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Olay
İstanbul yayın merkezli ulusal bir gazetede yazılar yazan avukat A, bir yazısında tutuklama kararlarının 
neredeyse tamamının gerekçesiz, soruşturma aşaması savcılık uygulamalarının ise CMK’na aykırı olduğu, 
adliyenin Kanunu adeta yürürlükten kaldırdığı, adli uygulamanın karakuşi ve zorba bir düzene dönüştüğü 
şeklinde ifadelere yer verir. İstanbul’da görev yapmakta olan hakimhâkim H, sekreteri S’ye, İstanbul C. 
Başsavcılığına giderek, yazının TCK’nun 301. maddesinde1 düzenlenen suçu oluşturduğunu, A’nın 
cezalandırılması talebini kendisi adına iletmesini ister. S’yi dinleyen C. Savcısı, H’nin bizzat gelerek yazılı 
biçimde şikayetçişikâyetçi olması gerektiğini belirtmesi üzerine H, A’nın cezalandırılmasını isteyen bir dilekçe 
hazırlayarak C. Başsavcılığına sunar. 
1. H tarafından C. Başsavcılığına yapılan yazılı bildirimin hukuki niteliğini tespit ediniz. C. Savcısının 

S tarafından yapılmak istenen başvuruyu kabul etmemesi dilmemesi ve gerekçesi yerinde midir?
C. Savcısı, bir davetiye ile A’yı çağırarak ifadesine başvurmak ister. Davet kendisine ulaşan A, müdafi M 
aracılığıyla gönderdiği dilekçesinde, isnat edilen suç için soruşturma koşulunun sağlanmadığını, bu nedenle 
de ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını belirterek, ifade vermeye gelmeyeceğini C. Savcısına bildirir. 
C. Savcısı dilekçe üzerine yetkili mercie başvurarak, A’nın yurt genelinde görüldüğü yerde denetim altına 
alınmasını temin eden bir karar çıkartır. Karardan haberdar olan A’nın ortağı ve aynı zamanda müdafi olan 
M, C. Savcısına başvurarak kararın kaldırılmasını, zira ölçüsüz ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürse de C. 
Savcısı, bu karara karşı CMK’da düzenlenmiş bir başvuru imkanıimkânı olmadığı, ayrıca kararı veren 
makamın da Savcılık makamı olmadığı gerekçeleri ile talebi kabul etmez. 
2. A’nın dilekçesinde davete uymayacağına ilişkin yer verdiği gerekçe yerinde midir? A hakkında 

verilen kararın hukuki niteliğini tespit ediniz. Karar hangi merci tarafından verilmiştir? M 
tarafından ileri sürülen kararın kaldırılması talebini ve C. Savcısının ret kararını, dayandıkları 
gerekçeleri dikkate alarak değerlendiriniz.

A’ya ulaşılamaması üzerine C. Savcısı, kolluk amirine bir ekibin A ile M’nin ofislerinin önünde beklemesi ve 
A’nın ofisine gelmesi durumunda kendisine haber verilmesi talimatını verir. Gece geç saatlerde A’nın ofise 
geldiğinden haberdar edilen C. Savcısı, A’nın tekrar ortadan kaybolmasından endişe ederek A’nın 
yakalanması ve suç delillerinin tespit ve elde edilmesi için sözlü bir talimat verir. Bu talimata istinaden ofise 
gelen görevliler, A’yı denetim altına alırlar. Ayrıca A tarafından kullanılan odada delil araştırması yaparlar. 
Yapılan araştırma sırasında A’nın Ankara’da hazine avukatı olarak görev yaptığı dönemde, maliyeye 
ödemesi gerekirken uhdesinde tuttuğu paralara ilişkin belgeler de elde edilir. 
3. C. Savcısı tarafından verilen talimatların hukuki niteliklerini tespit ediniz. Yapılan işlemler hukuka 

uygun mudur? Araştırma işlemi sırasında elde edilen belgelerin delil olarak kullanılabilmesi 
mümkün müdür?

A hakkında zimmet2 suçundan da soruşturma başlatan C. Savcısı, ifadesi sonrasında A’nın her iki suçtan da 
tutuklanması talebinde bulunur. Yetkili merciin önüne çıkarılan A, kendisinin de avukat olduğunu ve 
savunmasını bizzat yapacağını belirtmesi üzerine müdafisi olmaksızın sorgulanır ve her iki suçtan da 
tutuklanmasına karar verilir. Müdafi M, belirli aralıklarla müvekkilinin tahliyesi yönünde taleplerde bulunsa da 
sonuç alamaz. A’nın tutuklanmasından 1 yıl sonra müdafi M, tutuklama için öngörülen azami sürenin 
dolduğu gerekçesi ile tahliye edilmesi yönünde yeniden talepte bulunur. Merci TCK’nun 301. Maddesi 
bakımından tutuklamada azami sürenin dolduğu gerekçesi ile talebin kabulüne, zimmet suçu bakımından ise 
tutukluluk halinin devamına karar verir.
4. a) A’nın tutuklanması kararı hukuka uygun mudur? Olayda verilen bilgiler çerçevesinde 

değerlendiriniz. M’nin tahliye talepleri hangi merci tarafından incelenmektedir? Bu kararlara karşı 
başvurulabilecek bir yol var mıdır? 
b) A’nın TCK’nun 301. Maddesi bakımından azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle 
tahliyesine karar verilirken, diğer suçtan tutukluluk halinin devamına karar verilmesini 
değerlendiriniz.? Bu tahliye kararına karşı C. Savcısının başvurabileceği bir yol var mıdır?

Soruşturmayı tamamlayan C. Savcısı TCK’nun 301. ve 247. Maddesinde düzenlenen suçların işlendiği 
iddiasıyla hazırladığı iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunar. Mahkeme iddianameyi kabul eder 
ve duruşma hazırlığına başlar. Duruşma hazırlığı evresinde aşamasında Mahkeme, her iki suça ilişkin 
ayırma kararı verdikten sonra; TCK’nun 301. Maddesinde düzenlenen suçun kendi görev alanına girmediği 

1 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama - Madde 301- (1) Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı 
organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır… (4) Bu suçtan dolayı 
soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 
2 Zimmet  - Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş̧ olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü 
olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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gerekçesi ile İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine yönelik görevsizlik; zimmet suçu bakımından ise yer 
bakımından yetkisiz olduğu gerekçesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesine yönelik yetkisizlik kararlarını verir. 
Dosya kendisine ulaşan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianame konusu zimmet fiilinin Ankara’da 
başladığını, ancak A’nın İstanbul’a tayin olduktan sonra da benzer fiillerie devam ettiğinin işlemeye devam 
ettiği gerekçesi ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna ulaşır. Uyuşmazlığı çözen 
merci, İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verir. 
5. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ayırma kararı hukuka uygun mudur? Her iki suç 

bakımından da yer bakımından yetkili mahkemeyi tespit ediniz. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi ile 
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi arasında çıkan uyuşmazlığın hukuki niteliği nedir? Bu uyuşmazlık 
ne şekilde çözümlenmiştir?

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi ise duruşma gününü belirledikten sonraki ilk oturumda sanığın sorgusunu 
yapar. Duruşmaya davet edilen hakimhâkim H’nin, kendisinin hakimhâkim olduğunu ve suçtan zarar 
gördüğünü belirterek yaptığı katılma talebi Mahkeme tarafından kabul edilir. Oturumda müdafi M, davanın 
süresi içinde açılmadığını, ayrıca Kanun gereği alınması zorunlu olan izin de alınmaksızın açıldığını 
belirterek davanın görülmesinin mümkün olmadığını ileri sürer. Mahkeme hakimihâkimi, bu talep ve 
gerekçeleri bir yana bırakarak, dava konusu yazının eleştiri amacıyla yapılmış ve düşünce açıklamaları 
olduğu gerekçesiyle sanığın beraatına karar verir.  
6. a) H’nin katılan olarak davaya kabulü ne anlama gelmektedir? Bu karar hukuka uygun mudur? 
7.

b) M’nin davanın süresi içinde açılmadığı, yasa gereği alınması zorunlu olan izinlerin alınmadığı ve 
davanın görülemeyeceği şeklindeki gerekçe ve talebi ne anlama gelmektedir? Mahkeme bu 
durumda ne şekilde karar vermelidir? Mahkemenin beraat kararı vermesi hukuka uygun mudur?


