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İÇ GÜVENLİK PAKETİ 
Son Sınıf Öğrencileri İçin Bilgi Notu 

 
I) Polisin Durdurma Ve Kimlik Sorma Yetkisi (PVSK m. 4/A) 
A) Madde Düzenlemesinin Değişiklikten Önceki Hali 
Düzenlemenin 4 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunan ve kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen 6638 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmeden önceki hali şu şekilde yer almaktaydı: 

“Durdurma ve kimlik sorma  
Madde 4/A- Polis, kişileri ve araçları;  

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, 

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya 
kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,  

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, 

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik 
mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, 

amacıyla durdurabilir. 

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan 
edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî 
durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. 

Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular 
sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.  

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu 
olan süreden fazla olamaz.  

Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. 

Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın 
bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar 
verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin 
üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen 
bölümlerinin açılması istenemez.  

Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından 
gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır. 

Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten 
sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli 
kolaylık gösterilir. 

Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan 
derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar 
gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü 
bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.  
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Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması 
halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin 
belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son 
verilir. 

Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için 
gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek 
kayda alınır.  

Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasaport 
Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 
hükümlerine göre işlem yapılır.” 

 

b) Madde Düzenlemesinin Değişiklikten Sonraki Hali 
4/A maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ancak bu” ibaresi “Bu” şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir 

“Ancak, el ile dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında 
içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar 
dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan 
yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmidört saat 
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin 
olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.” 

 

c) Eleştirilerimiz 
Kolluk amirine önleme araması yetkisi verilmektedir. 

6638 sayılı Kanunla PVSK’nun durdurma ve kaba üst arama yetkisini düzenleyen 4/A 
maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Mevcut düzenlemede kolluğa durdurma ve kimlik sorma 
yetkisi tanınmış, durdurma işlemi sırasında polise, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında 
silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı 
halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli 
tedbirleri alabilmek yetkisi verilmiştir. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin 
çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılmasının 
istenemeyeceği ifade edilmiştir.  

Kanunla eklenen cümle polise hâkim kararı veya mülki amir emri olmaksızın önleme araması 
yapmak yetkisi vermektedir. Kanun ile “Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması 
veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez”  
ifadesinden sonra “Ancak, el ile dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracının 
dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı 
tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, 
acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin 
kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur” ifadesi eklenmiştir.  

Yapılan değişiklikten önceki düzenlemeye göre adli arama kararı verme yetkisi hâkime, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. Savcısına, Savcıya ulaşılamayan hallerde – kamuya 
kapalı alanlar hariç- kolluk amiri tarafından verilebilmektedir. Önleme araması ise hâkim 
kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin kararıyla yapılmaktadır. Bu 
değişiklikle önleme aramasına karar verme yetkisine sahip olanlarla adli arama arasındaki 
fark neredeyse kaldırılmış olmaktadır. Yani adli arama kararı verecek makamlarla önleme 
araması kararı verecek makamlar, savcı dışında aynıdır. Suç şüphesi altında yapılan arama 



3 
 

işlemi ile suç şüphesi olmaksızın yapılan önleme aramasının bu şekilde düzenlenmesi, AY m. 
13 uyarınca temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında esas olan ölçülülük ilkesine aykırıdır.  
Bu değişiklikten önceki hükümlere göre “somut olayda” bizzat durdurma yapan kolluk 
personeli karşılaşılabilecek somut bir şüpheye göre, sınırlı bir biçimde kontrol yetkisini 
haizken, yapılan değişiklik ile somut olarak durdurulan kişi ile muhatap olmayan bir kolluk 
amiri tarafından ve henüz durdurma bile yapılmamışken verilecek genel bir emir dâhilinde 
“kişinin üzeri, eşyası ve aracın dışarıdan bakıldığında görülemeyecek yerleri” aranabilecektir. 
Düzenleme bu haliyle tedbirin amaçla orantılı olması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu 
şekilde yapılan bir aramanın bilahare hâkim onayına sunulmasının, kolluğun icabında keyfi 
olabilecek uygulamalarına meşruiyet kazandırma çabasından öte, ne anlam taşıdığının da 
tartışılması gerekir. Bitmiş bir önleme arması işlemine hakim onayının öngörülmesi kolluğun 
keyfiliğe varan aramalarını önlemeyecek aksine bu tür aramalardaki hukuka aykırılığı örtmüş 
olacaktır.  

 

II) Polisin Yakalama Yetkisi (PVSK m. 13) 
A) Madde Düzenlemesinin Değişiklikten Önceki Hali 
Madde 13-(Değişik: 3/8/2002-4771/10 md.)  

Polis, 

A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç işlendiğine veya 
suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan 
şüphelileri, 

B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları, 

C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk 
hâlinde başkalarına saldıranları, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edenler ile 
başkalarına saldırmaya yeltenenleri ve kavga edenleri, 

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme kararı 
alınanları, 

E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev 
yapmasını engelleyenleri,      

F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını 
gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi 
amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı 
serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri, 

G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen 
küçükleri, 

Yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar. 

Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir. 

Yakalanan kişilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması hâlinde 
sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar 
bildirilir. 

Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhal bildirilir. 
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Yakalananlardan, 

A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar ile sarhoş olanların, 

B) Zor kullanılarak yakalananların, 

C) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheli ve sanıkların, 

Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir. 

Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi altında olanlar adlî mercilere sevk edilir. Haklarında 
ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. 
Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest bırakılır. 

 

b) Madde Düzenlemesinin Değişiklikten Sonraki Hali 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan 
“Yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar” ibaresi “eylemin veya durumun niteliğine göre; 
koruma altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

“H) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,” 

 

c) Eleştirilerimiz 
Yakalama yetkisinin sınırları genişletilmekte ve belirsizleştirilmektedir. 

PVSK’nun 13. maddesinde düzenlenen polisin yakalama yetkisinde iki değişiklik yapılmıştır. 
Değiştirilen 13. madde polisin yakalama/muhafaza altına alma yetkisini düzenlemektedir. 
Maddenin mevcut halinde polisin hangi hallerde yakalama yapabileceği ve yakalama sonrası 
yapılması gereken işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Maddeye polisin yakalama 
yapabileceği hallere “Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri” yakalayabilir 
şeklinde bir yetki eklenmiştir.  

Aynı maddenin A bendinde “Suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer 
hallerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare 
veya delil bulunan şüphelileri” yakalama yetkisi düzenlenmiştir. Kişinin başkalarının can 
güvenliğini tehlikeye sokması, ancak yaralama veya öldürme suçlarının veya bu sonuçları 
doğurmaya elverişli bir tehlike suçunun icrasına başlanması durumunda mümkündür. Bu 
nedenle düzenleme yersiz bir ekleme mahiyetindedir. Ancak düzenlemenin yaratacağı sakınca 
kullanılan kavramların belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Başkalarının can güvenliğini 
tehlikeye düşürmek ifadesi somut hukuki bir ifade olmayıp, oldukça geniş ve keyfi 
yorumlanabilecek özelliktedir.Bu durumda herhangi bir suç oluşturmasa bile polis, bir fiil 
veya davranışı başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürmek olarak nitelendirebilecek ve 
yakalama işlemi tatbik edebilecektir.  

Adli olmayan yakalama alanını genişleten ve içeriği belirsiz ifadeler, bu haliyle temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin Anayasanın 13. maddesine aykırıdır. Söz konusu 
maddeye göre temel hak ve özgürlükler sadece kanunla sınırlanabilir. Ancak “kanunla 
sınırlama”, soyut ve çerçevesi belirsiz şekli bir kanunun hazırlanması anlamına 
gelmemektedir. Burada kastedilen, muğlak olmayan, öngörülebilir bir sınırlama ortaya koyan 
ifadelere sahip bir kanundur. Bu nedenle düzenleme başta Anayasanın 13. ve sınırlama 
getirdiği hak itibariyle kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin 19. maddesine aykırıdır.  

Maddede yapılan ikinci önemli değişiklik ise yakalama sonrası işlemlere ilişkindir. Madde ile 
polisin yakalama yetkisine ilişkin olarak PVSK 13. maddesinde bulunan “yakalar ve gerekli 
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kanuni işlemleri yapar” ifadesi, “eylemin ve durumun niteliğine göre, koruma altına alır, 
uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar” şeklinde değişitirilmiştir.  

Bu düzenlemeyle yapılan ekleme, duruma göre kolluğa yakalama yetkisi yerine koruma altına 
alma, uzaklaştırma yetkilerinin de verilmesi anlamına gelmektedir. Ancak gerekli kanuni 
işlemler ifadesi yeterince açık ve net bir nitelendirmedir. Bu nedenle bu durumların tek tek 
sayılarak her durumda yakalama yapılmasının sınırlandığı şeklindeki izah yerinde değildir. 
Polis yakalama yapması gereken yerde yakalama, muhafaza altına alma tatbik edilmesi 
gereken yerde muhafaza (koruma) işlemini tatbik edecektir.  

Diğer yandan uzaklaştırma ifadesi ile adeta yeni bir idari kolluk tedbiri ihdas edilmektedir. 
Ancak uzaklaştırmanın ne anlama geldiği ve özellikle sınırları belirli değildir. Madde 
gerekçesinde olay yerinde uzaklaştırmanın yanı sıra, Anayasa’nın seyahat özgürlüğünü 
düzenleyen 23. maddesine atıfla suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bu özgürlüğün 
sınırlanabileceğinden söz edilmekte, yangın sırasında itfaiye görevlilerine engel olan veya 
polisin aldığı tedbirlere uymayan kişilere de bu tedbirin uygulanabileceği belirtilmektedir. Bu 
haliyle uzaklaştırma, yeni eklenen başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürme gibi soyut 
bir gerekçeyle, hukuka uygun bir toplantı veya gösteriye katılmak isteyen kişilerin bir yere 
veya bir şehre sokulmaması ya da bir yerden alınıp başka bir yere götürülmesi şeklinde icra 
edilebileceğinden, sınırları son derece geniş olup, ilgili haklar açısından ölçüsüz bir kısıtlama 
imkânı vermektedir. Dolayısıyla bu tedbire ilişkin olarak, eylem ve durumun niteliğine uygun 
ve bununla ölçülü uygulanması gerektiğine dair bir açıklık getirilmesi ve hatta diğer 
tedbirlerin yetersiz kalması halinde başvurulacak bir çare olduğunun belirtilerek bir sınırlama 
yapılması özgürlük ve güvenlik dengesini sağlayan bir düzenlemedir.  

 

III) Gözaltı (CMK m. 91) 
A) Madde Düzenlemesinin Değişiklikten Önceki Hali 
Madde 91 – (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca 
bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı 
süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre 
hariç, yakalama anından itibaren  yirmidört saati geçemez.Yakalama yerine en yakın hâkim 
veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. 

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu 
işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.(1) 

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

 (4) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet 
savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci 
veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine 
başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört 
saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı 
süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın 
derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. 

(5) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi 
hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili  yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve 
Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. 
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(6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne 
çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. 

 

b) Madde Düzenlemesinin Değişiklikten Sonraki Hali 
… 

 (4) Suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen 
suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmidört saate kadar, şiddet 
olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal 
olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırksekiz saate kadar gözaltına alınma kararı 
verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması halinde veya işlemlerin tamamlanması 
üzerine derhal ve her halde en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına 
yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest 
bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırksekiz saat, toplu 
olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk 
tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.  

a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar.  

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1) Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85). 

2) Kasten yaralama (madde 86, 87). 

3) Cinsel saldırı (madde 102).  

4) Çocukların cinsel istismarı (madde 103).  

5) Hırsızlık (madde 141, 142). 

6) Yağma (madde 148, 149).  

7) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188). 

8) Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde 195). 

9) Fuhuş (madde 227). 

10) Kötü muamele (madde 232). 

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar. 

d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar. 

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

 

c) Eleştirilerimiz 
Kolluk amirine, savcıya haber vermeksizin 48 saate kadar gözaltına alma yetkisi 
verilmektedir. 

Yapılan değişiklikle gözaltı koruma tedbirinin uygulama alanı genişletilmekte ve kolluğa 
belirli durumlarda 48 saate kadar gözaltı kararı verme yetkisi tanınmaktadır. CMK’nun 91. 
Maddesine eklenen 4. fıkra ile “Suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında 
aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından 
yirmidört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde 
bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 
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kırksekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan 
kalkması halinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhal ve her halde en geç yukarıda 
belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek 
talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem 
yapılır. Ancak kişi en geç kırksekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim 
önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da 
gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.” dendikten sonra bu işlemin tatbik edilebileceği suçlar 
sayılmaktadır.  

Düzenleme CMK’nun genel sistemine ve pek çok hükmüne aykırıdır. Kanunun kendi 
içerisinde çelişkilere neden olabilecektir. Suç soruşturmasında mülki amir tarafından 
belirlenen kolluk amirine C. Savcısına haber dahi vermeksizin koruma tedbiri uygulama 
yetkisi verilmektedir. Düzenlemeye göre kolluk amirine tanınana bu yetki kapsamında yapılan 
işlemler hakkında 24 saat ve toplu suçlarda 48 saatlik süre bitmeden C. Savcısına haber 
vermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum esasen C. Savcısının, adli görevleri 
bakımından emri altında bulunan kolluk görevlileri üzerinde yetkisinin sınırlanması ve adli 
soruşturmanın mülki amir, yani yürütme organı temsilcisi tarafından belirlenmiş kolluk 
görevlisi tarafından yapılması anlamına gelmektedir. Diğer yandan C. Savcısının bu zaman 
dilimi içerisinde gözaltı işlemine müdahale edip edemeyeceği de belli değildir, mevcut 
düzenleme C. Savcısı ve kolluk amiri veya mülki amir arasında yetki çatışmasını doğuracak 
mahiyettedir. Oysa CMK’nun 161. maddesi başta olmak üzere C. Savcısının yetkilerini 
düzenleyen bütün hükümleri, adli kolluk amir ve görevlilerini C. Savcısının emri altında 
çalışan kişiler olarak tanımlamıştır.  

Kolluk amiri tarafından verilen gözaltı kararının hukuki denetimi maddede açıkça yer 
almamaktadır. Meri 91/4. fıkraya (yapılan değişiklikle eklenen fıkra gereği oluşacak teselsül 
gereği 5. fıkraya) göre “gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet 
savcısının yazılı emrine karşı” sulh ceza hâkimine başvurulabilir. Yapılan değişiklikte C. 
Savcısı tarafından verilmiş bir gözaltı talimatı bulunmadığından, kolluk amirinin bu 
kararlarına karşı sulh ceza hâkimine başvurup başvurulamayacağı sorusu tereddüt 
doğurmaktadır. 
Düzenleme koruma tedbirlerinde geçerli olan kanunilik ilkesine aykırıdır. Her koruma tedbiri 
bir anayasal hakkı sınırladığından, Anayasanın 13. maddesi hükümleri gereğince kanunla 
düzenlenmelidir. Kanunla düzenleme şekli anlamda yasama meclisi tarafından kabul edilmiş 
ve yürürlüğe sokulmuş bir kanuni düzenlemenin varlığının yanı sıra, öngörülebilirliği yani 
hukuk güvenliğini sağlayacak biçimde net ve belirli olmayı da gerekli kılar. Özellikle sayılan 
suçlar arasında yer alan toplumsal olaylar sırasında işlenen suçlar ifadesi belirsizdir. Bir siyasi 
parti kongresinde çıkan kavga veya bir maç sonrası yaşanan olaylar toplumsal olay niteliğinde 
midir gibi hususlar belirsizdir. Diğer yandan bu fıkrada yer alan toplumsal olay ifadesini 
yorumlamak ve uygulamak kolluk amirine verilmiş bir yetki veya bu amirin bağlı bulunduğu 
kişiye yani Valiye dolaylı olarak İçişleri Bakanına verilmiş bir yetki olarak ortaya çıkar. Bu 
durum, kanun ile yapılan düzenlemenin mahiyetinin CMK anlamında bir gözaltı değil, 
önleme amaçlı tutma olduğu sonucunu doğurmaktadır.  

 

 

 

 
 

 


