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İçindekiler III

BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

“Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı”nın beşinci basısını hayata geçirmiş 
olmaktan dolayı mutluyuz. Meslektaşlarımıza ve müstakbel hukukçular olan 
öğrencilerimize kitaba gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederiz.

“Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı”nın dördüncü basısı Mayıs 2015’te 
okuyucuya ulaşmıştı. O tarihten günümüze değin yapılan ve kitabın yenilenmesin-
de göz önüne alınan mevzuat değişiklikleri şunlar olmuştur: 

• Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 
Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 
(RG 6.8.2015 No.29437),

• 10.3.2016 Gün ve 6684 sayılı 11 No.lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını 
ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 No.lu Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (RG 25.3.2016 No.29664),

• 23.4.2016 Gün ve 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği 
Kanunu (RG 5.5.2016 No.29703),

• 15.7.2016 Gün ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 9.8.2016 No.29796), 

• 1.7.2016 Gün ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (23.7.2016 No.29779-2.Mükerrer),

• 667 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname (RG 23.7.2016 No.29779)1,

• 668 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler 

1 667 Sayılı KHK’nın “Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri” başlıklı 6. maddesi 
18.10.2016 gün ve 6749 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanun”un 6. maddesiyle aynen kanunlaşmıştır (RG 29.10.2016 No.29872).
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ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname  (RG 27.7.2016 No.29783-2.Mükerrer)2.

• 671 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara 
İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (RG 
17.8.2016 No.29804)3.

• 674 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 1.9.2016 No.29818-2.Mükerrer)4.

• 676 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 29.10.2016 No.29872). 

• 3.11.2016 Gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu (RG 24.11.2016 
No.29898). 

• 24.11.2016 Gün ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 2.12.2016 No.29906).

• 680 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 6.1.2017 No.29940-Mükerrer).

•  22.12.2016 Gün ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (RG 10.1.2017 
No.29944).  

• 684 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 23.1.2017 No.29957)

Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemiz karanlık bir tünelden 

2 668 Sayılı KHK’nın “soruşturma ve kovuşturma işlemleri” başlığını taşıyan 3. 
maddesi, 8.11.2016 gün ve 6755 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanun”un 3. maddesiyle aynen kanunlaşmıştır (RG 24.11.2016 No. 29898).

3 671 Sayılı KHK, 9.11.2016 Gün ve 6757 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kanunlaşmıştır (RG 
24.11.2016 No.29898).

4  674 Sayılı KHK, 10.11.2016 Gün ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kanunlaşmıştır (RG 24.11.2016 No.29898).
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geçmiştir. Bu karanlığın ülkemize bıraktığı miras olağanüstü hal dönemi ve bu 
dönemi düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnameler olmuştur. 20.7.2016 tarihli ve 
2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde 21.7.2016 günü saat 
01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş (RG 24.7.2016 
No.29780); daha sonra da uzatılmıştır. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince (KHK-667, RG 23.7.2016 
No.29779; KHK-668, RG 27.7.2016 No.29783-2.Mükerrer; KHK-684, RG 23.1.2017 
No.29957), olağanüstü halin devamı süresince Türk Ceza Yasası’nın İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 
suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın kapsamına giren suçlar ve toplu 
işlenen suçlar bakımından şu konularda farklı düzenlemeler yapılmıştır: 

Gözaltı süresi, tutuklu olanların avukatları ile görüşmeleri, tutuklu olanların, 
belgelendirilmesi koşuluyla eşi ve hısımları ile vasisi veya kayyımı ile görüşmesi, 
müdafi sayısı, iddianame veya iddianame yerine geçen belgenin okunma şekli, 
tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin incelenme şekli, şüpheli ve sanığın sorgu 
şekli ve duruşmaya katılma şekli (SEGBİS uygulaması), Cumhuriyet savcısı tara-
fından yakalama emri çıkartması, belge veya kağıtların adli kolluk görevlileri 
tarafından okunması, elkoyma işleminin hâkim onayına sunulması ve hâkimin 
kararını açıklama süresi, hak ve alacaklara elkoyma (CMK m.128), bilgisayar 
programlarında ve kütüklerinde arama, gizli koruma tedbirlerine Cumhuriyet sav-
cısı tarafından karar verilebilmesi, müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belge-
lerden örnek alma yetkisi, şüphelinin müdafii ile görüşmesi, Cumhuriyet savcısının 
talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan 
çıkarılma. 

Olağanüstü Hal Kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle öngörülen düzenlemeler kural olarak olağanüstü hal süresiyle sınır-
lıdır. Bu nedenle, ceza muhakemesi ile ilgili olan bu süreli hükümlerin kitabın 
sonunda toplu olarak gösterilmesinin; ancak derslerde yeri geldikçe istisnalardan 
bahsedilmesinin daha isabetli olacağını düşündük. Bu nedenle, Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle öngörülen sınırlamalar toplu olarak kitabın sonunda bulunmaktadır.  

Belirtelim ki, olağanüstü dönemde Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
çeşitli yasalarda süreli olmayan, yani kalıcı değişiklikler de öngörülmektedir. 
Bunlardan biri  674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen değişiklik-
lerdir. Söz konusu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 1.9.2016 No.29818-2.Mükerrer) ile 
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5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler ilgili olduğu ölçüde kitaba işlen-
miştir. Örneğin, söz konusu Kararnameyle CMK m.128’e göre el konulan hak ve 
alacakların idaresi için gerektiğinde ağır ceza mahkemesince kayyım tayin edilme 
imkânı kabul edilmiş (CMK m.128/9-10); istinaf ve bölge adliye mahkemelerinin 
kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulması halinde Cumhuriyet başsavcı-
lıklarınca dosyanın ilgili kanun yolu Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine 
ilişkin düzenleme değiştirilmiş ve mahkemelerin dosyaları ilgili kanun yolu merci-
ine göndermesi esası kabul edilmiştir (CMK m.277, 297). Bölge adliye mahkeme-
lerinde Cumhuriyet başsavcılıklarının tebliğname (görüş yazısı) hazırlama görev-
lerine son verilmiştir. Bu değişikliklerle ceza muhakemesinin hızlandırılmasının 
amaçlandığı söylenebilir. 

Ayrıca belirtelim ki, 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve 
Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
m.22 ile “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı-TİB” kapatılmış ve TİB’in iletişi-
min denetlenmesi tedbirini yerine getirme görevi söz konusu KHK’nın 24. madde-
siyle PVSK ek m.7’de değişiklik yapılmak suretiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’na (BTK) verilmiştir (RG 17.8.2016 No.29804).

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır (RG 29.10.2016 No.29872). Örneğin 
CMK m.149’a eklenen fıkra ile “örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakı-
mından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukatın hazır bulunabil-
mesi”, m.154’e eklenen fıkra ile  “Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü 
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından gözaltın-
daki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkının Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, 
hâkim kararıyla yirmi dört saat süreyle kısıtlanabilmesi; bu zaman zarfında ifade 
alınmaması” öngörülmüştür. CMK m.178/1’e eklenen cümle ile sanığın veya katı-
lanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin çağırılması hakkındaki dilekçenin redde-
dilmesi halinde, sanık veya katılanın o kişileri mahkemeye getirip dinletmesi 
“davayı uzatmak maksadıyla yapılmaması” koşuluna bağlanmıştır. Mahkeme veya 
hâkim, sanık veya katılanın davayı uzatmak maksadıyla yanında getirdiği tanık 
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veya uzman kişileri dinlemeyi reddedebilecek,  CMK m.188/1’e eklenen cümle ile 
de “müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam” 
edilebilecektir. Yine aynı KHK ile müdafilik görevinden yasaklanmanın düzenlen-
diği CMK m.151 hükmünde değişiklik yapılarak maddenin uygulanma alanı geniş-
letilmiştir.

3.11.2016 Gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu (RG 24.11.2016 No.29898) 
ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire 
Başkanlığını’nın ve her bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerde bir 
bilirkişilik bölge kurulunun kurulması öngörülmüştür. Bilirkişiliğe kabul, bilirkişi-
likten çıkarma ve bilirkişilerin takibi artık bu kurullar tarafından yapılacaktır. 
Yasa’da bilirkişiliğe ilişkin ilkeler ve başvuru koşulları da belirlenmiştir. Hukuk 
öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve 
birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline 
ve listesine kaydedilemeyecektir (Bilirkişilik K. m.10/4). Yasa ile Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 63, 64, 66, 67, 71 ve 72. maddelerinde de değişiklikler öngörülmüştür.

Belirtelim ki, 21.2.2014 gün ve 6526 sayılı Kanun ile soruşturma evresinde, 
taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma (CMK m.128), iletişimin tespiti, dinlen-
mesi ve kayda alınması (CMK m.135), gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (CMK 
m.139), teknik araçlarla izleme (CMK m.140) tedbirlerine ağır ceza mahkemesi 
tarafından oy birliğiyle karar verilmesi kabul edilmiş; bu değişiklikle CMK’nın 
162. maddesiyle oluşturulan savcı-hâkim ilişkisine ilişkin sistem bozulmuştu (RG 
6.3.2014, No.28933). Ancak 24.11.2016 gün ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu koruma 
tedbirlerinde tekrar değişiklik yapılarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
sistemine geri dönülmüş, yani bu tedbirlere karar vermeye sulh ceza hâkimliği 
yetkili kılınmıştır (RG 2.12.2016 No.29906). 6763 sayılı Kanun ile önödeme, 
uzlaşma, kaçaklık ve kaçakların mallarına el koyulması ile ilgili hükümlerde önem-
li değişiklikler öngörülmüştür. Yine aynı Kanun ile Cumhuriyet savcısının yetkisi-
ne, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılarak iddianame düzenlenmesine ve 
bozmadan sonra davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemlerine ilişkin hüküm-
lerde değişiklik yapılmıştır. 

680 Sayılı KHK, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 6.1.2017 No.29940-Mükerrer) ile 
hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma usulüne, 
özel güvenlik görevlilerine, polisin sanal ortamda araştırma yapmasına ilişkin 
konularda düzenleme veya değişiklik yapılmıştır.
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22.12.2016 Gün ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (RG 10.1.2017 
No.29944)  m.156 ile de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
alınarak, Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde tek hâkimli ve asliye mahke-
mesi derecesinde adı geçen Yasa’da öngörülen suçları yargılamak üzere “Sınai 
Haklar Ceza Mahkemesi” kurulması öngörülmüştür. Bu mahkemeler adliye dışı 
özel mahkeme statüsündedir.

Bu vesileyle kitabımızı her zamanki gibi özenli bir biçimde yayına hazırlayan 
sevgili Gülgonca Çarpık’a en içten sevgi ve teşekkürlerimizi iletiriz. Ayrıca, kitap-
larımızın daima en kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm 
Beta çalışanlarına da çok teşekkür ederiz.

Bu basının önsözünü de şu günlerde duygularımızı en iyi ifade edeceğine 
inandığımız şu dizeyle bitirmek istiyoruz: “Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi ken-
disini olup bitenden sorumlu tutmaz” (Oscar WILDE).

    İstanbul, Ocak  2017
  Prof.Dr. Nur CENTEL / Prof.Dr. Hamide ZAFER



DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ

“Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı”nın üçüncü basısını Eylül 2012’de 
gerçekleştirdik. Her basıda tekrarladığımız “O tarihten günümüze değin mevzuatı-
mızda birçok değişiklik yapıldı” cümlesini bu basıda da tekrarlıyoruz. 

Önceki basımızın yayımından bu yana geçen süre içerisinde kitabımızın içe-
riği bakımından değişiklik getiren yasaların başlıcaları şunlardır: 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik öngören kanunlar: 

-24.01.2013 Günlü ve 6411 sayılı Ceza Muhakemesi ile Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 
31 Ocak 2013, No.28545 (Değiştirilen madde: 202; Eklenen madde: Geçici 
madde 1).

-11.04.2013 Günlü ve 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü 
Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 30 Nisan 
2013, No.28633 (Değiştirilen maddeler: 105,108,141,144, 172,270; Eklenen 
madde: Geçici madde 2).

-27.06.2013 Günlü ve 6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 7 Temmuz 2013, No.28700 
(Değiştirilen madde: 331/1).

-21.02.2014 Günlü ve 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 
6 Mart 2014, No.28933 Mükerrer (Değiştirilen maddeler: 91,94,100,116,128,134, 
135,139,140,153,161,169).

-18.06.2014 Günlü ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 28 Haziran 2014, No.29044 (Değiştirilen 
maddeler: 141,173,231,260,268,273,279,280,286).

-02.12.2014 Günlü ve 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
RG 12 Aralık 2014, No.29203 Mükerrer (Değiştirilen maddeler: 
116,128,135,140,153).

-27.03.2015 Gün ve 6638 sayılı Polis ve Vazife ve Salahiyet Kanunu, 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, RG 4 Nisan 2015, No.29316) (Değiştirilen maddeler: 
91,100).
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Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun-
lar:

-21.02.2014 Günlü ve 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 
6 Mart 2014, No.28933 Mükerrer (Değiştirilen madde: 12).

-18.06.2014 Günlü ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 28 Haziran 2014, No.29044 (Değiştirilen 
maddeler: 5,8.9.10,11,43,44,45,47,48; Eklenen madde: Geçici madde 5).

-02.12.2014 Günlü ve 6572 sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı 
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
RG 12 Aralık 2014, No.29203 Mükerrer (Değiştirilen madde: 9).

Mevzuattaki bu değişiklikler kitabın içerik olarak tümüyle gözden geçirilerek 
yeniden hazırlanmasını gerektirmiştir. 

Belirtmek isteriz ki bu kitap özlü bilgiler içeren bir kaynaktır. Ceza muhake-
mesi hukukuna ilişkin ayrıntılı bilgiyi, teorik tartışmalar ile kaynakçayı gözden 
geçirmek isteyen okuyuculara “Nur Centel / Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2014” adlı kitabı önermekteyiz.

Kitabımızı, her zamanki gibi özenli bir biçimde yayına hazırlayan sevgili 
Gülgonca Çarpık’a içten sevgi ve teşekkürlerimizi tekrarlarız. Ayrıca kitaplarımı-
zın daima en kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm Beta 
çalışanlarına da içten teşekkürlerimizi sunarız.

İstanbul, 10 Mayıs 2015
Prof.Dr. Nur Centel / Prof.Dr. Hamide Zafer



İçindekiler XI

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ

“Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı”nın ikinci basısını Mart 2009’da ger-
çekleştirdik. O tarihten günümüze değin mevzuatımızda birçok değişiklik yapıldı. 
Özellikle, 5 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2.7.2012 gün ve 
6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve 
Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’la birlikte ceza muhakemesi alanında 
kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi. 

Mevzuattaki bu değişiklikler kitabın içerik olarak tümüyle gözden geçirilerek 
yeniden hazırlanmasını gerektirmiş; yeni hükümlerin tümü kitaba işlenmiştir. 
Kitapta yapılan biçimsel değişiklik ise test sorularının konunun anlatım düzenine 
uygun olarak sıraya konulması ve cevap anahtarlarıyla birlikte ilgili paragrafın 
sonuna yerleştirilmesi oldu. Böylece okuyucu her konunun sonunda, bilgilerini 
kolayca sınayabilecek ve cevap anahtarıyla karşılaştırma yapabilecektir.

Bu kitap özlü bilgiler içeren bir kaynaktır. Ceza muhakemesi hukukuna iliş-
kin ayrıntılı bilgiyi, teorik tartışmalar ile kaynakçayı gözden geçirmek isteyen 
okuyuculara “Nur Centel / Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, 
İstanbul 2012” adlı kitabı önermekteyiz. 

Öteden beri uygulamasını eleştirdiğimiz bir konuya burada değinmek istiyo-
ruz. Şöyle ki, tutuklama koruma tedbiri ülkemizde sıklıkla orantısız uygulanmakta 
ve tutuklama kararları gerekçesiz verilmektedir. Aynı eleştirel bakış açısıyla yasa 
koyucu ilgili mevzuatta değişiklikler yapmış, ancak uygulama değişmemiştir. Son 
olarak 6352 sayılı Yasa’da tutuklama ile gerekçesinin nasıl olması gerektiği bir kez 
daha gösterilmiş ve adli kontrol tedbiri için öngörülen süre sınırı kaldırılmıştır. 
Gerekçe, uygulamamızda ihsası rey olarak algılanmaktadır. Gerekçe gösterilmesi 
halinde ihsası rey nedeniyle hâkimlerin reddi taleplerinin artacağından duyulan 
endişe ile gerekçenin sağlayacağı yarar vicdanlarda sürekli yarışmaktadır. Bu 
nedenle kanımızca, suçluluğu ifade etme ile şüpheyi ifade etme arasındaki fark 
ortaya koyulmadığı sürece bu sorunun yasal düzenlemelerle çözülmesi zordur. Bu 
konunun bir an önce adil bir çözüme ulaşması içten dileğimizdir.

6352 sayılı Yasa ile CMK m.250-252 yürürlükten kaldırılmış; 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi yeniden düzenlenerek Bölge Ağır Ceza 
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Mahkemesi veya Terör Suçları Ağır Ceza Mahkemesi olarak adlandırılabilecek yeni 
mahkemeler/daireler görevlendirilmiştir. Bu yasal değişiklikle, özel mahkemelerin 
görev alanına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması evrelerinde söz 
konusu olan savunma hakkına ilişkin birçok sınırlandırmanın kaldırılmış bulunma-
sı olumlu bir gelişmedir. 

Belirtelim ki, 3. Yargı Paketi olarak adlandırılan 6352 sayılı Yasa ile öngörü-
len değişiklikler henüz yeteri kadar özümsenemeden medyada 4. ve 5. Yargı 
Paketlerinden söz edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde Ceza Muhakemesi 
Kanunu’ndaki değişikliklerin teknolojik gelişmelerden daha hızlı olduğunu söyle-
mek abartılı, ancak ülkede ceza muhakemesinin içine düştüğü sıkıntıyı anlatmak 
bakımından da anlamlı olacaktır.  Güncel sorunlara yönelik olarak yapılan bu kadar 
fazla yasal değişiklik ve yaratılan istisnalar, farkında olunmaksızın, birçok muha-
keme ilkesinin anlamının aşınması tehlikesini de beraberinde getirmektedir. 

Bu vesileyle, kitaptaki test sorularının sıraya koyulmasında bize yardımcı 
olan değerli meslektaşımız Yard.Doç.Dr. Aysun Altunkaş’a çok teşekkür ederiz.

Kitabımızı, her zamanki gibi özenli bir biçimde yayına hazırlayan sevgili 
Gülgonca Çarpık’a içten sevgi ve teşekkürlerimizi tekrarlarız. Ayrıca kitaplarımı-
zın daima en kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm Beta 
çalışanlarına da içten teşekkürlerimizi sunarız.

İstanbul, 15 Ağustos 2012
Prof.Dr. Nur Centel / Prof.Dr. Hamide Zafer



İçindekiler XIII

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

“Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı”nın ilk basısından bu yana mevzuatta 
kapsamlı değişiklikler yapılmış olması kitabın tümüyle gözden geçirilerek yeniden 
hazırlanmasını gerektirmiş; yasal değişikliklerin tümü kitaba işlenmiştir. Bu süreç-
te yasal değişikliklerin yanı sıra Anayasa Mahkemesi iptal kararları vermeye baş-
lamış, Yargıtay içtihatları yoğunlaşmış ve öğreti yeni kurumlar ile kavramları 
ayrıntılı biçimde incelemeye başlamıştır. Tüm bunlar, kitabın amacıyla orantılı 
biçimde yeni basıya yansıtılmıştır.

Önceki basıdan günümüze kadar geçen dönemde çok sayıda yasada çeşitli 
değişiklikler yapılmıştır. Bunlar arasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 
sayılı Yürürlük Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu, 5320 sayılı Yürürlük Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu, 5402 sayılı 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu ile 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu bulunmaktadır. Özellikle 02.06.2007 gün 
ve 5681 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile getirilen değişiklikler kapsamlı olmuş, teşhis, olay yeri incelemesi 
işlemleri de yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bunun gibi, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun oniki ayrı hükmünde yapılan kapsamlı değişiklikle tutuk-
lama, adli kontrol, zorla getirme, zorunlu müdafilik, kamu davasının ertelenmesi, 
hükmün ertelenmesi, uzlaşma konuları ele alınmıştır.

İlk bası için de değinildiği gibi, bu kitap kısa sürede ceza muhakemesi huku-
kuna ilişkin bilgilerini tekrarlamak isteyen okuyucular için hazırlanmıştır. Bu 
amaçla, kitapta, teorik tartışmaların yansıtılmasından kaçınılmış; sadece temel 
bilgilere yer verilmiştir. Kitabın sistematiği, yaşayan hukukun kolayca özümsen-
mesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Bu içeriğiyle kitap, hâkimlik veya diğer alanların sınavlarına hazırlanan oku-
yuculara kolaylık sağlayacak niteliktedir. Söz konusu meslek sınavlarında sorulan 
sorular incelendiğinde, bunların teorik konulardan çok, salt yasa metinlerini içerdi-
ği gözlemlenmektedir. Sınavların genel niteliği, pozitif hukuk kurallarındaki hata 
veya çelişkilere ilişkin teorik tartışmaları yansıtacak soruları doğal olarak kapsama-
makta, sadece tartışmasız olan ve pozitif hukuk kurallarını gösteren bilgiler aran-
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maktadır. Kitabın kapsamının belirlenmesinde de, uygulamadaki bu yaklaşım yol 
gösterici olmuştur.

Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin ayrıntılı bilgiyi, teorik tartışmalar ile 
kaynakçayı gözden geçirmek isteyen okuyuculara ise “Nur Centel / Hamide 
Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6.Bası, İstanbul 2008” adlı kitabı önermek-
teyiz. 

Kitabın arkasına, okuyucunun bilgisini denetlemesine olanak sağlayacak test 
soruları eklenmiştir. Bu sorular, 1998, 2000 ve 2002-2008 yıllarında yapılan “Adli 
Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı” ile bazı “İdari Yargı Hâkimlik 
Sınavı” ve “Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarını Seçme Sınavı” 
soruları incelenerek oluşturulmuştur. Tekrar niteliğindeki sorular, sınavlarda hangi 
konuların sık sık sorulduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, tekrar niteliğindeki bu 
sorular, uygulamada sık karşılaşılan konuların pekişmesi amacıyla özellikle düzen-
lenmiştir. Sınav sorularının orijinal şekline www.osym.gov.tr ve www.memurlar.
net/kategori/232/ internet adreslerinden ulaşılabilir.

Bu vesileyle, hukuki sorunları tartışarak bize katkıda bulunan sevgili meslek-
taşımız Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Handan Sevük Yokuş’a teşekkürlerimizi sunarız. 

Kitabı özenli bir biçimde yayına hazırlayan Gülgonca Çarpık’a, kısa sürede 
yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm Beta çalışanlarına teşekkür 
ederiz.

Haydarpaşa, 23 Mart 2009   

Prof.Dr.Nur Centel / Doç.Dr.Hamide Zafer



İçindekiler XV

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

“Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı”, kısa sürede ceza muhakemesi huku-
kuna ilişkin bilgilerini tekrarlamak isteyen okuyucular için hazırlanmıştır. Bu 
amaçla, kitapta, teorik tartışmaların yansıtılmasından kaçınılmış; sadece temel 
bilgilere yer verilmiştir. Kitabın sistematiği, yaşayan hukukun kolayca özümsen-
mesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Bu içeriğiyle kitap, hâkimlik, avukatlık veya diğer alanların sınavlarına hazır-
lanan okuyuculara kolaylık sağlayacak niteliktedir. Söz konusu meslek sınavların-
da sorulan sorular incelendiğinde, bunların teorik konulardan çok, salt yasa metin-
lerini içerdiği gözlemlenmektedir. Sınavların genel niteliği, pozitif hukuk kuralla-
rındaki hata veya çelişkilere ilişkin teorik tartışmaları yansıtacak soruları doğal 
olarak kapsamamakta, sadece tartışmasız olan ve pozitif hukuk kurallarını gösteren 
bilgiler aranmaktadır. Kitabın kapsamının belirlenmesinde de, uygulamadaki bu 
yaklaşım yol gösterici olmuştur.

Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin ayrıntılı bilgiyi, teorik tartışmalar ile kay-
nakçayı gözden geçirmek isteyen okuyuculara ise “Nur Centel / Hamide Zafer, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, 4.Bası, İstanbul 2006” adlı kitabı önermekteyiz.

Kitabın arkasına, okuyucunun bilgisini denetlemesine olanak sağlayacak test 
soruları eklenmiştir. Tekrar niteliğindeki sorular, uygulamada sık karşılaşılan konu-
ların pekişmesi amacıyla özellikle düzenlenmiştir. Bu sorular, 1998, 2000 ve 2002-
2006 yıllarında yapılan tüm “Adli Yargı Hâkimlik Sınavı” ile bazı “İdari Yargı 
Hâkimlik Sınavı” soruları incelenerek oluşturulmuştur. 15.4.2006 Gününde yapılan 
Adli Yargı Hâkimlik Sınavı sorularına  www.osym.gov.tr adresinden ulaşılması 
mümkündür.

Bu vesileyle, tashihlerde bize yardım eden değerli asistanımız Maltepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi Aysun Altunkaş’a, kitabı özenli bir biçimde yayına hazırlayan sevgili 
Gülgonca Çarpık’a, kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile 
tüm Beta çalışanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız.

Haydarpaşa, 31 Ekim 2006     

Prof.Dr.Nur Centel / Doç.Dr.Hamide Zafer
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Adlî Teşkilât K. : Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

Arama Y. : Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
AsMKYUK : Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun
ASBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Av.K. : Avukatlık Kanunu
Ay : Anayasa
AyM : Anayasa Mahkemesi
AyMK : Anayasa Mahkemesi Kararı
AYİMBAM K. :  5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin  

Kuruluş, Görev  ve Yetkileri Hakkında Kanun 
Bilirkişi Y. : Ceza Muhakemesi Kanuna Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi 

Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
BK :  Borçlar Kanunu
BM : Birleşmiş Milletler
C. : Cilt
CD : Ceza Dairesi
Cezai Konularda 
Uluslararası AİK : 6706 Sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu (RG 5.5.2016 

No.29703)
CİGM : Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
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CİKYAS : Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi
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CMUK : 1412 Sayılı eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CMKYUK : Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
C.savcısı : Cumhuriyet savcısı
ÇKK                  : Çocuk Koruma Kanunu
ÇMK : Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
DGMK : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun
DİHMİT K. : Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Kanunu
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İHEB : İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İHK : İnfaz Hâkimliği Kanunu
İİK : İcra İflas Kanunu
İKBMS : İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
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JTK : Jandarma Teşkilâtı Kanunu
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KTK : Karayolları Trafik Kanunu
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SHÇEK : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
TCK : Türk Ceza Kanunu
TMK : Terörle Mücadele Kanunu
UMKK : Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
vd. : ve devamı
vs. : ve sair
VUK : Vergi Usul Kanunu
Y. : Yönetmelik
Yazı İşleri 
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