sug katalogu giisterilmigtir. Bu suglann iqlendili hususunda kuwetli qtiphe sebeplerinin bulunmasr
halinde tutuklama nedeni var sayrlabilecektir. Bu durum, sayrlan suglarda
zorunlu tutuklama uygulamasrna sebebiyet verecektir. Bu nedenle isabetli
de[ildir. L412 sayrh Yasa ddneminde elegtirilen yasal karinelerin geri getirilmesi anlamrm taqryan bu diizenleme yeni Yasa'da yer almamahydrsT.
A5rnca,tutuklama nedenleri giisterilirken "aqalrdaki hallerde bir tutukIama nedeni var sayrlabilir" denilmigtir. Bu ifade yanhgtr. "Agafir.dahihalIer tutuklama nedenleridir" veya "tutuklama nedenleri gunlardtr" ifadesi
kullamlmahydr. Mevcut diizenleme, tutuklama nedenlerinin yasal karineler
olduflu izlenimini uyandrrmaktadrr.
Yeni Yasa'da,74L2 sayrh Yasa drineminde elegtiri konusu olan ve tutuklamanrn gerekgesinin kararda giisterilmesine agrkgayer verilmeyen htikiim
de!'igtirilerek, "tutuklamaya, tutuklamamn devamrna veya bu husustaki bir
tahliye isteminin reddine iliqkin kararlarda hukuki ve frili nedenler ile gerekgeleri giisterilir" denilmesi yerinde olmuqtur (CMK m.101/2). Avrupa Insan Haklan Mahkemesi kararlannda en gok eleqtirilen hususlardan birisi,
tutuklama kararlarrnda yeterli gerekge bulunmamasrdrrs8. Yeni hiikmi.in,
uygulamayr deiiqtirecefi ni umanz.
T\rtuklama karanmn verilmesi ve uzatrlmasr duruqmah olmahdrr. Yeni Yasa'ya grire, kural olarak gryabi tutuklama karan verilememesi yerindedir. Ancak, tutuklama kararrmn geri ahnmasrmn veya sahverilmenin istenmesinde duruqma yaprlmasrm gerektirecek htikmrin deffiqtirilip "giiriiq
alrnmasr"mn dngiirtilmesi yerinde olmamrgtrr (CMK m.105). Gtlrtiq yazrh
da ahnabilecefine giire, bu ttlr kararlar duruqmah olarak ahnmayacaktrr.
Ote yandan bazr suglar agrsrndan,bu konuda giiriiq ahnmasr da ertelenmiqtir. Bu isabetli de!'ildir. Bunun gibi, bazr suglar agrsrndan tutuklamamn siiresine iliqkin htikmiin ytirtirlti!'e girmesinin ertelenmesi de yerinde olmamrqtlr.
Tasan'da yer verilen tutuklunun gegici sahverilmesine iliqkin hiikiim,
yeni Yasa'ya ahnmamrqtrr (Tasarr m.126). Oysa, tutuklunun qahsen bulunmasr gerekiyorsa, kiqisel, ticari ya da hukuki bir ig igin drqarr grkmasrnaizin
verilmesi, personel yoklu!'u gerekgesiyle bu taleplerin reddedilmemesinin
dngtiriilmesi yerinde olacaktr3e
37 Bak. N.Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda T\rtuklama ve Yakalama, istanbul 1992,52
vd.
38 CerteYZafe41]^S.
39 CenteVZafer.23l.
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V. Yakalama (CMK m.90-99)
4. Kavram
Yakalama, ceza muhakemesine iizgti amaglarla kiqi tizgtirlti[lintin hakim karan bulunmaksrzrn gegici olarak krsrtlanmasr demektir. Yakalama,
kigi iizgtrltiCii grbi iinemli bir temel hakka miidahale tegkil etti[inden, baqvurma koqullan ve siiresi Anayasa'da belirlenmigtir (Ay m.19).
Yeni Yasa'da yakalamaya iliqkin hiiktimler, bazr noktalarda 1412 sayrh
Yasa'dan farkhhklar igermektedir.
5. Yeni Yasa'daki diizenleme
Tasanda yakalama ve giizaltrnda bulundurmaya iliqkin ilkeler on madde halinde diizenlenmigtir.
a. Yak alomont n k ogullart
Yakalamamn resmi srfatr bulunmayan kiqiler ile resmi srfatr bulunanlara iizgti kogullan yeniYasa'da14L2 sayrhYasa'ya paralel olarak diizenlenmiqtir. Buna gOre,qu hallerde herkes tarafrndan gegici olarak yakalama yaprlmasr miirnkiindtir: a) Kigiye sugu iglerken rastlanmasr, b) sugiistii bir frilden dolayr izlenen kiqinin kagmasr olasrh$mn bulunmasr veya hemen
kimlilini belirleme olanaFmn bulunmamasr (CMK m.90).
Sugtistii kawamr gu halleri kapsar: a) iqlenmekte olan sug, b) hentiz iqlenmiq olan fiil ile frilin iglenmesinden hemen sonra kolluk, sugtan zarar goren veya baqkalan tarafindan takip edilerek yakalanan kiqinin iqledi!'i sug,
c) frilin pek az iince iqlendilini gdsteren eqya veya delille yakalanan kimsenin iqledili sug (CMK ^.%j).
Kolluk giirevlileri aJrrrca,tutuklama veya yakalama emri dtizenlenmesini gerektiren ya da gecikmesinde sakrnca bulunan hallerin scizkonusuolmasr durumunda da, savcrya veya amirlerine derhal bagvurma olanafr bulunmadrlr takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.
Yakalanan kigi, diizenlenecek soruqturma belgesiyle birlikte hemen
savcrhf a giinderilecektir.
b. $ih6.yete ba{h suglarda yahalama
$ikAyete baph suglarda yakalamaya baqvurulabilmesi igin gikAyet bulunmahdrr. Ancak, gikdyet bulunmaksrzln qu hallerde yakalamaya bagvurulabilir: l)Sugtistii hali bulunmasr, 2)sugun, a) gocuklara, b) beden veya akrl
hastahfr, malulliik veya gtigstizliikleri nedeniyle kendilerini idareden aciz
bulunanlara karqr iqlenmesi (CMK m.90/3).
$ikdyetten iince qtiphelinin yakalanmasrna bu qekilde olanak tamndr-
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$ndan, qikdyete yetkili olan kiqiye ve bunlar birden gok ise hig olmazsa birine yakalamadan haber verilmesi gerekecektir (CMK m.96).
e. Gdzoltr. siirest
Bireysel ve toplu suglar igin 1412 sayrh Yasa'da iingtiriilen giizaltr siireleri yeni Yasa'da de[iqtirilmemigtir. Yeni Yasa'da gozalb siiresinin, yakalama amndan itibaren yirmidiirt saati gegemeyece$giisterilmiq ve bu siireden
yol siiresi harig tutulmamrqtr. Bu olumlu bir deiiqiklikti. Ancak, yeni Yasa
yiirtirltile girmeden deliqtirilerek, yol siiresi tekrar gozali,rstiresinin drqrnda tutulmuqtur. Sadece,yol siiresi oniki saati geqemeyecektifo.
Yakalanan kiqi, savcrhkga brrakrlmazsa, sorugturmalun tamamlanmasr
igin yirmidiirt saat siireyle giizaltrna ahnmasrna karar verilebilecektir. Giizaltrna almamn, a) bu tedbirin sorugturma yiiniinden zorunlu olmasrna ve
b) kiginin bir sugu iqledigini diiqiindtirebilecek emarelerin varh$na ba!'h oldu[.u vurgulanmrqtrr (m.91/2). Bu hiikiim, kiqi hak ve iizgiirliikleri agrsrndan olumlu bir yaklaqrmrn ifadesidir.
Toplu suglarda gozalb siiresinin savdrmn yazrh emriyle uzatrlmasr
miimkiindiir. Bunun igin, delillerin toplanmasrnda giigliik bulunmah veya
gtipheli sayrsr gok olmahdrr. Savcr, gozall.;.siiresinin, her defasrnda bir gtinii
gegmemek iizere, tig giin siireyle uzatrlmasrnayaztlt olarak emir verebilir.
Giizaltr siiresinin uzatrlmasr emri gtizaltrna ahnana derhal tebli! edilir
(CMK m.91/3).
Toplu sug, aralannda iqtirak iradesi bulunmasa da, tig veya daha fazla
kiqi tarafrndan iqlenen sugtur (CMK m.2/'J--k).
Gtizaltrna ahnan kiqi brrakrlmazsa, siire sonunda sulh ceza hakimi iintine qrkanhp sorguya gekilir. sorguda miidafii de hazrr bulunur (cMK
m.91/6).
d.Yakalannaya itiraz
Yeni Yasa'da yakalamamn uzatrlmasrna karqr itiraz kurumu muhafaza
edilmig ve yakalama iqlemini de kapsayacak qekilde geniqletilmigtir (cMK
m91/4).
Yakalama iqlemine, gtizaltrna alma ve giizaltr siiresinin uzatrlmasrna
iligkin savclnrn yazilr emrine karqr hemen serbest brrakrlmayr saplamak igin
sulh ceza hakimine baqvurulabilir. Baqvurma yetkisi bulunan kiqiler qun-

40 CMK m.gt/l ciimle 2'nin yeni metni qdyledir: "Giizaltr siiresi, yakalama yerine en yakrn h6kim veya mahkemeye gtinderilmesi igin zorunlu siire harig, yakalama amndan itibaren yirmid6rt saati gegemez./Yakalamayerine en yakrn hAkim veya mahkemeye giinderilme igin
zorunlu siire oniki saatten fazlaolamaz". Bak. 25.5.2005Giin ve 5353 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununda De!{giklik Yaprlmasrna Dair Kanun m.8' RG 1.6.2005No.25832.
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lardrr: a) Yakalanan kiqi, b) miidafri veya yasal temsilcisi, c) eqi ya da birinci veya ikinci derecedekan hrsrmr.
SuIh ceza hakimi incelemeyi ewak iizerinde yaparak derhal ve nihayet
yirmidiirt saat dolmadan baqvuruyu sonuglandrrrr.
Hakim, yakalamamn veya gdzaltrna alma veya giizaltr siiresini uzatmamn yerinde olduiu kamsrna varrrsa, baqvuruyu reddeder ya da yakalananrn
derhal soruqturma evrakr ile birlikte savcrhkta hazrr bulundurulmasrna karar verir.
e. Yakalanantn

tekror gdzalttna

ah.nomamast,

Giizaltr stresinin dolmasr veya sulh ceza hakiminin karan iizerine serbest brrahrlan kiqi hakkrnda yakalamaya neden olan frille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikge ve savcrmn karan olmadrkga bir daha aynr nedenle yakalama iqleminin uygulanamayacaS, ilkesi yeni Yasa'da muhafaza
edilmiqtir (CMK m.91/5).
f. Ginaltr. iglemlerinin

denethni

Yeni Yasa, bagsavcrlara v eya onlann gdrevlendirecekleri savcrlara giizaltr iqlemlerini denetleme yiiktirnliiltiSiinti getirmektedir. Denetleme konulan gunlardrr: Grizaltrna ahnan kigilerin bulundurulacaklan a) nezarethaneler, b) varsa ifade alma odalan, c) bu kigilerin durumlan, d) giizaltrna
ahnma neden ve siireleri, e) gtizaltrna ahnma ile ilgili ttim kayrt ve iqlemler.
Denetlemelerin sonucu NezarethaneyeAh,nanlar Defteri'ne kaydedilecektir
(CMK m.92).
Gerekgeyegtire, savcrlann esasengtirevleri iginde bulunan hususlar daha ayrrntrh olarak vurgulanmrq ve bu suretle var olan tereddtitlere agrkhk
getirilmek istenmiqtir. Savcrlann adli gtirevleri bu tiir denetimleri yapmalarrm gerektirir. Yaprlacak bu tiir inceleme ve araqtrrmalar, yerli yersiz iine
si.iriilen iqkence iddialanm ortadan kaldrrmrq ve bdylece kolluk, asrlsrz iddialardan kurtanlmrq olacaktrr.
incelemenin hangi srkhkta yaprlacaS Yasa'da giisterilmemiqtir.
g.Yokalanan

aeyo tutuklanan

kigilere helepge taktlmasr.

Yeni Yasa'da, yakalanan ve tutuklanan kiqilere onur krrrcr bir iqlem
olan kelepge talcrlmasr konusu da dtizenlenmigtir. Yakalanan veya tutuklanan kiqilere bir yerden diier yere nakilleri srrasrnda ancak qu hallerde kelepge takrlabilir: a) Kiqinin kaqacalr hususunda belirti bulunmasr veya b)
kiginin kendisi ya da baqkalanmn hayat veya beden biitiinliikleri bakrmrndan tehlike arzettifine dair belirti bulunmasr (CMK m.93).
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h. Yahalanan kiginin mahherneye gdtiiriilme si
Hakim veya mahkeme tarafindan verilen yakalama emri tizerine soruqturma veya kovuqturma evresinde yakalanan kiqi, en geq yirmidiirt saat
iginde yetkili hakim veya mahkeme iiniine qrkarrlamryorsa, aym siire iginde
en yakrn sulh ceza hakimi iiniine grkanlrr; serbest brrakrlmadrfl,r takdirde,
yetkili hakim veya mahkemeye en krsa zamanda gtinderilmek iizere tutuklamr (CMK m.94)41.
t . Yahr.nlara bild.irtne
Yakalamadan yakrnlara haber verilmesi konusundaki ilke 1.412sayrh
Yasa'yla paralellik gdstermektedir. $iipheli veya samk yakalandr$nda, gtizalttna alrndrfrnda veya gozaltr siiresi uzatrldr$nda, savcrmn emriyle, bir
yakrmna veya belirledili bir kigiye gecikmeksizin haber verilir (CMK m.95).
A5rnca,yakalanan yabancr ise vatandaqr oldufiu devletin konsoloslufuna da yakalama bildirilecektir.
j. Yahalanna tutanaPt
Tasarr'da, yakalama igleminin tutana!'a ba['lanmasr diizenlenmiqtir.
Ttrtanakta, gtphelinin, hangt suq nedeniyle, hangi koqullarda, hangi yer ve
zamanda yakalandrpr, yakalamayr kimlerin yaptr[r, qiiphelinin hangi kolluk
mensubuncatespit edildi[i agrkgagiisterilecektir (CMK m.97).
h. Yahalamo emri ue ned.enLeri
Soruqturma ewesinde ga['n iizerine gelmeyen veya ga!'n yaprlamayan
qtipheli hakkrnda, savcrmn istemi {izerine sulh ceza hakimi tarafrndan yakalama emri dtizenlenebilir. Aynca, tutuklama isteminin reddi karanna itiraz halinde, ltiraz mercii tarafrndan da yakalama emri diizenlenebilir
(CMKm.98/1)42.
Yeni Yasa'da, yakalama emri hazrrlanmast konusunda tutuklama miizekkeresinin dayanak yaprlmasr ilkesi def"igtirilmiqtir. Yeni Yasa',dagryabi
tutuklama karan kural olarak kaldrnhp sadecekagaklar hakkrnda istisna
olarak kabul edilmiq bulundufundan, 1412 sayrhYasam.131'deyer alan tutuklama miizekkeresine dayamlarak yaprlacak yakalamaya yeni Yasa'da
yer verilmemigtir. Bunun doiurabileceii sakrncalarr ortadan kaldrrmak
amacryla da hakime, yakalama miizekkeresi diizenleme yetkisi verilmiqtir.
Yakalama miizekkeresi qu kiqiler hakkrnda verilebilir: l)SoruSturma

4 L Bak. 25.5.2005 Gtin ve 5353 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununda Defliqiklik Yaprlmasrna
Dair Kanun m.9. RG 1.6.2005 No.25832.
42 Bak. 25.5.2005 Gtin ve 5353 sayrh Ceza Muhakemesi Kanununda Degiqiklik Yaprlmasrna
D a i r K a n u n m " 1 0 . R G 1 . 6 . 2 0 0 5N o . 2 5 8 3 2 .
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ewesinde kagak olan samk haklanda, 2)yakalanmrg iken kolluk giirevlisinin
elinden kagan qtipheli veya samk hakkrnda, 3)tutukevi veya ceza infaz kurumundan kagan tutuklu veya htikiimlii hakkrnda.
Soruqturma evresinde, birinci halde yakalama mtizekkeresi savcrmn talebi tizerine sadece hakim tarafrndan verilebilir. ikinci halde ise savcr ve
kolluk kuwetleri de yakalama miizekkeresi verebilirler.
Kovuqturma ewesinde kagak samk hakkrnda yakalama miizekkeresi
re'sen veya savcrmn istemi iizerine hakim veya mahkeme tarafrndan verilir.
Yakalama miizekkeresinde, kiginin agrkga eqkali ve bilindi['inde kimligegeneyiineltilen sug, yakalandr[rnda nereye gtinderileceii gdsterilir.
adr
fl,
l. Yaytn yasaklart.
Cep Muhakemesi Kanunu Tasarrsr m.139'da, samSrn kelepgeli halini
veya hareketleri krsrtlanmrg durumunu gtisteren resmini ilgilinin rrzasr olmadan gekme veya yayrnlama yasaklanarak ihldller igin a[rr para cezasr
iingiiriilmtiqtti. Gtirevlilere bu durumdaki kiqinin resminin gekilmemesi igin
gerekli tedbirleri alma ytiLkiimliilii[n getirilmiqti. Aynca, yakalanan, tutukIanan veya hakkrnda soruqturma agrlan bir kimsenin suglulufuna veya sorumluluiuna iliqkin kamuoyu yoklamasr yapma veya bu husustaki giirtiqleri toplama veya yoklama sonuglanm ve elde edilen bilgileri yayrmlama da
yasaklanarak ihlAller igin hapis ve para cezasriingtiriilmiiqtii.
Bu hiikiim yeni Yasa'ya ahnmamrqtrr. Ancak, yeni Yasa'da, yasamn baqka htikiim koydu!'u haller sakh kalmak ve savunma haklanna zarar vermemek koquluyla sorugturma ewesindeki usul iqlemlerinin gizli oldupu giisterilmiqtir (CMK m.157). Soruqturma evresinde gizlilik ilkesinin ihlAli halinde yaptrrrmrn ne olacalr ise 5237 sayrh yeni TCK m.285'de g<isterilmiqtir.
Buna gdre, soruEturmantngizlili$ini alenen ihld,l eden &igi hapis cezasryla
cezalandrnlacaktrr. Ancak, sorugturma agamaw,ndaah,nan ue kanun hiihnti)
gerepincegizli tutulmast, gereken kararlartn ue bunlann gerePi olarak yaptlan iglemlerin gizlililinin ihld.Ii aEa,ndan aleniyetin gergehlegmesiaranmayacaktrr. Ote yandan, kiqilerin soruqturma ve kovugturma ewesinde suglu
olarak damgalanmalanna sebebiyet verecek qekilde giiriinttilerinin yayrnlanmasr da hapis cezasryla cezalandrrrlacaktrr (TCK m.285/4). B<iylece,gdrilntilleme y asaPt.hukukumuza getirilmigtir.
Yeni TCK m.286'da ise soruqturma iqlemleri srrasrndaki sesveya giiri.inttileri yetkisiz olarak kayda alma veya nakletme eylemlerinin hapis cezasryla cezalandrnlacalr iingiirtilmiigtiir.
m. Yiinetmelih
Yeni Yasa'da t4l2 sayrh Yasa'da bulunmayan bir hiikme yer verilerek,
gdzaltrna ahnan kigilerin igerisinde bulundurulacaklarr nezarethanelere ve
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kiqilerin durumlan ile yakalama iqlemlerine iligkin olmak iizere bir Y<inetmelik grkanlmasr iingiiriilmektedir. Nitekim, yeni birYiinetmelik grkartrlarak
eski Yiinetmelik yiirtirliikten kaldrnlmrgtr#3. Yiinetmelikte qu hususlar yer
alacaktrr: l)Nezarethanelerin maddi koqullan, 2)gozaltna ahnmrq olan kiqinin kimin sorumlulu['una brralolacaEr,3)saEhkkontroliiniin nasrl yaprlacafl,
A)gozaltt iqlemlerine iliqkin kayrt ve defterlerin nasrl tutulaca$, 5)gtizaltrna
ahmrken ve iqleme son verilirken hangi tutanaklann tutulacalr, G)Gtizaltrna
ahnan kiqiye hangi belgelerin verilece$, ?)kolluk tarafrndan gerqeklegtirilen
yakalama iqlemlerinin uygulanmasrnda uyulacak kurallar (CMK m'99)'
6. Deferlendirne
Yeni Yasa'da yakalamaya iligkin olarak yaprlan diizenlemeler olumludur. Ancak, Yasa ytirtirlii!'e girmeden deligtirilerek yol siiresinin yine yakaIama stiresinin drqrnda brrakrlmasr yerinde olmamrgtrr. 1412 Sayrh Yasa'da
yer alan yakalamaya iliqkin htikiimler uyum yasalarr gerqevesindeolumlu
deliqikliklere tAbi tutuldu[undan, ashnda yeni Yasa'da biiytik deliqiklikler
yaprlmasrna gerek kalmamrqtrr. Yakalanamn hemen savcrhfa giinderileceiinin vurgulanmasr, gdzaltr iqlemlerinin denetlenmesinde savcrlarrn gtirevlendirilmesi bu konuda yaprlan olumlu diizenlemelerdir.
VI. Haksrz Yakalama ve lhtuklama

Tazminat (CMK m-l4I-L44)

1. Kavram
Hig bir hukuk diizeni kusursuz delildir. Her hukuk drizeninde hatah iqlemler yaprlmrq ve hatta yanhq mahktmiyet kararlan verilmiq olabilir.
Bunlardan doian zararlarrn devlet tarafrndan giderilmesi gerekir. Ceza davasr kamu yararrna agrldr$ndan, bu tiir zararlan da kamu adrna devlet
yiiklenmelidir. Biiylece devlet, hukuk kurahm ihldl eden kendisi olduiunda,
yaptrnma kendisi katlanmrg ve bireylere iirnek teqkil etmiq olacaktrr.
Nitekim, Awupa insan Haklarr Stizleqmesi'nde,Siizleqme htikiimlerine
aykrn olarak yaprlmrq bir yakalama veya tutuklama iqleminin mafduru
olan her gahsrn tazminat istemeye hakkr bulundufu belirtilmiqtir (IHAS
m.5/5). Anayasa'da ise tutuklama ve yakalamaya iliqkin ilkeler gdsterildikten sonra, bu esaslar drqrnda bir iqleme tdbi tutulan kiqilerin uiradrklarr zarann tazminat hukukunun genel prensiplerine giire Devletge iidenmesi tjngiirtilmiiqttir (Ay m. 19/son)++.
43 Yakalama, Giizaltrna alma ve ifade Alma Ydnetmelifi, RG 1'6.2005 No. 25832. 1.10.]'998

Giin ve 23480 sayrh Resmi Gazete'deyayrmlanan Yakalama, Giizaltrna Alma ve ifade Alma
Yiinetmeli!'i ytirtirhikten kaldrnlmrgtrr. Bu Ydnetmelik, 13.8.1999 ve 18.9.2002 giinlii Y6netmeliklerle de!{gtirilmiqti.
3.10.2001Giin ve 4709 sayrh Yasa. Deiigiklik gerekgesinde,devlete zarara sebebiyet verenlere riicu hakkrmn getirildili belirtilmektedir. Bak. Diinem: 2l Yasama Yrh: 3 T.B.M.M. (S.
Sayrsr:737).
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2. Yeni Yasa'daki diizenleme
YeniYasa'da, haksrz yakalama ve tutuklama hallerinde verilecek tazminata iliqkin htikiimler de diizenlenmiqtir. Yeni Yasa'dan ijnceki diinemde bu
konuya iligkin ayn bir Yasa bulunmaktaydra5.
a. Tazminat dd.eneeek haller
Yeni Yasa'da tazminat iidenecek haller biiytik iilgiide 7.5.1964 giin ve
466 sayrh Yasa'daki ilkeler doirultusunda diizenlenmiqtir.
Yeni Yasa'ya giire, tazminat istemi qu hallerde mtimkiindtir: Sug soruSturmasr veya kovuqturmasr srrasrnda, 1)kanunlarda belirtilen koqullar drqrnda yakalanan, tutuklanan veya tutukluluiunun devamrna karar verilen,
2)yasal gozalb siiresi iginde hakim dntine grkanlmayan, 3)yasal haklan hatrrlatrlmadan veya hatrrlatrlan haklanndan yararlandrnlma isteli yerine
getirilmeden tutuklanan, 4)kanuna uygun olarak tutuklandrfr halde makfrl
siirede yargrlama mercii huzuruna grkanlmayan ve bu siire iqinde hakkrnda hiikiim verilmeyen, 5)kanuna uygun olarak yakalandrktan veya tutukIandrktan sonra haklannda kovuqturmaya yer olmadrSna veya beraatlerine karar verilen, 6)mahkfrm olup da gozalb ve tutuklulukta gegirdif'i stireIeri, hiikiimliiliik siirelerinden fazla olan veya igledi['i sug igin kanunda iingOnilen cezamn sadecepara cezasrolmasr nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandrrrlan, 7)yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarrndaki suglamalar kendilerine yazryla veya bunun hemen olanakh bulunmadr[r
hallerde siizle agrklanmayan, 8)Yakalanmalarr veya tutuklanmalan yakrnlarrna bildirilmeyen, 9)haklqndaki arama karan dlgiistiz bir qekilde gergekleqtirilen, 10)eqyasrnaveya di[er malvarhfr deferlerine, koqullan olugmadrlr halde elkonulan veya korunmasr igin gerekli tedbirler ahnmayan ya da
esyasl veya difer malvarhfir de!'erleri amag drqr kullamlan veya zamamnda
geri verilmeyen kigiler maddi ve manevi her ttirlti zararlanm Devletten dava edebilir ve isteyebilirler.
Yeni Yasa'ya giire haksrz tutuklama ve yakalama dolayrsryla tazminat
istenecek haller genel olarak 466 sayrh Yasa'daki hallerdir. Bunlara iki yeni hal eklenmiqtir: a) Yasal haklarr hatrrlatrlmadan veya hatrrlatrlan haklanndan yararlandrnlma iste['i yerine getirilmeden tutuklanma, b) kanuna
uygun olarak tutuklandrpr halde makfrl siirede yargrlama mercii dntine qrkarrlmama ve bu siire iginde hakkrnda htiktim verilmemesi.
Ayrrca, Tasan'da bulunmadrlr halde, Yasa'ya arama ve elkoymaya iliqkin tazminat halleri eklenmiqtir.
Bir baqka yenilik ise yargrlamamn yenilenmesi sonucunda beraat veya
45 1.5.t96q giin ve 466 sayrh Kanundrgr Yakalanan veya T\rtuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkrnda Kanun.
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cezaverilmesine yer olmadr[r karanmn verilmesi halinde, tjnceki mahkfrmiyet karanmn tamamen veya krsmen infaz edilmesi dorayrsryla usranan
maddi ve manevi zararln tazmin edilmesi olanalrmn dngtirtilmiiq olmasrdrr
(CMK m.323/3).
b. Ilgiliyi

uy arrn a y iihiimliilii

E ii

Yasa, belli hallerde ilgiliyi uyarma yiiktimltiliiiiinii getirmiqtir. Gergekten, Yasa'ya giire gu hallerde kararlan veren merciler, ilgiliye tazminat hakkr bulunduiunu bildirme ve bu hususu verdiklere karara glgirme yrikiimltiIti[tindedirler: l)Kiqinin kanuna uygun olarak yakalandiktan veya tutuk_
landrktan sonra hakkrnda kovugturmaya yer olmadrfina veya beraatine karar verilmesi, 2)kiginin mahkrim olup da gozalb ve tutuklulukta gegirdi$
siirelerin, hriktimltiliik siiresinden fazla olmasr veya iqlediSi sug igin kanun_
da iingtiriilen cezanln sadecepara cezasrolmasrnedeniyle zorunlu olarak bu
cezayla cezalandrrrlmasr.
c, Tazrninat d,a.aastntn agr.hnast. ae giiriilmesi
Tazminat isteminin koqullan cMK m.142'de a5nrntrh olarak gdsterilmigtir.
aa. Siire
Tazminat davasr agma siiresi, 466 sayrh yasa'da oldu!'u gibi tiq aydrr.
Stire, hakkrndaki karar veya hrikiimlerin kesinleqtiiinin ilgilisine teUtiginden itibaren baglar ve her halde karann veya htikmiin kesinleqme tarihini
izleyen bir yrl iginde agrlmasr gerekir. Ongdriilen bir yrlhk siire, 466 sayrh
Yasa'da yer almamaktaydr.
stirenin baqlangrgtarihi, tazminata dayanak olan iglemin yaprldrgr dava sonunda verilen karar veya htikiimlerin kesinleqtigi tarihtir. Ancak, esas
olan, sam[r.n bunlardan haberdar olmasrdrr. uygulamada tebligatrn yaprldrEr tarih belirleyici olmuq, haksrz tutuklamada dava siiresi, iirnelin, davanrn
af yasasryla orbadan kaldrnldr[rmn46 veya beraatin sdzkonusu olduiunun
samfia tebligi ile baqlayacafr kabul edilmigtir+?.
YgCD, 6.7.1978-3110/3032,
illin $z atzt3, 6348-6349,ygCD, 4.11.1986-4648/6145,
yKD
XIII (1987 Nisan), 64L-642.. Stirenin gegirilmiq olmasr nedeniyle temyiz isteminin
reddine
ait kararlann samklara teblifinin gerekmedi!.i, bu durumda tig aylk stirenin kesinleqme
tarihinden itibaren baglayaca!,rkonusunda bak. y5cD, 19.u.19-g0-8b47/87g6,
Erdurak,
603.
47 "samklann yokluklannda
hiikmolunan beraat kararlarr ile yargrtayca onanan ya da
CMUK'un S22.maddesiuyannca verilen beraat kararlanmn samkiar^ t"Utigi gerekir.
Bu
durumda, sijzti edilen tiq ayhk siire tebli!"i tarihinden baqlar", yiex, zr.a.rgis-sls, yKo
t,
(Mayrs
5
1975), 10-14. Sanrfr temsil eden miidafr varsa, onun yiiziine karqr tefhim edilen
beraat karan, temyiz sriresinin gegmesiylekesinleqmig olacak,
teblif aranmayacaktrr. Bak. Y5CD, 24.72.1980- 4077/ 4901, Erdurak. 608. "y.r....rrig"
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bb. Zorar giirenin

bagaurmost

Tazminat talep edebilecek olanlar, 466 sayrh Yasa'da oldulu glbi,bizzat
kanundrgr yakalama-tutuklama (veya di!'er koruma tedbiri) iqlemiyle kargr
kargrya kalan kiqilerdir.
Ancak uygulamadaYargrtay, vasinin, vesayeti altrndaki kiqi lehine haksrz tutuklamadan dolayr tazminat davasr agabileceli giirtiqiindedir. Vasinin,
sulh mahkemesinden izin almadan, vesayeti altrndaki kiqi adrna dava agmrq
olmasr ve dava devam ederken ktigiiltin vesayeti gerektiren halinin sona ermiq bulunmasr, agrlmrg davamn varhsm ve deperini ortadan kaldrrmayacaktrls.
466 Sayrh Yasa'da iingiiriiLlen tazminat talebinde bulunan kiqi yabancr
devlet vatandaqr ise o devletin de Tiirk vatandaqlanna aJ,lruesaslan uyguIuyor olmasrna iliqkin hiikiim (466 s.K.m.8) yeni Yasa'da yer almamaktadrr.
ce. Dilekge bulunmast
Tazminat talebinde bulunan kiqi, bunu siiresi iginde bir dilekge ile yapmahdrr. Dilekgede, tazminat talebinde bulunan kiqinin agrk kimli[i ve adresi, zarara uiradrlr iqlemin Ye zararLrrnitelipi ve nicelipi yazrlmah ve bunlann belgeleri dilekgeye eklenmelidir.
Ditekgede bilgi ve belgeler yetersiz ise eksikli[in bir ay iginde giderilmesi, aksi halde davamn reddedilecegi ilgiliye duyurulur. Siiresinde eksipi
tamamlanmayan dilekge mahkemece,ititaz yolu agrk olmak iizere reddolunur.
d.d. St

cezamohhernesinin

korort.

Dava, zararauirayamn oturduiu yer aSr ceza mahkemesinde giiriiliir.
Ancak, o yer a$r ceza mahkemesi tazminat konusu iqlemle iliqkili ise ve aym yerde bagka bir aprr ceza dairesi yoksa, dava en yakrn yer aprr ceza mahkemesinde gilriiliir.
Mahkeme, gozaltr veya tutuklama ile ilgili dosyayr inceledikten sonl.a
yeterlili!,ini belirledili dilekge ve eki belgelerin bir iirneiiini davah Devlet
Hazinesi'nin kendi yargr gewesindeki temsilcisine teblip ederek, varsa beyan ve itirazlanm onbeg giin iginde yazrlt olarak bildirmesini ister.
Mahkeme, talebin ve ispat belgeleri ile davah Devlet Hazinesi'nin karqr bildiriminin def'erlendirilmesinde ve verilecek tazminat miktarrmn saptanmasrnda gerekli giirdii[ti her tiirlii aragtrrmayr yapar veya hakimlerinden birine yaptrnr.

48 ybCD, 9.9.1982-27LL/2990,
YKD IX, 2 ($ubat 1983),276.
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Ote yandan, mahkeme istemde bulunam, savcrJnve Hazine temsilcisini
dinledikten sonra karanm verir. Bu htikiim, tazminat talebinin duruqmah
incelenece$ini giistermektedir.
d,. Kanun yolu
Karara kargr 466 sayrh Yasa'da bagvurulacak kanun yolunun temyiz olmasrna karqrhk, yeni Yasa'da giisterilen kanun yolu istinaft,rrag.
istinafa gidebilecek olanlar, tazminat talebinde bulunan, savcr veya Hazine temsilcisidir. 466 Sayrh Yasa'da bulunmayrp da uygulamada devlet hazinesine tamnan bu yetki, Yasa htikmii haline gelmiq bulunmaktadrr.
istinafa baqvurma siiresi, karann teblip tarihinden itibaren yedi gtindiir.
e. Tazrninottn geri altnmast. (CMK m.143)
466 Sayrh Yasa'da olduiu gibi, bazr hallerde verilen tazminatrn geri
ahnmasr sdzkonusu olacaktrr. Bu haller qunlardrr: J)Kovugturmaya yer olmadr[:na iliqkin karan sonradan kaldrnlarak hak]unda kamu davasr agrlan
ve mahk0m edilenlere verilen tazminatlar, 2)yargrlamamn aleyhte yenilenmesiyle beraat karan kaldrnhp mahk0m edilenlere iidenmig tazminatlann
mahk0miyet stiresine iligkin krsmr.
Bu konuda savcrrun yazrh istemi ile aym mahkemeden ahnacak kararla kamu alacaklanmn tahsiline iliqkin mevzuat hiikiimleri uygulanacaktrr.
Bu karara itiraz mtirnktindiir.
Devlet, iidedi[i tazminattan dolayr, koruma tedbiriyle ilgili olarak g<irevini kiitiiye kullanan kamu gtirevlilerine riicu eder.
iftira konusunu olugturan sug veya yalan tamkhk nedeniyle giizaltrna
ahnma ve tutuklama halinde Devlet, iftira eden veya yalan tamkhkta bulunan kiqiye de riicu eder.
f. Tazminat istenetneyecek haller
Bazr kiqilerin tazminat istemesi miimkiin defildir. 466 SayrhYasa'da bu
hiiktim bulunmamakla birlikte, uygulamada bu kigilerin tazminat istemleri kabul edilmemekteydi. Tazminat isteyemeyecek kigiler qunlardrr (CMK
m.144): l)Gdzaltr ve tutukluluk stiresi baqka bir hiiktimliiltiiinden
indirilenler, 2)tazminata hak kazanmadr[r halde, sonradan ytiriirlii!'e giren ve
ag istinaf uygulamasr heniiz baglamamrqhr. istinaf incelemesini yapacak olan biilge adliye
mahkemelerinin kuruluglan tamamlamp gdreve baqlama tarihleri Resmi Gazate'de ilan
edilinceye kadar 1412 sayrh eski Ceza Muhakemeleri Usulii Kanunu'nun temyize iliqkin
htiktimleri uygulanmaya devam olunacaktrr. Bak. 23.3.2005 Gtin ve 5230 sayrh Yasa m.8.
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lehte diizenlemeler getiren kanun gere$, durumlan tazminat istemeye uygun hale diiniiqenler, 3)iiliim, genel veya ozel af, gikAyetten vazgegme,uzlaqma gibi nedenlerle hakkrnda kovugturmaya yer olmadrSna veya davamn
ortadan kaldrrrlmasrna veya diiqmesine karar verilen veya kamu davasr ertelenen veya dtiqiirtilenler, 4)kusur yeteneiinin bulunmamasr nedeniyle
haklanda ceza verilmesine yer olmadr$rna karar verilenler, 5)adti makamIar huzurunda gergek drqr beyanla sug iqledi!'ini veya suga katrldrgm bildirerek gdzaltrna ahnmasma veya tutuklanmasrna neden olanlar.
3. Deperlendime
Yeni Yasa'da tazminat konusu "koruma tedbirleri nedeniyle tazminat"
baqhh altrnda dtizenlenmiq olmakla birlikte, tiim koruma tedbirlerine hukuka aykrn bigimde baqvurulmasrndan kaynaklanabilecek zararlann giderilmesi kapsama ahnmamrgtrr. 466 Sayrh Yasa'dan farkh olarak, tazminat
istenebilecek haller arasrna sadecearama ve elkoyma dolayrsryla ortaya grkabilecek zararlar eklenmigtir. Oysa, tazminat verilmesi gereken haller sadece haksrz tutuklama, yakalama, arama ve elkoyma halleri depildir. Vticudun muayenesi, sam$n Suurunun incelenmesi igin bir kuruma yatrrrlmasr,
ihzar, iletiqimin dinlenmesi, teknik araglarla izleme, gizli sorugturmacr gcirevlendirme gibi koruma tedbirlerinin hukuka aykrn bigimde uygulanmasr
ve bundan zarar ortaya grkmasr miimkiindiir.
Yeni Yasa'da, 466 sayrh Yasa'da yaprlan yiintem hatasr tekrarlanarak,
tazminata esastegkil eden haller gerefinden fazla aynntrh olarak dtizenlenmiq, haksrz yakalama ve tutuklama halleri arasrna iki yeni hal eklenmiqtir.
Bunun yerine, genel olarak, koruma tedbirlerinin hukuka aykrrr olarak uygulanmasrndan kaynaklanan maddi ve manevi her tiirlii zararurt Devletten
istenebileceli giisterilmeliydi.
Ote yandan, Hazine'ye davaya katrlma ve kanun yoluna bagvurma yetkisinin tamnmrqtrr. 466 Sayrh Yasa Hazine'ye bu yetkiyi tammamakla birlikte, uygulama tamnmasr do!'r'ultusunda geligmiqti. Biz bu durumun isabetli olmadr$ kanaatindeyizso. Verilen karardan kamunun, dolayrsryla devIetin zarar giirmemesi igin gaba giisterecek makam Hazine de[il, Cumhuriyet savcrhS olmahdrr.
Yasa'daki biiltim baqh$ horuma tedbirleri nedeniyle tazminat oldufu
halde, koruma tedbirlerinin drgrna grkrlarak, makffl siirede htkiim verilmemesi de tazminat nedeni olarak giisterilmiqtir. Baghkla igerik geliqmektedir.
Kuqkusuz bu gibi haller de tazminat konusu olmahdrr. Ancak, yaprlmasr gereken ayn bir Yasa'da, koruma tedbirlerinin hukuka aykrn uygulanmasrndan, adli hata sonucunda haksrz mahktmiyet kararr verilmesinden ve ma50 N.Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda I\rtuklama ve Yakalama, istanbul 1992,253.
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kril siirede yargrlama yaprlmamasrndan dofan zararlann giderilmesi konusunun dtizenlenmesidirsl.
VII. Ozet ve Sonug
Ceza muhakemesi amacryla <izgtirltiklerin krsrtlanmasr ve haksrzfuklarrn giderilmesi konularrnda yeni Ceza Muhakemesi yasasr'nda ting<irrilen
htiktimleri baqhklar halinde <izetlerken,yukanda depindigimiz elegtirilerin
bazrlanna tekrar yer verecepiz. 527r Sayrh yeni Yasa, inceledifimiz kurumlar agrsrndan eskisine oranla genellikle olumlu htiktimler igermektedir. Ancak, bu durum 7412 sayirYasa'mn tamamen yi.iriirltikten kaldrrrlmasrm yerinde bulmaya yetmemektedir. L4r2ve 527L sayrh yasalarrn kayna[rm oluqturan Alman ceza Muhakemesi Yasasr1877 tarihlidir, gok sayrda defiqikli[e u!-ramrq olmakla birlikte; halen yiirtirliiktedir. Bizde de ekonomik yol izlenerek, olumlu htikiimler 'J.4!2 sayirYasa'ya monte edilebilirdi. ceza Muhakemesi Yasasr gibi bir temel yasarun tiimden yenilenmesi, masraflr ye zaman kaybrna sebebiyet verecek bir uygulamadrr. Yeterli siire ttiketilmeden,
aceleyegetirilmig yeni yasalar yapma yolunun tercih edilmesinin nedeni anlagrlamamaktadrr. Yasa'mn hazrrlanmasrnda gerekli dzenin gtisterilmedipi,
Yasa'mn yririirliii0ni.in 1 Nisan 2005'ten L Haziran 200b tarihine ertelenmesi, sonra daha ytirrirlii!'e girmeden bazr hrikiimlerinin deliqtirilmesi ve
bazr hiikiimlerinin de ytirtirltik tarihinin ileriye atrlmasr suretiyle ortaya
grkmrgtrr.
f. Adli kontrol
Ttrtuklama kiqi iizgtirlii!'rine yiinelik olmasr nedeniyle gok alrr sonuglar
do$uran bir koruma tedbiridir. Bunun yerine daha hafrf tedbirlerle samlrn
kagmasrm veya delilleri karartmasrm tinlemenin miimkiin olduiu hallerde,
tutuklamaya bagvurulmamahdrr. Nitekim qegitli hukuk sistemlerinde, ceza
muhakemesinde tutuklamamn iglevini gtirebilecek daha hafrf tedbirlere yer
verilmiqtir.
iqte ceza Muhakemesi Yasasr'ndakibaqhcayeniliklerden biri, tutuklamaya oranla daha hafif tedbirler igeren "adli kontroJ" kurumunun getirilmesi olmuqtur. Bu yenilik yerinde bir tercihtir. lgg2'de r4r2 sayir ceza Muhakemesi Yasasr'na orantrhhk ilkesini alan yasakoyucu, tutuklamamn alternatifini teqkil edecek kurumlar iingiirmeyi ihmal etmig ve bu durum tutuklamamn yine amacr drgrndave gerelindenfazla uygulanmasrna,orantr51 Tazminat hukuku askeri yargya tAbi kigileri de kapsayacak gekilde
dtizenlemeler yaprlmasr geref-ini de bu vesileyle tekrarlamak gerekir. Bir iilkede, bazr mahkemelerin yaptrfr yanhg iqlemlerin tazminata esas olmasr, bazrlannm ise olmamasr diiqiiniilemezYargrtay kararlannda, askeri mahkemelerden verilen tutuklama kararlarrna iliqkin tazminat taleplerinin
incelendiiini giirmek miimkrindiir Bak. ycGK, 26.6.1967-5-15?/r74, iKiD ?, 83 (Kasrm
1967),5697-5698,YCGK, 26.10.1964-461/43
1, ABD 22 (1965/3), 356-35?.
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hhk ilkesinin hayata gegirilememesine sebebiyet vermiqtir. Ttirk hukukunda tutuklamamn iglevini giirebilecek di!'er tedbirlerin diizenlenmesi zamam goktan gelmigti. Yasa'da yer verilen adli kontrol kurumu bu eksiklili giderecektir. Ancak, qimdi bu kurumun hayata gegirilebilmesi igin tingiirtlen
segenekler agrsrndan alt yaprmn oluqturulmasr ve denetim mekanizmasrmn
kurulmasr sorunu karqrmrza grkacaktrr.
Adli kontrol, tutuklamayr gerektirebilecek bir sug iglendi!'inde tutuklama yerine uygulamr ve samfrn iizgtirlii$iine iliqkin bazr krsrtlamalara tdbi
tutulmasrm gerektirir. Yeni Yasa'da tercih edilen sistem, tutuklama karan
verilmeksizin tutuklama yerine daha hafif tedbire hiikmedilmesi olmuqtur.
SuIh ceza hakimi, tutuklamayr gerektirebilecek bir sug iqlendilinde savcrmn talebi iizerine tutuklama yerine adli kontrol altma ahnma karan verebiIir.
Adli kontrole, tutuklama igin gerekli qartlar varsa baqvurulabilir. T\rtuklama kararr verilemeyecek hallerde, tedbir tingdriilmesi de olanakh delildir. Ancak, tutuklarna yasapt iingiiriilen hallerde adli kontrole iliqkin hiikiimler uygulanabilir (CMK m.109/2). Adli kontrol, (yurt drqrna grkma yasa$ ve giivence gtisterilmesi yiikiimliiltikleri drqrnda) iist srmn iig yrl veya daha az hapis cezasrm gerektiren bir sug nedeniyle ytirtittilen sorugturmada
uygulanabilir. Adli kontrol karanna itiraz edilebilir ve ytiktimliiltiklere
uyulmamasr durumunda karar geri ahnabilir.
Belirtelim ki, yeni Yasa'da tutuklama yerine uygulanabilecek tedbirler
katalogunda gok segenek giisterilmiqtir (CMK m.109). Bu durum, bir yandan iizgiirlii!'e yiinelik miidahalelerin srmrlandrnlmasr ve Yasa'da giisterilenler drqrnda bir iizgiirliik srmrlandrrmaslmn miimktin olmamasr gtivencesini beraberinde getirirken, di!'er yandan da hakimin teknolojik geliqmelerin yarattr!,r yeni iinlemleri tedbir aracr olarak kullanmasrm engelleyecektir. Yasakoyucu, gok segenekli katalog yerine srmrh sayrda tedbirin Yasa'da
gtisterilip, amaca uygun difer tedbirleri alma konusunda hakime takdir
hakkr tamnmasr sistemini kabul edebilirdi. Ornefin, Alman hukukunda bu
sistem tercih edilerekYasa'da iirnek olarak az sayrda tedbire yer verilmiq ve
hakimin baqka tedbirler dngdrmesine olanak saflanmrqtrr.
igin tist siire giisterilmemiqtir.
Ote yandan, adli kontrol yiikiimliiliikleri
Bu durum uygulamada haksrzhklara yol agabilir. Yiikiimltiliiklerden biri
olan uyuqturucu, uyancr veya ugucu maddeler ile alkol ba['rmhh[rndan
annmak amacryla, hastaneye yatma dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tdbi olma ve bunlan kabul etme, masumiyet karinesiyle geliqen bir tedbirdir. Yine yiikiimliiliikler arasrnda giisterilen "aile yiikiimliiliiklerini yerine getireceiine ve adli kararlar gere$nce tidemeye mahkrim edildipi nafakayr diizenli olarak iideyecefine dair giivence verme", iizel hukuk iliqkilerinin ceza hukuku alamna tagrnmasrna sebebiyet verecektir.

Dog. Dr. Mehmet Samer'in Antslna ArmaPan

871

2. Gtivence
Yeni Yasa'da,giivence kurumu, 1412 sayrh Yasa'dakinin aksine, tutuklanmasrna karar verilen samk haklonda bu kararrn infazrndan vazgegilmesini saplayan bir kurum olarak deflil, adli kontrol kurumu gergevesindetutuklamamn alternatifi olarak diizenlenmigtir. Yani, gtvence gtisterilmesi tutuklama karan verilmesi yerine uygulanabilecek bir iinlemdir.
Yeni Yasa'da bu kuruma sam$n usul iqlemlerinde ve infazda hazrr bulunmasrm saflamaktan bagka iglevler de yiiklenmigtir. $iiyle ki, samk veya
qtpheli tarafrndan giisterilecek giivence, qu srraya gtire ddeme yaprlmasrm
saplayacaktrr: a) Katrlamn yaptrfl,r masraflar, sugun neden olduiu zararlann giderilmesi ve eski hale getirme, b) nafaka borglanm iidememeleri nedeniyle kovuqturulan qiipheli veya samk agrsrndan nafaka borglan, c) kamusal giderler, d) para cezalarr.
Hakim, mahkeme veya savcr, gtipheli veya samSn nzasryla, gtivencenin maSdurun haklarrm karqrlayan veya nafaka borcuna iligkin bulunan krsrmlanmn, istedikleri takdirde, mafdura veya nafaka alacakhlarrna verilmesini emredebilecektir. Sorugturma ve kovugturrnanln konusunu oluqturan olaylar nedeniyle maf'dur veya nafaka alacakhsr lehinde bir yargr karan verilmiq ise qiipheli veya samfnn nzasr olmasa da tidemenin yaprlmasr
emredilebilir (CMK m.114).
Gerekgeyegtire, dnceden tidetmeye iligkin hiiktim, mapdurun korunmasr, kigisel haklanmn giivence altrna ahnmasr ile ilgili bulunan ve kargrlaqtrrmah hukukta artrk vatandaqhk hakkrm kazanmrq olan yaklaqrma uygun
bir hiikiimdtir.
Ancak, giivencenin peqin cezaya diimiqtiirtilmemesi gerekir. Bu nedenle, 1412 sayrh Yasa'da gtivencenin saptanmasrnda sugun niteli!,inin ve yargrlama organlannca yaprlacak iqlemlerin (gerekgeyegciregerekti[inde hi.ikmedilecek cezamn) karqrhprmn gtiziiniiLneahnmasrmn iingiiriilmesini yerinde bulmayarak eleqtirmiq ve bu hrikmiin masumluk karinesi ile baSdaqmadr[rm siiylemigtiksz. $imdi yeni Yasa'da daha da geniqletilmiq bulunan bu
hiiktim igin aym endiqeleri taqryoruz. Ote yandan, gtivenceye tizel hukuk ihtildflanna yiinelik bir kapsam da verilmiqtir. Bunun da ceza muhakemesi
hukukunda koruma tedbirleri kavramryla geliqtilini dtiqiinmekteyiz.
S.Ihtuklarna
T\rtuklama konusunda yeni Yasa ile L4I2 sayrh Yasa arasrndaki farkhhklar qunlardrr:
1) Sadece adli para cezasrm gerektiren veya hapis cezasrnn iist srmrr
bir yrldan fazla olmayan suglarda tutuklama kararr verilemez.
52 Centel/Zafer, 240.
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2) T\rtuklama nedenleri kagma veya delilleri karartma kuwetli qtiphesidir. Ancak, bu konuda yasal karinelere yer verilmigtir. CMK
m.100/3'te gtisterilen suglann iqlendi[i hususunda kuwetli qtiphe sebeplerinin bulunmasr, tutuklama nedeninin var sayrlmasrna yol agabilecektir. Yeni Yasa'da yasal karineler tingdriilmesi isabetli delildir.
Bunlar uygulamad a zorunlu tutuklamayo diiniiqecektir.
3) T\rtuklulukta gegecekstire aS;lrcezamahkemesinin giirevine girmeyen iglerde en gok altr aydrr, zorunlu hallerde diirt ay daha uzatrlabilir. Alrr ceza mahkemesinin gdrevine giren iqlerde, tutukluluk siiresi en gok iki yrldrr. Bu siire uzatrlabilir. Uzalma siiresi toplam i.ig
yrh gegemez.
T\rtuklukta gegeceksiirenin L412 sayrh Yasa'ya giire daha da srmrlandrnlmrg olmasr isabetlidir. Ancak, hiikmiin yiiriirliiie girmesi bazr suglar agrsrndan 1-.4.2008tarihine ertelenmiqtir. Bu yerinde de$ildir. Yiiri.irliikten kaldrnlmrg bulunan 141"2sayrh Yasa'mn 110. maddesinin bu qekilde yiirrirliikte brrakrlmasr da, yasa yapma teknigi
agrsrndan da sakrncah bir ytintemdir.
4) Savcrmn tutuklama talebinde gerekge giistermesi vurgulanmrq ve
adli kontrol uygulamasrmn yetersiz kalacafim belirten hukuki ve frili nedenlere yine talepte yer vermesi dngiiriilmiiqtiir. Thtuklama karan verilirken samfrn yamnda mutlaka miidafr bulunmasr iingtiriilmr"iqtiir. Bu hrikiimler olumludur.
5) T\rtuklamaya, tutuklamanln devamrna veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine iliqkin kararlarda hukuki ve frili nedenler ile
gerekgelerin gtisterilece[i isabetli biqimde, vurgulanmrgtrr. 1412 Sayrh Yasa'da ise tutuklama miizekkeresinde sugun kanuni unsurlan
ve tutuklamamn sebebinin belirtileceS yazrhydr.
6) T\rtuklama istenildipinde qiipheli veya sam$n mutlaka mtidafr yardrmrndan yararlanaca[r iingiirtilmtiqtiir.
7) Tutukluluk karanmn verilmesi, qiipheli ile miidafiin hakim huzurunda hazrr bulunmalanna bafhdrr. Gryabi tutuklama kararr ise ancak kagak hakkrnda verilebilecektir.
L4)Thtuklama karanmn geri ahnmasr veya sahverilme istemi hakkrnda merciince karar verilmesinden iince, savcr, giipheli samk veya
mtidafrin gtiriiqr,i ahnacaktrr. Yasa'mn ilk metninde bu siijelerin dinlenmesinden stjzedilmekteydi. Dinlenme, duruqma yaprlmasrm gerektirecefinden daha giivenceliydi. Def'iqtirilmesi yerinde olmamrqtrr.
15) Sahverilen yetkili yargr merciine veya tutukevinin miidiiriine adresini ve varsa telefon numarasrm (ve ilerideki defiqiklikleri) bildir-
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mekle ytikiimliidtir. Bciylece,samia ulagrlamamasr nedeniyle davalann gecikmesinin dntine gegilmek istenmiqtir.
16) Tasan'da iingririilen tutukluya gegici grkrq izni verilmesine iliqkin
hiikiim, Yasa'ya ahnmamrqtrr. Ahnmasr gerekirdi.
17)$ripheli veya samk yabancr oldu!'unda tutuklanma durumunu vatandaqr olduiu devletin konsoloslu$una bildirilecektir.
18)Tutuklu hakkrnda uygulanacak iqlemler yeni Cezave Gtivenlik Tedbirlerinin Uygulanmasr Hakkrnda Yasa'da gdsterilmiqtir.
4. Yakalama
Yakalamaya iliqkin htiktimler, 1-412sayrh Yasa dijnemind,e uyum yasalan gergevesindeolumlu deliqikliklere tAbi tutuldu$undan, yeni Yasa'da bu
konuda biiyiik degiqiklikler yaprlmasrna gerek kalmamrgtrr. Yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'ndayakalama konusunda getirilen hriktimler qunlardrr:
1) Yakalanan kiqi diizenlenecek soruqturma belgesiyle birlikte hemen
savcrh$a gdnderilecektir.
2) Giizaltr siiresinden yol siiresi, isabetli olarak, harig tutulmamrqtr Ancak, Yasa ytirrirliiie girmeden defiqtirilerek yol sriresi hariq tutuldu.
Giizaltr siiresi yine en gok yirmidiirt saattir. Toplu suglarda tig giin
daha uzatrlmasr olanalr vardrr. Bunun igin, delil, iz, eser ve emarelerin toplanmasrnda gtighik bulunmasr veya giipheli sayrsrmn gok olmasr aranacaktrr. Gtjzaltr siiresinin uzatrlmasr emri gtizaltrna ahnana derhal teblii edilecektir. Toplu sug, tig veya daha gok kiqi tarafrndan iqlenen sugtur.
3) Yakalanan kiqi, savcrhkga brrakrlmazsa, soruqturmamn tamamlanmasr igin yirmid<irt saat stireyle gcizaltrnaahnmasrna karar verilebilecektir. Gcizaltrna almamn, a) bu tedbirin soruqturma yrinrinden zorunlu olmasrna ve b) kiqinin bir sugu iqledilini diiqtindrirebilecek
emarelerin varh$na baph oldu!'u vurgulanmrqtrr (CMK m.91/2).Bu
hiikrim, kiqi hak ve <izgtirltikleri agrsrndanolumlu bir yaklagrmrn ifadesidir.
4) G<izaltrnaahnan kigi brrakrlmazsa srire sonunda sulh ceza hakimi
dniine grkanhp sorguya qekilecektir. Sorguda mridafr de hazrr bulunacaktrr.
5) Yakalamamn uzatrlmasrna karqr itiraz kurumu muhafaza edilmiq ve
yakalama iqlemini de kapsayacak qekilde geniqletilmiqtir.
Yakalama iqlemine, grizaltrna alma ve gozal+,;,
siiresinin uzatrlmasrna
iliqkin savcrnln yazrh emrine karqr hemen serbest brrakrlmayr saffIamak igin
sulh ceza hakimine baqvurulabilir. Baqvurma yetkisi bulunan kigiler qun-
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Iardrr: a) Yakalanan kiqi, b) miidafii veya yasal temsilcisi, c) eqi ya da birinci veya ikinci derecedekan hrsrmr.
Sulh ceza hakimi incelemeyi ewak tizerinde yaparak derhal ve nihayet
yirmidtirt saat dolmadan baqvuruyu sonuglandrrrr.
Hakim, yakalamamn veya giizaltrna alma veya giizaltr siiresini uzatmayerinde
mn
olduiu kamsrna varlrsa, baqvuruyu reddeder ya da yakalanamn
derhal soruqturma ewakr ile savcrhktahazrr bulundurulmasrna karar verir.
6) Gtizaltr siiresinin dolmasr veya sulh ceza hakiminin kararr tizerine
serbest brrakrlan kiqi hakhrnda yakalamaya neden olan frille ilgili
yeni ve yeterli delil elde edilmedikge ve savcrrun karan olmadrkga
bir daha aym nedenle yakalama iqleminin uygulanamayacaf,r ilkesi
muhafaza edilmiqtir.
7) Yasa, bagsavcrlara veya giirevlendirecekleri savcrlara gozaltl iqlemlegetirmektedir. Gtizaltrna ahnan kigirini denetleme yiiktimliilti!-iinti
lerin bulundurulacaklan nezarethaneler, varsa ifade alma odalan,
bu kiqilerin durumlarr, gtizaltrna ahnma neden ve siiLreleri,gtizaltrna
ahnma ile ilgili tiim kayrt ve iqlemler incelenecek ve aragtrnlacak,
sonucu NezarethaneyeAh.nanlar Defterine kaydedilecektir. Gerekgeye giire bu hiiktim, kollu[u asrlsrz iqkence iddialarrndan kurtarmaya
yiineliktir. Denetlemenin ne srkhkta yaprlaca[r giisterilmemiqtir.
8) Yakalanan yabancr ise vatandaqr olduflu devletin konsoloslufi.unada
yakalama bildirilecektir. Bu hiikiim, 1412 sayrh Yasa'da yer almamaktaydr.
9) Yasa'da, yakalama igleminin tutanafa baflanmasr dtizenlenmigtir.
Tutanakta, qiiphelinin, hangr sug nedeniyle, hangi kogullarda, hangr
yer ve zamanda yakalandrfr, yakalamayr kimlerin yaptrpr, qiiphelinin hangi kolluk mensubunca tespit edildili agrkga gtisterilecektir.
l0)Yeni Yasa'da, yakalama miizekkeresi hazrrlanmasr konusunda tutuklama mtizekkeresinin dayanak yaprlmasr ilkesi de[iqtirilmigtir.
Yeni Yasa'da gyabi tutuklama karan kural olarak kaldrnhp sadece
kaqaklar igin istisna olarak kabul edilmiq bulundufi'undan, 1412 sayrh Yasa'mn lSl.maddesinde yer alan tutuklama miizekkeresine dayamlarak yaprlacak yakalamaya yer verilmemiqtir. Bunun dof'urabileceli sakrncalarr ortadan kaldrrmak amacryla da hakime, yakalama
miizekkeresi diizenleme yetkisi verilmigtir.
Yakalama miizekkeresi qu kiqiler hakkrnda verilebilir: l)Yakalanmrq
iken kolluk giirevlisinin elinden kagan giipheli veya samk hakkrnda, 2)tutukevi veya cezainfaz kurumundan kagan tutuklu veya hiiktimlii hakkrnda.
Birinci halde yakalama miizekkeresi savcrmn talebi iizerine sadecesulh
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ceza hakimi tarafrndan verilebilir. ikinci halde ise savcr ve kolluk kuwetleri de yakalama mtizekkeresi verebilirler.
Kovugturma evresinde kagak veya saklanan samk hakhrnda yakalama
miizekkeresi re'sen veya savcrmn istemi iizerine hakim veya mahkeme tarafrndan verilir.
Yakalama miizekkeresinde, kiqinin agrkga egkali ve bilindi[inde kimligegeneytineltilen sug, yakalandrlrnda nereye gtinderileceli g<isterilir.
adr
!i,
ll)Yasa'da grkanlmasr iingiiriilen Yiinetmelik grkanlmrqtrr.
5. Haksrzhklarrn

giderilmesi

Hukukumuzda daha dnce 7.5.1964 gtin ve 466 sayrh Yasa ile diizenlenmiq bulunan haksrz yakalanan ve tutuklananlara tazminat verilmesi konusu yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'na ahnmrqtrr (CMK m.L4L'744). Kanaatimizce, tazminat konusu yeni Ceza Muhakemesi Yasasr'na ahnmamah, yine
a5rnYasa'da diizenlenmeliydi. Yeni Yasa'da tazminat ddenecekhaller, biiyiik
olgiide, 466 sayrhYasa'daki ilkeler doirultusunda diizenlenmiqtir. Ozelikler
qunlardrr:
1) 466 Sayrh Yasa'da iingiiriilen tazminat halleri bu Yasa'ya aynen ahnmrqtrr. Ek olarak, arama kararrmn iilgtistiz bir qekilde gergekleqtirilmesi ile usulstiz elkoyma iqlemi uygulanmasr tazminat halleri olarak
giisterilmiqtir. A5rnca, haksrz yakalama ve tutuklama aqrsrndan iki
yeni hal tingiiriiLlmektedir: a) Yasal haklan hatrrlatrlmadan veya hatrrlatrlan haklanndan yararlandrnlma isteli yerine getirilmeden tutuklanma, b) kanuna uygun olarak tutuklandr[r halde mak0l stirede
yargrlama mercii huzuruna grkanlmama ve bu siire iginde hakkrnda
hiikiim verilmeme.
Yeni Yasa'da,yargrlamamn yenilenmesi sonucunda beraat veya cezaverilmesine yer olmadr$ kararrmn verilmesi halinde, tinceki mahk0miyet kararrnrn tamamen veya krsmen infaz edilmesi dolayrsryla u$ranan maddi ve
manevi zararirttazmin edilmesi olanafi da ting<irtilmtiqtiir (CMK m.323/3).
Yenileri eklense de, tazminat verilecek hallerin srmrh olmasr yerinde
defiildir. Difer koruma tedbirlerinin hukuka aykrn uygulanmasmdan do[acak zararlar da tazminat kapsamrnda olmahdrr. Zaten, Yeni Yasa'da tazminat konusunun diizenlendifi biiliim baqhpr "koruma tedbirleri nedeniyle
tazminat"trr. Ancak, tiitn koruma tedbirleri kapsama ahnmamrqtrr.
Yeni Yasa'da, 466 sayrh Yasa'da yaprlan yiintem hatasr tekrarlanarak,
tazminata esas teqkil eden haller gerepinden fazla ayrrntrh olarak sayrlmrqtrr. Bunun yerine, genel olarak, koruma tedbirlerinin hukuka aykrrr olarak
uygulanmasrndan kaynaklanan maddi ve manevi her tiirlii zatanrrLDevletten istenebilecefi giisterilmeliydi.
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2) Yasa belli hallerde ilgiliyi uyarma yuktimliiltiiiinii

getirmiqtir. Gergekten, gu hallerde kararlan veren merciler, ilgiliy e tazminat hakkr
bulundufunu bildirme ve bu hususu verdiklere karara gegirme yrikumhiltgtindedirler:
a) Kiqinin yasaya uygun olarak yakalandrktan
veya tutuklandrktan sonra hakkrnda kovugturmaya yer olmadr$na
veya beraatine karar verilmesi, b) kiqinin mahkfrm olup da gozaltr ve
tutuklulukta gegirdigt srirelerin, htikrimltiltik stiresinden fazla olmasr veya iqlediS sug igin kanunda tingciniler' cezanrn sadece para cezasr olmasr nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandrnlmasl.

3) Tazminat davasr agma suresi , 466 sayrh Yasa'da oldugu gtbi riq aydrr.
.Siire, hakkrndaki karar veya htikrimlerin kesinleqtiSnin ilgilisine
tebliginden itibaren baqlar ve her halde karar veya htikumlerin kesinleqme tarihini izleyen bir yrl iginde agrlmasr gerekir. Ongdrrilen
bir yrlhk sure, 466 sayrh Yasa'da yer almamaktaydr.

Srirenin baglangrgtarihi, tazminata dayanak olan iglemin yaprldr[r dava sonunda verilen karann kesinleqtili veya iddialann mercilerince karara
ba!'Iandrgr tarihtir.
4) Tazminat talep edebilecekkiqi, bizzat kanundrqr yakalama veya tutuklama ya da diier koruma tedbiri iqlemiyle karqr karqrya kalan kiqidir. Tazminat hukukunun askeri yar$ya tdbi kiqileri de kapsayacak qekilde drizenlenmesi gere[-ini de bu vesileyle tekrarlamak gerekir. Bir tilkede, bazr mahkemelerin yaptrf,r yanhq iqlemlerin tazminata esas olmasr, bazrlannkilerin ise olmamasr dtiqtiniilemez. Nitekim, yukanda da defiinildi[i gibi, Yargrtay kararlarrnda, askeri mahkemelerden verilen tutuklama kararlanna iliqkin tazminat taleplerinin incelendifli gtirtilmektedir.
5) 466 Sayrh Yasa'da tazminat talebinde bulunan kiqi yabancr devlet
vatandagr ise o devletin de Ttirk vatandaqlarrna aym esaslan uyguluyor olmasrm iliqkin 466 sayrh Yasa m.8 hiikmii yeni CMKda yer
almamaktadrr.
6) Tazminat talebinde bulunan kigi, 466 sayrh Yasa'da oldupu gibi, bunu si.iresi iqinde bir dilekge ile yapmahdrr. Dilekqede, tazminat talebinde bulunan kiqinin agrk kimli[i ve adresi, zarara ulradrlr iqlemin
ve zararrrr niteli[i ve nicelili yazrlma}l ve bunlann belgeleri dilekgeye eklenmelidir.
Dilekgede bilgi ve belgeler yetersiz ise eksikli[in bir ay iginde giderilmesi, aksi halde davamn reddedileceii ilgiliye duyurulur. Stiresinde eksifi tamamlanmayan dilekge mahkemece,Ttiraz yolu aqrk olmak i.izerereddolunur.
7) Dava, zarara uirayamn oturduf-u yer alrr ceza mahkemesinde ve
e$er o yer agr ceza mahkemesi tazminat konusu iqlemle iliqkili ise
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ve aym yerde bagka bir agrr ceza dairesi yoksa, en yakrn yer a[rr ceza mahkemesinde giirtiliir
Yeni Yasa'da Hazineye davaya katrlma ve kanun yoluna baqvurma yetkisi tamnmrqtrr. 466 Sayrh Yasa'da Hazine'ye bu yetkiyi tammamaktaydr,
ancak uygulama tamnmasr do!-rultusunda geligmigti. Bu durum isabetli deflildir. Verilen karardan kamunun, dolayrsryla devletin zarar gtirmemesi iqin
gaba gristerecek makam Hazine defil, savcrhk olmahdrr.
8) Karara karqr 466 sayrh Yasa'da baqvurulacak kanun yolunun temyiz
olmasrna karqrhk, yeni Yasa'da gristerilen kanun yolu istinaftrr.
9) 466 sayrh Yasa'da oldufu gibi, bazr hallerde verilen tazminatrn geri
alrnmasr stizkonusu olacaktrr. Devlet, tidedi[i tazminatLan dolayr,
kusuru bulunan gdrevlilere, beyamyla g<izaltrna ahnma ve tutuklamada etkili olan ve kiitii niyetli oldufu hiikiimle kesinleqen muhbire
ve yalancr taruia riicu edecektir.
10)Bazr kigilerin tazminat istemesi miimkiin delildir. 466 sayrh Yasa'da gdsterilmeyen, ancak uygulamada gdziiniinde bulundurulan bu
hallere yeni Yasa'dayer verilmesi isabetli olmuqtur (CMK m.144).

