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Olay
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli kolluk görevlileri, pasaport yenilemesi için Müdürlüğe giren A’nın bina girişinde 
üst ve eşyası üzerinde sıradan kontrollerini yapmaktadırlar. Bu esnada elektromanyetik kapının kenarına bıraktığı cep 
telefonunun arka planında bir organize suç örgütü liderinin resminin olduğunu fark ederler ve A’dan bir süre beklemesini 
isteyerek telefonu incelemeye başlarlar. Telefon içeriğinde A’nın B adlı kişi ile sıklıkla görüştüğünü, aralarındaki 
mesajlaşmalardan da A ve B’nin örgütün İstanbul’daki üst düzey yöneticileri olduklarını, örgütün gerçekleştirdiği yağma, 
göçmen kaçakçılığı gibi suçlara yönelik konuşmalar yaptıklarını fark ederler. Mesajların içeriğini bir tutanağa aktararak 
durumu İstanbul C. Savcısına haber verirler.

1. Emniyet müdürlüğü girişinde kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrolün ve cep telefonu içeriğinin 
incelenerek tutana bağlanması işlemlerinin hukuki niteliklerini tespit ediniz. Bu işlemler hukuka uygun 
mudur? Açıklayınız. 

C. Savcısının A’nın kolluk merkezinde tutulması, B’nin de adresinin öğrenilmesi, bulunduğu yerden alınarak Emniyete 
getirilmesi ve tespit edilecek işyeri ve evinde söz konusu suçlara ilişkin araştırma yapılması talimatı üzerine, Laleli’de otel 
işletmekte olan B’nin oteline gidilir. Yapılan araştırmada herhangi bir delil elde edilemez. İşlem tamamlanmak üzereyken 
B otele gelir ve kontrol altına alınır. Otelde bulunan C’nin bu işleme tepki göstermesi ve saldırgan tavırlar sergilemesi 
üzerine C de alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülür. Durum C. Savcısına bildirilir. C. Savcısı şüphelilerle ilgili 
araştırma tamamlanana kadar A, B ve C’nin emniyette tutulmaları talimatını verir. Olaydan haberdar olan B’nin avukatı M 
ile C’nin annesi Emniyete gelirler. M, müvekkili ile görüşmek ister. Ancak C. Savcısının talimatıyla B’nin M ile görüşmesi 
24 saat süre ile kısıtlanır. C’nin annesi ise oğlunun akıl hastası olduğunu, otelde getir götür işlerine baktığını, saldırgan 
tavırlarının bu hastalıktan kaynaklandığını ileri sürse de kolluk amiri, C’nin emniyete getirilmeden önce sağlık kontrolünün 
yapıldığını ve bir soruna rastlanmadığını söyler. 

2. C. Savcısının A ve B’ye ilişkin talimatlarının hukuki niteliklerini tespit ediniz. Bu talimatın icrası 
sırasında C’ye yönelik kolluk tarafından yapılan işlem hukuka uygun mudur? M’nin B ile görüşmesinin 
engellenmesi mümkün müdür? Söz konusu örgüt, bir terör örgütü olsaydı vereceğiniz cevap değişir 
miydi? Annenin C’ye ilişkin iddiası ve kolluk amirinin cevabını değerlendiriniz. Annenin iddiası 
karşısında nasıl hareket edilmesi gerekirdi? Anne bu durumda nasıl bir yol izleyebilir?

Şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemine başlanır. M’nin de hazır bulunduğu ifade alma sırasında şüpheliler suçlamaları 
kabul etmezler. C’nin ifadesinin alınması sırasında kolluk amiri, M’nin lavaboda olduğu bir zaman diliminde evine gitmek 
istiyorsa B’ye ilişkin kendisine bilgi vermesini söyler. C, otele sürekli çok sayıda dilini bilmediği yabancının gelip birkaç 
gün sonra ayrıldıklarını, B’nin değil babası D’nin asıl işin başında olduğunu söyler. M geldikten sonra ifade işlemi 
tamamlanır. Kolluk amiri C’den aldığı bilgiyi C. Savcısına iletir. C. Savcısı tüm şüphelilerin serbest bırakılması talimatını 
verdikten sonra, yetkili mercie başvurarak B ve D’nin cep telefonları ile yaptıkları görüşmelerin 1 ay süre ile dinlenmesi ve 
kayda alınması talebinde bulunur. Talepte bulunulan merci, B bakımından talebi kabul eder, ancak D’ye ilişkin dosyada 
hiçbir delil olmadığı gerekçesi ile talebi reddeder. Bu karara karşı yasal yollara başvuran C. Savcısı D için de aynı kararı 
temin ettikten sonra kolluk amirine de sivil ekiplerin uzaktan otele giriş çıkışları kontrol etmeleri talimatını verir. 

3. Kolluk amiri tarafından C ile yapılan konuşma ve bilgi elde etme yöntemi hukuka uygun mudur? 
Kısaca açıklayınız. C. Savcısının B ve D’nin cep telefonlarına yönelik talebinin hukuki niteliğini tespit 
ediniz. D’ye ilişkin ret kararına karşı C. Savcısı hangi yola başvurmuş olabilir? C. Savcısının talimatıyla 
otele giriş çıkışların izlenmesi işleminin hukuki niteliğini tespit ediniz. 

C ve D’nin cep telefonlarının dinlenmesi işlemine başlanır. B ile D arasında geçen bir görüşme sırasında B, eşinin 
kendisini aldattığını öğrendiğini, para karşılığı bir kişiyi eşini öldürmesi için ayarladığını söyler. Görüşme sırasında bir 
sonraki gün otele Afganistan’dan bir grup göçmenin geleceği, pasaportlarının bulunmadığı ve sahte pasaportların 
hazırlanması gerektiği, iki gün sonra da Yunanistan’a hareket edecekleri bilgisi öğrenilir.

4. C ve D arasında geçen görüşmelerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendiriniz. 
C. Savcısının bir talimatı olmamasına rağmen iki gün sonra otele telefon görüşmesinde bahsi geçen göçmenler 
geldiğinde kolluk birimleri müdahale ederek, göçmenlerle birlikte, B, D ile A’yı tekrar emniyet müdürlüğüne götürürler. 
İfadelerinin alınmasından sonra, B ve D’nin tutuklanması, A’nın ise her gün oturduğu mahallede bulunan karakola giderek 
imza atması istemiyle mercie sevk edilirler. Merci B’nin tutuklanmasına, D’nin ise yaşının çok ileri olması ve hasta olması 
nedeniyle tutuklama talebini ret ederek, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verir. C. Savcısı tutuklamalar 
sonrasında A, B ve D’nin resmî belgede sahtecilik, suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek, göçmen kaçakçılığı 
iddiaları ile cezalandırılmaları talebi ile hazırladığı iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunar. İddianamenin 
sunulmasının ertesi günü A’nın iki gündür imza atmak yükümlülüğünü yerine getirmediği öğrenilir. Bunun üzerine C. 
Savcısı tutuklama isteminin reddine ilişkin karara karşı kanun yoluna başvurarak D ve A’nın tutuklanmasını talep eder. 
Başvuru kabul edilir ve her ikisi de tutuklanır. 

5. B, D ve A hakkında verilen tutuklama, yurt dışına çıkışın yasaklanması ve mahallede bulunan karakola 
imza atılması şeklindeki kararlar hangi merci tarafından verilmiştir ve verilen kararlar hukuka uygun 
mudur? D ve A’ya ilişkin kararlara karşı C. Savcısı tarafından yapılan başvurunun hukuki niteliğini tespit 
ediniz. Bu başvuru hangi merci tarafından incelenmiştir ve verilen karar yerinde midir? Değerlendiriniz. 

İddianamenin sunulmasından yirmi gün sonra İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, sunulan iddianamede belgede 
sahtecilik suçunun hangi belgelerde gerçekleştirildiğinin belirli olmadığı ve iddianame eklerinde sahte belgenin 
bulunmadığını, ayrıca suç işlemek için örgüt kurma suçunun Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına girdiğini belirterek, 
iddianamenin iadesine karar verir. Bu karara karşı C. Savcısı tarafından yapılan kanun yolu başvurusu üzerine merci 
başvurunun kabulüne karar verir. 

6. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesi kararını, usul, esas ve nedenler bakımından 
değerlendiriniz. Karara karşı başvurulan kanun yolunu ve merci tarafından verilmesi gereken kararı 
belirtiniz. 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi duruşma gününü belirleyerek sanıklara iddianameyi tebliğ eder. Duruşma günü tutuklu 
sanıklar A, B ve D hazır bulundukları halde yoklama yapılır. Yunanistan’a götürülecekleri vaadiyle otele gelen kişilerden 
bazıları da duruşmada hazır bulunur. Mahkeme iddianame ve iddianamenin kabul kararını okuduktan sonra sanıkların 



sorgusunu yapar, tanıkların dinlenmesine geçildiğinde göçmenlerin B ve D’den çekindiklerini fark eden mahkeme 
başkanı, B ve D’nin salondan çıkarılmasına karar verir. B’nin direnmesi üzerine zorla mahkeme salonundan çıkarılır. 
Göçmenlerden bazıları Türkçe bildiklerini ancak Peştuca kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini beyan ederler. 
Mahkeme Başkanı Türkçe biliyorsalar tercüman kullanmalarının mümkün olmadığını söyleyerek, ifadelerini Türkçe 
vermelerini ister. Göçmenler beyanlarında her birinin 20.000 Avro ödediklerini ve deniz yoluyla Yunanistan’a geçirilmeleri 
hususunda D ve B ile anlaştıklarını söylerler. Mahkeme oturum sonunda sanıklardan A’nın tahliyesine, talep etmemesine 
rağmen duruşmadan vareste tutulmasına karar verir. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek 
duruşmaya ara verir. 

7. Mahkemenin göçmenlerin dinlenmesi sırasında B ve D’yi salondan çıkarması hukuka uygun mudur? 
Mahkemenin direnen D’ye tatbik edebileceği başka bir tedbir var mıdır? Göçmenlerin kendi dillerinde 
beyanda bulunmak şeklindeki talepleri ve Mahkeme başkanının kararını değerlendiriniz. B ve D salondan 
çıkarılmaları, göçmenler ise tercümana ilişkin talepleri karşısında verilen kararlara karşı 
başvurabilecekleri bir yol var mıdır? Belirtiniz. Mahkemenin A’yı duruşmadan vareste tutma kararı 
hukuka uygun mudur?

Duruşmanın bir sonraki oturumu A’ya haber verilmez. B ve D’nin tutuklu olarak katıldıkları oturumda mahkeme duruşmayı 
tamamlayarak kararını açıklar. Sanıkların resmî belgede sahtecilik suçundan beraatına, suç işlemek için örgüt kurmak 
suçundan 4 er yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan ise 8 er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verir. Karar 
okunduktan sonra sanıklar müdafii duruşma salonunda hükme karşı kanun yoluna başvuracağını, talebinin tutanağa 
aktarılmasını ister. Mahkeme başkanı bu talebin yeri burası değildir diyerek salondan ayrılır. C. Savcısı resmî belgede 
sahtecilik suçundan verilen beraat kararına karşı, sanıklar müdafii ise mahkûmiyet kararlarına karşı Bölge Adliye 
Mahkemesine (BAM) başvururlar. Kanun yolu mercii yaptığı ön inceleme sonunda verilen beraat kararının hukuka uygun 
olduğu sonucuna ulaşır. Diğer hükümlerin ise hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşarak, yeniden duruşma günü belirler. 
Yapılan yargılama sonunda örgüt kurmak suçundan verilen kararın hukuka aykırı olduğuna ve bozulmasına, sanıkların 
beraatına; göçmen kaçakçılığı suçundan verilen kararın ise suçun onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi 
nedeniyle cezanın artırılması gerektiği gerekçesi ile kaldırılmasına ve sanıkların 12 şer yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verir. 

8. Müdafi M’nin kararın açıklanmasından sonra duruşma salonunda yaptığı açıklama ve talebi 
değerlendiriniz. C. Savcısı ve sanıkların müdafinin başvurduğu kanun yolunu tespit ediniz. Kanun yolu 
merciinin verdiği karar hukuka uygun mudur? 

C. Savcısı verilen bu karara karşı kararın Yargıtay tarafından incelenmesi talebinde bulunarak örgüt suçundan verilen 
beraat kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürer, sanıklar müdafi ise göçmen kaçakçılığından verilen karara karşı 
kanun yoluna başvurur ancak herhangi bir neden göstermez. Yargıtay tarafından yapılan inceleme sonucunda örgüt 
suçundan verilen karara karşı yapılan başvuruyu usulden reddeder. Göçmen kaçakçılığından verilen hüküm bakımından 
ise A’nın savunma hakkının sınırlandığı gerekçesi ile bozar. Diğer sanıkların başvurusunu ise kanun yolu başvurusunda 
herhangi bir neden göstermediklerinden reddeder. Karar kendisine ulaşan Yargıtay C. Başsavcısı kararın B ve D 
bakımından hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşarak kararın yeniden denetlenmesini sağlar ve talep doğrultusunda karar 
B ve D bakımından bozulur. 

9. Kanun yolu merci tarafından verilen kararı ve gerekçesini değerlendiriniz. Karar hukuka uygun mudur 
açıklayınız? 
10. Karara karşı Yargıtay C. Başsavcılığının başvurduğu kanun yolunu ve sonuçlarını kısaca açıklayınız. 
Bu karara karşı kararı denetlenen merciin direnme yetkisi var mıdır? 


