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 Yola çıkınca her sabah, 

 Bulutlara selam ver. 

 TaĢlara, kuĢlara, 

 Atlara, otlara, 

 Ġnsanlara selam ver. 

 Ne görürsen selam ver. 

 Sonra çıkarıp cebinden aynanı 

 Bir selam da kendine ver. 

 Hatırın kalmasın el gün yanında, 

 Bu dünyada sen de varsın ! 

 ÜleĢtir dostluğunu varlığa, 

 Bir kısmı seni de sarsın. 
                  Üstün Dökmen 



Kanunyolu;  

Bir yargılama makamınca verilen 

kararın yanlış veya hukuka aykırı 

olduğu iddiasıyla, diğer bir 

yargılama makamı tarafından 

tekrar incelenmesini olanaklı 

kılan bir yasal başvuru yoludur.  
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 YARGILAMANIN YENĠLENMESĠ 

KANUN YARARINA BOZMA 

 YARGITAYC.BAġSAVCISININ  

ĠTĠRAZI 



 ĠTĠRAZ 

 Ġtiraz yargı otoritesi kazanamamıĢ kararlara 

karĢı söz konusu olduğundan “olağan kanun 

yolu” olduğu gibi maddi ve hukuki meselelere 

temas edebilmesi bakımından da asıl derece 

kanun yoludur. Ġtiraz, son karardan gayrı 

kararlara karĢı gidilen bir yoldur. 

 Ġtiraz, kural olarak hâkim kararlarına karĢı 

gidilebilen bir yoldur. Kural  bu olmakla 

birlikte kanunun gösterdiği hâllerde mahkeme 

kararı aleyhine de itiraz kanun yoluna 

gidilebilir. 

 



   ĠSTĠNAF 

 Ġlk derece mahkemelerince verilen son 

kararların gerek maddi ve gerekse hukuki 

açıdan denetimini sağlayan yasa yoluna 

istinaf adı verilmektedir.  

 Ġstinaf  kanun yolunda, hem yerel 

mahkemece yapılan maddi tespitler ve hem 

de uygulanan normun yerindeliği açısından 

bir denetleme yapılmaktadır. 

 



    TEMYĠZ 
 Temyiz bölge adliye (istinaf)  mahkemelerinin 

kesin olmayan kararlarının ,Yargıtay   tarafından 

denetlenmesi amacıyla düzenlenmiĢ kanun 

yoludur. 

 Temyiz yoluyla, bir ülkedeki hukuk kurallarının 

istikrarlı, aynı biçimde yorumlanması ve 

uygulanması sağlanmaktadır.  

 Temyiz yoluyla daha önce  bir yargı merci 

tarafından verilmiĢ olan kararların hukuka 

uygunluğu kontrol edilmektedir. 



ĠSTĠNAF ĠLE ĠTĠRAZ 

KANUNYOLUNUN  

ORTAK YÖNLERĠ  

 İstinaf ve itiraz yolunun her ikisi de, 

kesinleşmemiş kararlara karşı başvurulan 

olağan kanunyoludur. 

 Her iki kanunyolu da başvuruya konu kararı 

hem maddi, hem de hukuki yönüyle inceler. 

 Kanunyoluna başvuranlar yönünden her ikisine 

de, savcısı, sanık, katılan ve yasal temsilcileri 

ile müdafi ve vekilleri başvurabilir. Ancak itiraz 

kanunyolunda soruşturma evresinde şüpheli ile 

diğer ilgililer de başvurabilir. 



ĠSTĠNAF ĠLE ĠTĠRAZ 

KANUNYOLUNUN  

FARKLI  YÖNLERĠ  
 İstinaf bir üst derece kanun yoludur. Denetim 

mahkemesi (üst derece mahkeme) tarafından 
yerine getirilir. İtiraz ise, aynı derece 
mahkemeleri arasında gerçekleştirilen bir kanun 
yoludur.   

 İstinaf, yalnızca mahkeme kararlarına karşı 
başvurulan bir kanun yoludur. Buna karşılık 
itiraz, hem hakimlik hem de mahkeme  
kararlarına karşı başvurulan bir kanun yoludur.  

 İstinaf, mutlaka üst mahkemece 
incelenebilirken, itiraz aynı makama da 
yapılabilir ve bu durumda kararına itiraz edilen 
makam üç gün içinde ya kararını düzeltir ya da 
itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 



ĠSTĠNAF ĠLE ĠTĠRAZ 

KANUNYOLUNUN  

FARKLI  YÖNLERĠ  
 İstinaf son karara karşı başvurulan kanun yoludur. İtiraz 

ise kural olarak davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan 
kararlara karşı başvurulan kanun yoludur.  

 İstinaf yolunda inceleme duruşmalı olarak da yapılabilir 
iken, itiraz yolunda prensip olarak duruşmasız ve 
inceleme de dosya üzerinden yapılır.  

 İstinaf ve itiraz yollarında verilecek kararların niteliği 
farklıdır. İstinafta BAM‟nin kararları; istinaf 
başvurusunun reddi, yetkisizlik, görevsizlik, istinaf 
başvurusunun esastan reddi, bozma, duruşma açılması 
ve yeniden hüküm kurma biçimindedir. İtiraz yolunda 
verilecek kararlar ise; itiraz edilen kararın ortadan 
kaldırılması kararı ya da itirazın reddi şeklindedir. Ayrıca 
itiraza tabi makamın kendi kararını geri alması (kanunun 
tabiriyle; kararın düzeltilmesi) da diğer bir karar şeklidir. 



ĠSTĠNAF ĠLE TEMYĠZ 

KANUNYOLUNUN  

ORTAK  YÖNLERĠ  
 İstinaf ve temyiz yolunun her ikisi de, kesinleşmemiş 

nihai kararlara karşı başvuru yoludur ve bu bakımından 
itirazdan farklıdır. 

 Her iki kanun yolu da, kararı veren makama göre üst 
dereceli denetim mahkemelerine başvuru yoludur. 
Ancak istinaf mahkemesi olan BAM, „üst mahkeme‟ 
veya „üst derece denetim mahkemesi‟ adını alırken, 
Yargıtay ise „Yüksek Mahkeme sıfatını‟ almaktadır.  

 Kanun yoluna başvuranlar yönünden her ikisine de C. 
savcısı, sanık, katılan ve yasal temsilcileri ile müdafi ve 
vekilleri başvurabilir.  

 CMK‟nın 289. maddesindeki mutlak bozma nedenleri, 
her iki kanun yolu bakımından ortaktır. 



ĠSTĠNAF ĠLE TEMYĠZ KANUNYOLUNUN  

FARKLI  YÖNLERĠ  
 İlk derece ceza mahkemelerinin (istisnalar dışında) tüm 

kararları istinaf yoluna açık olup, doğrudan temyizi 
olanaklı değildir. Buna karşın istinaf kanun yoluna 
başvurulduğunda, BAM kararlarının bir kısmı kesin 
nitelikte ve bir kısmı ise temyiz yolu açık kararlar 
niteliğindedir. 

 İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hem 
maddi vakıa hem de hukuki yönden incelemesine karşılık, 
Temyiz mahkemesi kararı sadece hukuka aykırılık 
yönünden inceler ve başvuru da hukuki nedenlerle 
sınırlıdır.  

 İstinaf yolunda duruşma açılması kural gibidir. Fakat 
temyiz mahkemesinde yargılamanın duruşmalı yapılması 
istisnadır.  

 İstinaf mahkemesinde, ilk derecede tartışılmamış bilgi ve 
belgeleri tartışmak ve ek delil sunmak mümkün iken, 
temyiz mahkemesinde yeni delil sunulması mümkün 
değildir.  



ĠSTĠNAF ĠLE TEMYĠZ KANUNYOLUNUN  

FARKLI  YÖNLERĠ  
 İstinaf yolunda C. savcısı dışındaki ilgililerin 

başvurularında gerekçe göstermeleri zorunlu 
değildir. (CMK 273/5) Temyiz yolunda ise tüm 
başvuranlar bakımından gerekçe gösterilmesi 
zorunludur. (CMK 294). 

 

 Temyiz mahkemesi kararına karşı Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesine itiraz başvurusunda bulunabilir. Buna 
karşılık istinaf mahkemesi kararına karşı böyle bir 
başvuru yolu tanınmamıştır. 

 

 Temyiz mahkemesi ile istinaf mahkemesinin 
inceleme yöntemi ve verdiği kararlar da farklıdır.   

  
   



  İSTİNAF 
  ŞARTLARI 

 İSTEK 
ŞARTI  

SÜRE 
ġARTI 

HÜKMÜN   
NİTELİĞİ 



   ĠSTEK ġARTI 
 İstinaf incelemesinin yapılabilmesi için istemde 

bulunulması  gerekir. 

 İstinaf istemi hükmü veren mahkemeye bir 
dilekçe sunulması veya zabıt katibine bir beyanda 
bulunulması suretiyle yapılır, beyan tutanağa 
geçirilir, tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu 
bulunan şüpheli veya sanık zabıt katibine veya 
tutuklu bulunduğu tutukevi müdürüne  beyanda 
bulunarak veya bu konuda dilekçe vererek kanun 
yollarına başvurabilir. 

 İstek olmadan istinaf, CMK‟de, sadece onbeş yıl 
ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler 
açısından düzenlenmiştir. (CMK. m. 272/1).  



  SÜRE ġARTI 
 İstinaf başvurusu süresi, hükmün 

açıklanmasından itibaren yedi gündür. Hüküm 
istinaf yoluna başvurma hakkı olanların 
yokluğunda verilmiş ise, bu süre kararın tebliği 
tarihinden başlayacaktır. (CMK m. 273/2). 

 

 Yoklukta verilen hükümlerde eski hale getirme 
istemiyle ilgili olarak CMK‟nin 40, 41, 42 ve 274. 
madde hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, 
hüküm gıyabında verilen kişi eski hale getirme 
talebinde bulunması gereken yedi günlük süre 
içinde, istinaf süresini kaçırmak istemiyorsa, 
istinaf isteminde de bulunması gereklidir.   

 

 C.Savcıları yönünden istinaf süresi………? 



 

 Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet 

savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki 

asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o 

yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden 

itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna 

başvurabilirler. (CMK md. 260/2, 273/3) 

 

 CMK‟nin Yürürlük Kanunu Geçici 9. maddesi 

gereğince, asliye ceza mahkemesi duruşmalarda 

Cumhuriyet savcısı bulunmayacağı için, asliye 

mahkemelerinin hükümlerine karşı, istinaf yoluna 

başvurabilmelerini temin için, Ağır Ceza C.Savcıları 

hakkındaki hüküm kıyasen uygulanabilmelidir. 

 



   HÜKMÜN NĠTELĠĞĠ 
  

 Duruşma sonunda verilecek hükümlerin neler 
olduğu CMK m. 223‟de gösterilmiştir.  

 Beraat 

 Ceza verilmesine yer olmadığı 

 Mahkûmiyet 

 Güvenlik tedbirine hükmedilmesi 

 Davanın reddi kararı  

 Davanın düşmesi kararı 

 Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik 
görevsizlik kararı kanun yolu bakımından 
hüküm sayılır. 

   



 HÜKMÜN NĠTELĠĞĠ 

 Mahkeme kararlarında, Anayasa'nın 

40/2, 5271 sayılı CMK‟nin 34/2, 231/2 

ve 232/6. maddelerinde buyurucu 

şekilde bildirildiği gibi, ilgili kişilerin 

hangi kanun yolları ve mercilere 

başvuracağı, süreleri ve şeklinin 

kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 

açıkça gösterilmiş olması gereklidir. 



 HÜKMÜN NĠTELĠĞĠ 
  CMK‟nin 272/3 maddesi gereğince; 

a) Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları 
hariç, 3.000.- TL dahil adli para cezalarına 
ilişkin mahkumiyet kararları, 

b) Üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen 
beraat hükümleri, 

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan veya  
kanunların başkaca yasa yolları öngördüğü 
hükümlere (örneğin yetkiye dair verilen 
kararlar aleyhine itiraz yasa yolu mümkün 
olduğundan CMK 18/3) 

     istinaf yoluna başvurulamaz. 

 

 

   



  Re’sen (otomatik) istinaf 

 Onbeş yıl ve daha fazla hapis 

cezalarına ilişkin hükümler, Bölge 

Adliye Mahkemesince re‟sen 

incelenir. (CMK m. 272/1) 

 



 ĠSTĠNAF BAġVURUSUNDA 

 BULUNABĠLECEKLER 

 1-Sanık 
2-Sanık müdafii 
3-Sanığın yasal temsilcisi 
4-Sanığın eşi 

 5-Katılan sıfatını almış olan 

 6-Katılan vekili 
7-Katılma isteği karara bağlanmamış  olan          
8-Katılma talebi reddedilmiş olan  

    9-Katılan sıfatını alabilecek derecede suçtan  
zarar gören  

   10-Cumhuriyet Savcısı (O Yer-Ağır Ceza)  
 
 



ĠSNĠNAF BAġVURUSUNDA 

GEREKÇE GÖSTERME 

 Sanık, katılan, katılma isteği kararı 
bağlanmayan/reddilen, suçtan zarar gören 
yönünden, başvuruya ilişkin nedenlerin 
gösterilmemesi, inceleme yapılmasına engel 
olmaz. (CMK m.273/4) 

 C.Savcısı istinaf isteminde bulunmuş ise, 
başvuru nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı 
isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere 
tebliğ edilir. İlgililer yedi gün içinde cevaplarını 
bildirebilirler. 

 C.Savcısı istinaf başvurusunda neden 
göstermemişse, temyize ilişkin hükümler 
kıyasen uygulanabilir mi? (CMK m. 273/5-260/2-
3, 295/1,298/1,301) 

 

 

 



C.SAVCISININ BAġVURUSUNDA 

GEREKÇE ZORUNLULUĞU 

 Bir görüşe göre, CMK‟nin 295/1,298/1 ve 301. 
maddelerindeki gibi açık bir düzenleme 
bulunmadığından, C.Savcısı istinaf başvurusunda 
neden göstermemişse, isteminin incelenmesi 
gereklidir. 

  

 Başka bir görüşe göre, açıkça aykırı bir düzenleme 
yok ise; usul hükümlerinde kıyas yapılması 
olanaklı bulunduğundan, C.Savcısı istinaf 
başvurusunda neden göstermemişse, temyize 
ilişkin hükümler (CMK m. 273/5-260/2-3, 
295/1,298/1) kıyasen uygulanabilmelidir. 

 

 

 



 Eğer ruhta sevginin ışığı olursa, 

insanda güzellik olur. 

 Eğer insanda güzellik olursa, evde 

uyum ve yardımlaşma olur. 

 Eğer evde uyum ve yardımlaşma 

olursa, ülkede düzen ve adalet olur. 

 Ve eğer ülkede düzen ve adalet olursa, 

dünyada sulh ve barış olur.’  

 

     Çin Atasözü 



BAŞVURUNUN ETKİSİ 

 Genel olarak; 

 Kanun yoluna başvurmanın üç etkisi 

bununmaktadır: 

  a) aktarma 

  b) yayılma 

  c) durdurma 



İSTİNAF BAŞVURUSUNDA 

ETKİSİ  (CMK md. 275) 

 Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, 

hükmün kesinleşmesini engeller.  

 Hüküm, istinaf yoluna başvuran 

Cumhuriyet savcısına veya ilgililere 

gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; 

hükme karşı istinaf yoluna 

başvurulduğunun mahkemece 

öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi 

gün içinde tebliğ edilir.  
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 CMK‟nin 232/3 maddesindeki,  

 “hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa 
geçirilmemişse, açıklanmasından itibaren 
en geç on beş gün içinde dava dosyasına 
konulur.” şeklindeki düzenleme, 

 

 CMK‟nin 275/2. maddesi ile birlikte 
değerlendirildiğinde; 

 

 Bu yedi günlük süre, gerekçeli kararın 
yazılıp dosyaya konulmasından itibaren 
başlayacağı düşünülmektedir. 

 



ĠSTĠNAF BAġVURUSUNUN 

HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE 

ĠNCELENMESĠ 

 İsteminin süresinden sonra yapılması,  

 İstinaf yoluna gidilemeyecek bir hüküm olması,   

 İstinaf yoluna başvuranın buna hakkının 
olmaması hallerinde,  

   hükmüne karşı istinaf yoluna başvurulan ilk 
derece mahkemesi istemi reddecektir.  

 

 Red kararına karşı taraflar, tebliğden itibaren 
yedi gün içinde Bölge Adliye Mahkemesinden 
bu konuda bir karar vermesini isteyebilir. Ancak 
bu nedenden dolayı hükmün infazı ertelenemez.  

 



ĠSTĠNAF BAġVURUSUNUN 

HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE 

ĠNCELENMEDEN BAM.ne GÖNDERĠLMESĠ 

BAM Ceza Dairesi Ön İnceleme Sonucunda: 

 

 İsteminin süresinden sonra yapılması,  

 İstinaf yoluna gidilemeyecek bir hüküm olması,   

 İstinaf yoluna başvuranın buna hakkının 
olmaması hallerinde,  

 

  İstinaf başvurusunun reddine karar verilir.  

 

 Bu karara karşı taraflar, tebliğden itibaren yedi 
gün içinde itiraz yasa yoluna başvurabilirler. 



ĠSTĠNAF BAġVURUSU 

HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE 

ĠNCELENĠP REDDĠLMĠġ ĠSE 

  

 Önümüzde usul ve esasa ilişkin aykırılık 
bulunmayan, ilk derece mahkemesinin  

 “RED KARARI” bulunmaktadır. 

 

 BAM Ceza Dairesi, 

  İstinaf başvurusunun esastan reddine karar 
vermeli ve ilgili ilk derece Mahkemesi Hakimine 
not fişi düzenlenmelidir. 

 

 Bu karara karşı taraflar, temyiz yasa yoluna 
başvuramazlar. 



ĠSTĠNAF BAġVURUSUNUN 

KABULÜ  
  

 Red sebeplerinden biri bulunmaması 

durumunda; istinaf başvurusunu kabule 

değer bulan ilk derece mahkemesi, söz 

konusu başvurunun bir örneğini karşı tarafa 

tebliğ eder, keza CMK‟nin 273/1 m. göre 

zabıt katibine yapılan beyan da aynı şekilde 

karşı tarafa tebliğ edilir.  

 



Karşı taraf tebliğden itibaren 7 gün 

içersinde cevabını yazılı olarak 

verebilir. 

 İlk derece mahkemesinin kararına karşı 

sanık aleyhine Cumhuriyet savcısı, 

katılan ya da vekili tarafından istinaf 

yoluna başvurulmuş ise sanığın 

beyanını zabıt katibine bildirip zabıt 

katibi tarafından bu beyanın tutanağa 

geçirilmesi suretiyle cevap verilebilir. 



 Özetle, CMK‟nin 277/1 maddesinde 

getirilen ve cevabın yazılı olması 

konusundaki kesin kural; aleyhine 

istinaf başvurusunda bulunulan 

sanık bakımından yumuşatılmış ve 

sanığa sözlü beyanda bulunabilme 

olanağı getirilmiştir. Sanığın sözlü 

beyanı zabıt katibi tarafından yazılı 

hale getirilir. 



 Karşı taraf, CMK.nun belirlediği  yedi 

günlük süre içersinde istinaf 

başvurusuna cevap vermediği 

taktirde, cevap süresi sona erdiğinden  

dava dosyası ilk derece mahkemesi 

Cumhuriyet Savcısı tarafından davaya 

bakmakla görevli olan Bölge Adliye 

Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderilir.   


