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I.TANIM  

 

•  İstinaf;  ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı 
hem maddi, hem de hukuksal inceleme yapılması maksadıyla 
başvurulan kanun yoludur. 

• Klasik istinaf (Geniş anlamda istinaf): İlk derece mahkemesinde 
gerçekleşen yargılamadan bağımsız olarak, uyuşmazlık yeni baştan 
ele alınır.  

• Dar anlamda istinaf (geniş anlamda temyiz): Yeni baştan 
yargılama yapılmaz, maddi olay  gerektiği ölçüde ele alınır. 
Kanunumuz bu sistemi benimsemiştir. 



İSTİNAF  MUHAKEMESİ 

İstinaf dilekçesinin ilk derece mahkemesine 
verilmesi (m.273/1) 

İlk derece  mahkemesince dava açma koşulları 
yönünden değerlendirme (Kabule şayanlık 

denetimi m.276/1) 

İstinaf 
Talebinin 

kabulü 

İstinaf talebinin 
reddi (m.276/1) 

Ret kararına itiraz 
(m.276/2) 

İstinaf 
Mahkemesince 

İTİRAZIN 
KABULÜ 

İTİRAZIN REDDİ 
(m.276/1) 

KESİN 
KARAR 
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Dosyanın İstinaf mahkemesi C.Başsavcılığına 
gönderilmesi (m.277/2) 

İstinaf mahkemesi C.Başsavcılığının görevi 
(m.278) 
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Tebligat eksikliklerinin giderilmesi 

Sunulması gereken belge ve 

delillerin eklenmesi 

Tebliğnamenin hazırlanarak dosyanın İstinaf 
mahkemesine gönderilmesi  (m.278) 

Tebliğnamenin teb. Tebliğnamenin Tebliği (istinaf mahkemesince)   



İstinaf mahkemesinin ön incelemesi 
(yetki + kabule şayanlık yönünden) 

Esastan inceleme 

Esastan Red 
(m.280/1-a) 

Kabule şayan 
bulma+yetkili 

olma 

Kabule şayan 

bulmama (İstinaf 
başvurusunun reddi ) 

İTİRAZ (m.279/2) 

m.286/2’deki 
hükümler yönünden 

kesin hüküm 

Bozma m.280/2 

(CMK 289) 

Bozma sonrası 
muhakeme  

(Direnme mümkün 
değil) 

Düzelterek 
Red. M.280/1-a 

Davanın yeniden 

görülmesi ve 

duruşma açılmasına 
dair karar(m.280/1-c) 
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Duruşma (m.282) 

Hüküm  

İstinaf mahkemesi duruşma 
hazırlığı (m.281) 
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  Esastan Red 
İlk derece mah. kararı 

kaldırılarak yeni hüküm 

Kurulması  

Çağrıların yapılması 

Duruşma gününün saptanması 

Koruma tedbirlerine başvurulması 

Keşif ve bilirkişi incelemesi 

yapılması, (CMK282/1-c; 2) 

Düzelterek Red Bozma Bozma 



TEBLİĞNAME KİMLERE TEBLİĞ EDİLMELİDİR? 

 

 -“ Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 
tebliğname ilgililere de tebliğ olunur”(CMK  278/1-son md) 

 - “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü 
temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi 
hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ 
olunur.” (CMK 297 md)  

 - “İlgililer”den, CMK’nın 297. maddesinde belirtilen kişileri anlamak 
gerekir.  

 Buna göre tebliğnamenin; 

   1) Hükmü temyiz edenlere 

   2) Aleyhlerine görüş içeriyorsa  

     sanık veya müdafii ile katılan veya vekiline tebliğ edilmesi gerekli ve 
yeterlidir.  

 -Sanığın müdafisi, katılanın vekili varsa tebligat bunlara yapılmalıdır. 

 -Birden fazla müdafi veya vekil varsa birine tebligat yeterlidir.  



TEBLİĞNAME HANGİ AŞAMADA TEBLİG 
EDİLMELİDİR. 

 

• Tebliğnamede, istinaf isteminin süre, konu ve ehliyet yönünden 
reddedilmesi talep edilmesi ihtimal dahilindedir. Silahların eşitliği 
ilkesi uyarınca bu durumun tarafların bilgisine sunulması ve 
tarafların kendi iddia ve savunmalarını ileri sürebilmesi gerekir.   

• O nedenle, tebliğname, ön inceleme aşamasından önce ilgililere 
tebliğ edilmelidir.  

 



                ÖN İNCELEME  

• ÖN İNCELEME USULÜ 

• İki yöntem izlenebilir: 

• 1) Dosyanın daireye gelmesinden sonra tevzi edildiği  üye 
tarafından incelenmesi.  

     Esas hakkındaki raporun da aynı kişi tarafından hazırlanarak 
heyete sunulması. 

•  2) Esas hakkında inceleme sırası gelmeyen dosyaların yine 
daireye geliş tarihi esas alınmak suretiyle görevlendirilen bir 
üyenin ön inceleme yapmakla görevlendirilmesi. 

•  Dosyanın heyete sunulması ve inceleme raporu düzenlenmesinin 
aynı üye tarafından yapılması uygun olur.  

 

 



ÖN İNCELEME 

• ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI 

• 1. YETKİ BAKIMINDAN İNCELEME 

• 2. KABULE EDİLEBİLİRLİK BAKIMINDAN İNCELEME 

• a) İstinaf istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılıp 
yapılmadığı, 

• b) Aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulamayacak bir karara karşı 
istinaf yasa yoluna başvurulup başvurulmadığı, 

• c) İstinaf yoluna başvuranın buna hakkı olup olmadığı (CMK 276 
md). 



ÖN İNCELEME- 
ÖN İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR 

 

• 1. Yetkisizlik Kararı 

• 2.Kabul Edilebilirlik Kararı 

• 3. Kabul Edilemezlik Kararı (İstinaf Başvurusunun Reddedilmesi) 

•  İstinaf talebinin  reddedilmesi kararına itiraz  mümkündür. (CMK 
279/1-b-son md) 

• İtirazı numara itibariyle izleyen istinaf mahkemesi inceler. İtiraz  
üzerine verilen Karar kesindir.  



ÖN İNCELEME 
İSTİNAF TALEBİNİN REDDİ- ESKİ HALE GETİRME 

   (1).Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme 
isteminde bulunabilir.  

• (2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi 
kusursuz sayılır. (CMK 40 md) 

• Sakınılması mümkün olmayan kaza, mücbir sebepler, önemli bir hastalık 
ve benzeri haller de eski hale getirme bakımından haklı sebep 
sayılmalıdır.   

• Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi 
gün içinde verilmelidir. (CMK 41/1 md). 



ÖN İNCELEME 
İSTİNAF TALEBİNİN REDDİ- ESKİ HALE GETİRME 

• Eski hâle getirme dilekçesi, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri 

yapacak olan mahkemeye verilmelidir. (CMK 41/1 md) (Kararı veren 
mahkeme) 

• Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme 
hükmedecek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o 
mahkeme karar verir.  

• İstinaf kanun yolu  bakımından bu mahkeme istinaf mahkemesidir. 
(Temyiz için Yargıtay olduğuna dair bkz. CGK, 19.11.2013, 1838/459. 

• Eski hale getirme talebinin kabulü kesin, reddi kararı ise itiraza tabidir.  

• Eski hale getirme ile birlikte, istinaf talebinde de bulunulmalıdır. Çünkü 
engel kalktıktan sonra istinaf süresi işlemeye başlar.   

 



ÖN İNCELEME VE İNCELEME AŞAMASINDA TAHLİYE 
TALEBİ KONUSUNDA KARAR VERİLİP 

VERİLEMEYECEĞİ 

• Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri  

• CMK Madde 104 – …(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya 
Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge 
adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra 
verilir; bu karar re'sen de verilebilir. 

•  “… Dosya, temyiz incelemesi amacıyla Yargıtay'a geldiğinde, 
salıverilme istemleri konusunda karar vermeye yetkili merci bu kez, 
Yargıtay ilgili Ceza Dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'dur. Bu 
aşamada salıverilme konusunda dosya üzerinden yapılacak inceleme 
sonucu karar verilecektir. İlk derece mahkemelerinde olduğu gibi 
Yargıtay'da da talep olmaksızın her zaman bu konuda bir karar 
verilmesi olanaklıdır. “(CGK, 29.03.2011, 2011/3-49 E, 2011/28 K ) 

 



ÖN İNCELEME VE İNCELEME AŞAMASINDA TAHLİYE 
TALEBİ KONUSUNDA KARAR VERİLİP 

VERİLEMEYECEĞİ 

• 1) Yargıtay CGK, hükümle birlikte verilen tutukluluk kararı üzerine 
geçen sürenin CMK’nın 102. maddesinde belirtilen azami tutukluk 
süresinden sayılamayacağına hükmetmiştir.  

• 2) Bu karara da dayanarak Yargıtay, inceleme sırasında yapılan 
tahliye taleplerini esas hakkında inceleme ile birlikte karara 
bağlamaktadır.  

• 3) İstinaf mahkemesi, davanın yeniden görülmesi kararı verilene 
kadar esas itibariyle bir denetim muhakemesi yapmaktadır.  O 
nedenle günümüzde Yargıtay’ın uygulamasında olduğu gibi esas 
hakkında inceleme ile birlikte bu konuda karar vermesi uygun olur. 

• 4) Davanın yeniden görülmesi kararı ile birlikte kovuşturma ve delil 
toplama aşamasına dönülmüş olur, bu aşamada tahliye taleplerinin 
ilk derece mahkemesindeki gibi değerlendirilmesi ve CMK.nun 108. 
maddesine göre 30 günlük sürelerle tutukluluk incelemesi 
yapılması gerekir.  



ÖN İNCELEME VE İNCELEME AŞAMASINDA 
TUTUKLAMA KARARI VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ 

 

• CMK’nın 104/3. maddesinde, yalnızca Yargıtay ve istinaf 
mahkemesinin tutuklu sanığın salıverilmesine ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir.   

 

• Aleyhe kıyas yoluyla istinaf mahkemesinin sanığın tutuklanmasına 
da karar verebileceği şeklinde bir sonuca ulaşılamaz.  



ESAS BAKIMINDAN İNCELEME  

 

• İstinaf talebinin kabul edilebilir olduğu tespit edildiğinde  esas 
bakımından inceleme aşamasına geçilir. 

• Esas hakkında incelemenin başında, dosya kendisine tevdi edilen 

üye incelemiş olduğu dosyayı heyete sunar.  
• Yalnızca gösterilen sebeplerle sınırlı olmaksızın istinaf edilen 

kararın tümü incelenir.  

• Sunum, heyetin müzakere etmesine ve sonucunda karar 
verebilmesine imkan verecek tüm  bilgileri içermelidir.  

 

 

 



 
ESAS BAKIMINDAN İNCELEME-İNCELEME USULÜ 

RAPOR HAZIRLAMAK 

• Görevlendirilen üyenin  inceleme raporu hazırlama görevi 
bulunmaktadır.  

• 5235 / 39-1 md: Üyelerin görevleri 

• Madde 39- “Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri şunlardır: 

• 1. Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve 
zamanında inceleyerek HEYETE SUNMAK, RAPOR HAZIRLAMAK ve 
kararlarını yazmak,” 

• 5235/38 md: Daire başkanlarının görevleri 

• “…dosya hakkında rapor hazırlayacakları tespit etmek ve kararların 
yazılmasını sağlamak,” 

• CMK 282/1-a md: Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere 
göre başladıktan sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu 
okunur.  

 



RAPOR-İNCELEME RAPORU 
• 5235 SK: Madde 39 (GEREKÇE): - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin 

görevlerinin belirlendiği bu madde, esas olarak 2797 sayılı Yargıtay 
Kanununun 25 inci maddesinde yer alan Yargıtay üyelerinin görevleri 
dikkate alınarak düzenlenmiştir. Daire başkanı tarafından kendilerine 
verilen dosyaları incelemek ve heyete sunmak, duruşmalı işlerde rapor 
hazırlamak ve kararlarını yazmak; dairelerindeki duruşma ve 
müzakerelere katılıp oy vermek; dairenin uyumlu, verimli ve düzenli 
çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul sürede incelenip karara 
bağlanmasında daire başkanına yardım etmek ve bu Kanun uyarınca 
daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, bölge adliye 
mahkemesi üyelerinin görevleri olarak belirlenmiştir. Yargıtay Kanunu  

• 2797 sayılı Yargıtay Kanunu Madde 25 – Yargıtay üyelerinin görevleri 
şunlardır:  

• 1.Kendilerine verilecek dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyip 
kurula takrir etmek ve kararları yazmak,  

• 2. Üyesi bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oylarını 
vermek,  

• 3. Dairenin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmalarının sağlanmasında ve 
işlerin çabuklukla incelenip karara bağlanmasında başkana yardım 
etmek  



 
RAPOR-İNCELEME RAPORU 

• Aktarılan kanuni düzenlemeler ve gerekçelerine göre,  

• 1)Ön incelemeyi yapan ve esas hakkında incelemeyi yapıp dosyayı 
heyete sunan üyenin ayrıca bir rapor düzenlemek zorunda 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

   Ancak, bu durum, ilgili üyenin, dosyayla ilgili bilgileri bir rapor 
halinde düzenlemesine ve uhdesinde veya dairede bir klasörde 
saklamasına engel değildir.  

• 2) Duruşma açılmasına karar verilmesi halinde dosya kendisine 
tevzi edilen üye “inceleme raporu” hazırlamak zorundadır.(CMK 
2821-a md) 

 



ESAS BAKIMINDAN İNCELEME- İNCELEME USULÜ 
MÜZAKERE 

 
• İstinaf mahkemesi,  Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesini, 

dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceleyip 
müzakere ettikten sonra bir karar verecektir.  

• Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir ve müzakereye ancak karara 
ve hükme katılacak hakimler bulunabilir . (CMK 227 md) 

• Müzakere  gizli olup, bu müzakerelere C.Savcısı veya zabıt kâtibi 
veya başka bir görevlinin katılması mümkün değildir.  

• Müzakerede bir tutanak düzenlenmesi sözkonusu değildir. 

• Müzakereler sonucunda verilen karar ise bütün üyeler tarafından 
imzalanır. Karşı oylar da kararda gösterilir.  

 

 



ESAS BAKIMINDAN İNCELEME- 
İNCELEME USULÜ-MÜZAKERE 

• Müzakere sonunda, mahkeme başkanı, kıdemsiz üyeden başlayarak 
oyları ayrı ayrı toplar ve en sonra kendi oyunu verir.  Mahkeme başkanı ve 
üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta 
kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çekinemez.  

• Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk meydana 
gelinceye kadar kendisine daha yakın olan oya eklenir (CMK 129 md).  

• Örnek: Ölüm neticesini doğuran bir olayda yapılan müzakere sonunda; 

•   Bir üye fiilin Tasarlayarak öldürme, 

•   Bir üye kasten öldürme, 

•   Diğer üye taksirle öldürme, 

     suçunu oluşturduğu kanaatine ulaştığında,  eylemin kasten öldürme 
suçunu oluşturduğuna karar verilmelidir.  

 



ESAS BAKIMINAN İNCELEME- İNCELEMENİN 
KAPSAMI 

• İstinaf mahkemesi; tebliğname, dosya ve dosyayla birlikte 
sunulmuş deliller üzerinde inceleme yapacaktır. (CMK 280/1 md) 

• Hüküm, hem maddi yönden, hem de hukuksal yönden 
incelenecektir.  

• Kanunun ifadesiyle (CMK 280/1-a md); 

• İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin 
herhangi bir hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığı,   

• Delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olup olmadığı ve 
ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olup olmadığı,  

• Sabit kabul edilen suça uygulanması gereken kanun maddelerinin 
uygulanıp uygulanmadığı veya doğru uygulanıp uygulanmadığı, 

      incelenecektir.  



 
ESAS BAKIMINDAN İNCELEME 

• “DOSYAYLA BİRLİKTE SUNULMUŞ DELİLLER” DEN NE 
ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ? 

• Örnek; 

• Üzerinde sahtecilik yapılan veya sahte olarak üretilen kıymetli 
evrak veya başka bir belge. 

• Niteliği ve delil değeri hususunda tereddüt bulunan diğer suç delili 
veya eşyası.  

• Uyuşturucu madde, silah vb?  

 



İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR 

• Esas bakımından dosya üzerine yapılan müzakere sonucunda 
verilebilecek kararlar şunlardır:   

• 1. Esastan red 

• 2. Düzelterek red 

• 3. Bozma 

• 4. Düşme 

• 5. Durma 

• 6. Başvurunun kabul edilebilir olmadığından istinaf talebinin 
reddine. 

• 7. Davanın yeniden görülmesi kararı  

 

 

 



iNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR- 
ESASTAN RED, DÜZELTİLEREK RED 

 

• 1. Esastan Red 

• İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin 
herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya 
işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından 
değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf 
başvurusunun esastan reddine, karar verilir. (CMK 280/1-a md) 

• Aleyhe istinaf yoksa, kesin olmayan hukuka aykırılık eleştiri 
konusu yapılabilir. 

• 2. İstinaf Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddine 

 CMK’nın 303 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g) ve (h) 
bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın 
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine  



İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK 
KARARLAR-BOZMA 

• 3. Bozma 

• İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen 
bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün 
bozulmasına, karar verilir. (CMK 280/1-b md) 

• CMK 289/1-g md: Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi 
içermemesi.  

• CMK 289/1- h md:  Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme 
kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması.  

• Kesin bozma nedeni ile birlikte başka bir hukuka aykırılık 
nedeninin bulunması halinde bunlarda ilamda gösterilir. 

 

 



 
ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI  

 

 

• Madde 283 – (1) İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden 
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır 
olamaz.  

• Madde 307-(4) Hüküm YALNIZ sanık tarafından veya onun lehine 
Cumhuriyet savcısı veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce 
temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle 
belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.  

• İstinafla ilgili CMK 283/1. maddesinde “YALNIZ”  kelimesi yer 
almasa da gerekçede, yalnız sanık lehine istinafta ceza sanık 
aleyhine ağırlaştırılamaz denilmektedir.  O nedenle yalnız sanık 
lehine istinafa gidilmemiş ise ceza aleyhine ağırlaşabilir. 

• Resen temyizde (istinafta) sanık aleyhine bozma olmaz. (İBK, 
17.12.1930, 26/32 ) 

 



LEHE BOZMANIN DİĞER SANIKLARA TEŞMİLİ 

 

 

• Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi (TEMYİZ BAKIMINDAN) 

• Madde 306 – (1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların 
temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması 
olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına 
hükmün bozulmasından yararlanırlar.  

• İstinaf bakımından benzer hükme yer verilmemiştir. Hakim görüş, 
bilinçli olarak bozmanın diğer sanıklara sirayetine ilişkin bir hüküm 
öngörülmediği, bu nedenle burada kıyas yapılamayacağı 
yönündedir. O nedenle, istinafta hükmün bozulması diğer sanıklara 
sirayet etmez. 



İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK 
KARARLAR –DÜŞME, KABUL EDİLEMEZLİK 

• 4. Düşme 

• TCK’da bir  düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma 
şartının gerçekleşmemesi ve gerçekleşme imkanının bulunmaması 
halinde davanın düşmesine karar verilir. Henüz duruşma aşamasına 
geçmeden duruşma dışında da düşme kararı verebilir.  

• Düşme nedenleri şunlardır  

• 1. Sanığın ölümü  

• 2.Genel af  

• 3.Dava zamanaşımı  

• 4.Şikayetten vazgeçme, şikayet süresinin dolması,  

• 5. Uzlaşma sağlanması  

• 6.Önödeme önerisine uyulması  

• 5. Başvurunun kabul edilebilir (kabule şayan) olmadığından istinaf 
talebinin reddine. (İstinaf talebinin reddine) 

 



İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK 
KARARLAR –DÜŞME, DURMA 

5. Durma 

• Soruşturma veya kovuşturma yapılması şarta bağlı tutulmuş olup 
da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini 
beklemek üzere, durma kararı verilir.  

• “…Sanığın görevi nedeniyle gerçekleşen taksirle ölüm olayında 
eyleminin 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma iznine tabi olduğu, 
ilgili merciden soruşturma izni istenip, davanın bu izin süresince 
durmasına karar verilmesi gerekirken davaya devamla hüküm 
kurulması,Kanuna aykırı bulunduğundan..BOZULMASINA “ 

• İstinaf muhakemesinde kovuşturma şartının gerçekleşmediği 
anlaşılırsa ne yapılmalıdır? 

 



İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK 
KARARLAR –DÜŞME, DURMA 

• 1)Yargıtay CGK, zimmet suçundan açılan bir davanın görevi kötüye 
kullanma suçuna dönüşmesi halinde artık 4483 sayılı kanuna göre izin 
alınmasının gerekli olmadığı ve ek savunma verilmek suretiyle 
yargılamaya devamla hüküm verilmesi gerektiğine karar vermiştir.(CGK, 
3.11.2015, 2014/5-855 E, 2015/356 K) 

    Aynı uygulamaya istinaf mahkemelerinde de devam edilmelidir.  

• 2)Baştan itibaren izin alınması gereken hallerde (örneğin görevi kötüye 
kullanma suçundan açılan davalarda) izin alınması gerektiğine ve 
dolayısıyla bozma kararı verilmektedir. 

•  3) Bu durum CMK’nın 289. maddesinde bir bozma nedeni olarak 
düzenlenmediğinden istinaf mahkemesi bozma kararı veremez. Durma 
kararı vermek suretiyle izin koşulunun gerçekleşmesini beklemekten 
başka bir çaresi yoktur. Şikayet, karar ve benzeri ceza muhakemesi 
koşulları için de bu söylenenler geçerlidir.  

• 4) Şart gerçekleşirse yargılamaya/incelemeye devamla sonucuna göre 
hüküm kurulmalı, gerçekleşmez ise veya gerçekleşmeyeceği anlaşılırsa 
düşme kararı verilmelidir. 



İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR 
DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ KARARI 

 

• Bu kararla birlikte kovuşturma aşaması başlamış olur. 

• “c) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra 
(…) davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine 
başlanmasına,” karar verilir. (CMK 280/1-c md) 

• Davanın yeniden görülmesi kararı heyet tarafından verilmelidir. 

• Bu karar yazılı ve gerekçeli olmalıdır.   

• Kararda, yapılması gereken işlemler belirtilmelidir.  

 

 

 



DURUŞMA HAZIRLIĞI 
GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINDAN NE 

ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ 
 

• 1) Tutuklama ve adli kontrol kararı verilmesi ,(Gerekçe) 

• 2) Suç delili olup emanet dairesinde muhafaza altına alınan bir 
eşyanın incelenmek üzere istenmesi,  

• 3) Başka bir yer cezaevinde bulunup bizzat duruşmada dinlenmesi 
düşünülen sanığın mahkemenin bulunduğu yer cezaevine 
nakledilmesi  

• (Duruşmanın en kısa sürede bitirilmesi için gerekli bütün işlemler), 
anlaşılmalıdır.  



BİRLEŞTİRME KARARI VE USULÜ 

 

• Bağlantılı suçlarda yetki  

• Madde 16 – (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi 
içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde 
birleştirilerek görülebilir.  

• (2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, 
Cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında 
oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde 
birleştirilebilir.  

• (3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek 
görevli mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi 
mahkemede birleştirileceğine karar verir.  

• (4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur. 

• 1. Madde, istinaf aşamasındaki birleştirmeyi düzenlemiyor, ancak bu hükümler 
istinaf aşaması bakımından uygulanma yeteneğine sahiptir. 

• 2. Aynı yer veya farklı yer İstinaf mahkemesindeki daireler arasında uyuşma 
üzerine birleştirme mümkün. 

• 3. Uyuşulmazsa ortak görevli mahkeme olan Yargıtay bu konuda karar verebilir. 

• 4. Davalardan biri ilk derece mahkemesinde devam ediyorsa, davalar farklı 
aşamalarda bulunduğundan birleşme mümkün değildir. 

 



EK İDDİANAMEYİ KİM DÜZENLER?  

• 5235 sayılı Kanun 

• Cumhuriyet savcılarının görevleri 

•  Madde 41- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının 
görevleri şunlardır:  

•  1. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm 
ve kararlara ait dosyalardan kendilerine verilenleri inceleyerek yazılı 
düşüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve duruşmalara katılmak, 

•  2. Ceza daireleri kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına 
başvurmak,  

•  3. Cumhuriyet başsavcısının vereceği diğer görevleri yapmak,  

•  4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

• Ek (yeni) iddianame düzenlenmesi gerektiğinde bunu ilk derece 
mahkemesi nezdindeki C.Savcısı düzenler. 

 

 



DURUŞMA HAZIRLIĞI 
-DURUŞMA GÜNÜNÜN TESPİTİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI 

• 1) Duruşma hazırlığına  ilişkin işlemleri yapmak ve inceleme raporu 
hazırlamak üzere bir üye görevlendirilmelidir. 

• 2)Görevlendirilen üye  CMK’nın 175. madde hükümlerine uygun 
olarak duruşma gününü saptar;  

• 3) Gerekli çağrıları yapar. (sanık, katılan, tanık, bilirkişi, vekil ve 
müdafinin davetiye ile çağrılması ) 

 4) Davetin tebliği ile duruşma günü arasında en az  bir hafta süre 
bulunmalıdır. Bu süreye uyulmaması durumunda, sanık, duruşmaya 
ara verilmesini isteyebilir (m.176/4; m.190/2). 

• 5) Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine 
açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davasının 
reddedileceği ayrıca bildirilir.  

 

 



DURUŞMA HAZIRLIĞI 
DELİL TOPLANMASI-KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 

 

• 1) Duruşma hazırlığı aşamasında; “ mahkemece gerekli görülen tanıkların, 
bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfin yapılmasına karar verilir.” (CMK 281/2 
md) 

• 2) Duruşma hazırlığı aşamasında keşif yapılması, bilirkişi dinlenmesi ve 
diğer delil ve belgelerin toplanması mümkündür. 

•  Ancak, kural olarak  tanık dinlenemez. Çünkü, CMK’nın 282/1-c. 
maddesinde; “duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, 
yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar 
okunur” denilmesine rağmen duruşma hazırlığı aşamasında dinlenen 
tanık beyanlarının okunmasından söz etmemiştir.  

  3) İstisna: Tanığın Erken Dinlenmesi: “Hastalık veya malûllük veya 
giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle bir tanık veya bilirkişinin 
uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmasının 
olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa mahkeme onun bir naiple veya istinabe 
yoluyla dinlenmesine karar verebilir.” (CMK 180 md)  

    

 



NAİP HAKİM TAYİNİ VE İSTİNABE YOLUNA 
BAŞVURULMASI VE SEGBİS 

• Keşif icrası, (CMK 83 md) sanığın sorgusu (CMK 209 md) ve tanık 
ve bilirkişi ve tanık dinlenmesi (CMK 180 md) tayin edilen naip 
hakim tarafından yapılabilir. Aynı işlemler istinabe suretiyle de 
yapılabilir.  

• Sanığın sorgusunun ve tanık beyanlarının SEGBİS vasıtasıyla 
yapılması da mümkündür. 

•  Yüzyüzelik ilkesinin gerçekleştirilmesi  ve soru sorma imkanı 
bulunması nedeniyle SEGBİS yöntemi bu işlemlerin naip hakimle 
yapılması veya istinabe suretiyle gerçekleştirilmesine göre daha 
sağlıklı ve teminatlıdır.   

 



İSTİNABE YOLUNA BAŞVURULMASI 
TALİMATIN YAZILACAĞI MERCİ 

 

• 1. Talimatın hükmün veren mahkemeye yazılması mümkündür. 

• 2. Talimatın yazıldığı mahkeme başka bir BAM bölgesinde olsa bile 
talimat doğrudan ilgili mahkemeye yazılmalıdır. BAM’dan BAM’a 
talimat yazılamaz. 

• 3. Hükmü veren mahkemeden başka bir yere yazılan talimat 
hükmü veren mahkeme ile eşit mahkemeye yazılmalıdır. 

• O yerde eşit mahkeme yoksa alt dereceli mahkemeye yazılabilir. 

• 1- “ ’Resmi evrakta sahtecilik’ suçundan ağır ceza mahkemesinde 
yargılanan sanığın savunmasının alınabilmesi için çıkarılan 
yakalama emri üzerine sorgusunun alt dereceli Bursa 15. Asliye 
Ceza Mahkemesince yapılması suretiyle savunma hakkının 
kısıtlanması,” (11. CD., 09.01.2013, 2010/15977 E, 2013/225  K) 

 



SEGBİS 

• 1)Yargıtay SEGBİS yöntemiyle ifade alma ve sorguyu huzurda 
gerçekleştirilen iade alma ve sorgu  olarak  değerlendirmektedir.  

• 2)O nedenle, suçun gerektirdiği ceza miktarı sınırlaması olmaksızın   
sanığın sorgusunun SEGBİS ile yapılması mümkündür. 

  3) AİHM, gerekli teminatların sağlanması koşuluyla istinafta SEGBİS ile 
sorgu yapılmasını adil yargılanma hakkının ihlali olarak  
değerlendirmemiştir. (AİHM, Marcello Viola/İtalya,  5.10.2006, Başvuru 
No: 45106/04)  

4) SEGBİS için aranan teminatlar Şunlardır:  

 a)Sanık,  duruşma salonundakileri görebilme ve söylenenleri duyabilme 
imkanına sahip olmalıdır. 

• b)Sanık müdafii sanık ile aynı yerde hazır olmalıdır. Aynı yerde hazır 
değilse sanık müdafisi ile mahrem bir şekilde görüşme imkanına sahip 
bulunmalıdır. 

• c) Bağlantı kesintisiz olmalıdır.  
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SEGBİS 

 

• 1) 16. CD. Sanığın açık rızası yoksa,  sorgusu ve son sözünün 
sorulması işleminin mahkeme huzurunda  yapılması gerektiğine 
karar vermektedir.(16. CD, 11.01.201, 2015/7164 E, 2016/6 K) 

• 2) SEGBİS ile savunma alınması halinde sanık müdafisinin talebi 
durumunda sanığın yanında bulunma olanağının sağlanması 
gerekir. (16. CD, 11.01.201, 2015/7164 E, 2016/6 K) 

• 3)…” Mahkemece yargılamanın yapıldığı yerde yakın zamanlarda 
meydana gelen terör eylemleri göz önüne alınarak sanığın 
duruşmaya bizzat getirilmesinin güvenlik nedeniyle sakıncalı 
olacağı gerekçesiyle talebin reddine karar verilip SEGBİS vasıtasıyla 
yargılamaya devam edilerek hükmün tefhim edildiğinin anlaşılması 
karşısında, mahkemenin gerekçesinde bir isabetsizlik 
görülmediğinden” (16.CD, 29.02.2016, 2015/8042E, 2016/1272 K)  

 



KOVUŞTURMA AŞAMASINDA KORUMA 
TEDBİRLERİNE KARAR VERİLMESİ 

 

• Davanın yeniden görülmesine karar verilmesiyle kovuşturma 
aşaması başlar.  

 

• İlk derece mahkemesinde kovuşturma aşamasında verilebilecek 
kararlar, koşulları mevcut ise  bu aşamada verilebilir.  



İSTİNAF YARGILAMASINDA DAVAYA KATILMA 
TALEBİNDE BULUNULMASI 

• Davanın yeniden görülmesine karar verilmekle kovuşturma 
aşaması başlamakla birlikte, CMK’nın 237/2. maddesinin açık 
hükmü karşısında istinaf mahkemesinde yapılan kovuşturma 
aşamasında davaya katılmak mümkün değildir.  

 

• CMK 237/2 md: Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma 
isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri 
sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, 
kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara 
bağlanır.  



DURUŞMA 

• Duruşma açıldığında, CMK’nın 282. maddesinde gösterilen haller dışında  
CMK’nın duruşmaya ilişkin hükümleri uygulanır.  

• Duruşmaya, sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış 
tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır.  

• Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılır. Daha sonra sanığın açık 
kimliği saptanır. (CMK 191 md) 

• Görevlendirilen üyenin “inceleme raporu” okunur.  

• İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü  okunur.  

• İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren 
tutanaklar ile keşif tutanakları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesi 
duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif 
ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.  

 



DURUŞMA 
SANIĞIN SORGUSU 

 

• İstinaf davasını C.Savcısı ve katılan açsa bile, duruşma açıldığında 
sanık mutlaka dinlenmek zorundadır. 

• Sanığın kimliği tespit edilip CMK’nın 147. maddesindeki hakları 
hatırlatıldıktan sonra sorgusu yapılır.  

• Sanık, susma hakkını kullansa bile önceki beyanları hükme esas 
alınabilir ve duruşmada okunabilir. 

• Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir (m.216). 

 



DURUŞMA  
SORGU-ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 

 

• İstinaf mahkemesinde yapılan sorgu zamanaşımını kesmez.  

•            TCK 67/2 md:  Bir suçla ilgili olarak; 

•  a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin 
alınması veya sorguya çekilmesi, 

•  b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının 
verilmesi, 

•  c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 

•  d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı 
verilmesi, 

•  Halinde, dava zamanaşımı kesilir. 

  



DURUŞMA 
TANIK DİNLENMESİ 

• Tanıkların sanığın ve katılanın da hazır olduğu duruşmada 
dinlenmesi esastır. Böylece, tanığa soru sorulması,  çelişmeli 
yargılama ilkesi uyarınca tanık beyanlarının değerlendirilmesi ve 
sorgulanması mümkün olabilecektir.  

• İstinaf aşamasında tanığın çekinme hakkını kullanması halinde 
önceki beyanları delil olarak değerlendirilebilir mi? 

• Özet: Tanıklıktan çekinme hakkını kullanan tanığın beyanlarının 
hükme esas alınması adil yargılanma hakkını ihlal etmez. (AİHM, 
Asch/Avusturya. 26.4.1991, Başvuru No: 12398/86, )  

• Özet:Mahkemede çekinme hakkını kullanmayarak ifade veren 
tanığın sonradan tanıklıktan vazgeçmesi halinde önceki beyanları 
hükme esas alınamaz. (CGK, 15.04.2014, 2013/1-255 E, 2014/180 K)  

• Hakim görüş, istinaf aşamasında çekinen tanığın beyanlarının 
hükme esas alınamayacağı şeklindedir. 
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HAGB, UZLAŞMA VE ÖNÖDEME HÜKÜMLERİNİN 
UYGULANMASI 

 

• 1. İhtimal: Baştan beri HAGB, uzlaşma ve önödeme hükümlerinin 
uygulanması mümkün olan suçlar. 

 

• 2. İhtimal: Suçun niteliğinin değişerek HAGB, uzlaşma ve önödeme 
kapsamına giren suçlar.   

 

• Mevcut yasal düzenlemeye göre, her iki halde de istinaf 
mahkemesi bozma kararı veremez, bu hükümleri kendisi 
uygulamalıdır.  



DURUŞMAYA KATILMAYAN TUTUKSUZ SANIĞIN 
AÇTIĞI DAVANIN REDDEDİLMESİ 

• Tutuksuz Sanığın Duruşmaya Gelmemesi Sebebiyle İstinaf Davasının 
Reddedilmesinin Koşulları. 

•  1)  İstinaf Başvurusu Yalnızca Sanık Tarafından Yapılmış Olmalıdır.  

• 2) Sanık Tutuksuz Olmalıdır. 

• 3) Sanığa Yapılacak Tebligatta, Duruşmada Hazır Bulunmaması Halinde 
İstinaf İsteminin Reddine Karar Verileceği Belirtilmelidir. 

• 4) Sanık Duruşmaya Katılmamış Olmalıdır. (SEGBİS ile katılımda 
duruşmaya katılmış sayılmalıdır) 

• 5) Sanığın Haklı Bir Mazereti Bulunmamalıdır.  

• Sanığın müdafii katılmasına rağmen, sırf sanığın hazır olmaması 
nedeniyle davanın reddedilmesi, AİHS.nin 6/3. maddesinin ihlali 
niteliğindedir. (AİHM, Van Geyseghem/ Belçika 21 Ocak 1999; 
Poitrimol/Fransa, 23. Kasım 1993 Neziraj/Almanya 8 Kasım 2012)  

 



 
DURUŞMA SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR 

• İstinaf mahkemesi, duruşma sonunda, ilk derece mahkemesinin 
verebileceği son kararları verebilir (m.282/1). 

• Duruşma sonunda verilebilecek kararlar şunlardır:   

• 1. Esastan red 

• 2. Düzelterek red 

• 3. Bozma 

• 4. Düşme 

• 5. Başvurunun kabul edilebilir olmadığından istinaf talebinin 
reddine. (İstinaf dilekçesini (talebinin) reddine) 

 

 

 



BOZMAYA KARŞI DİRENME YASAĞI 

Bozmadan sonra yeniden incelenmek ve hüküm verilmek 
üzere dosya kendisine gönderilen ilk derece mahkemesi, 
bozma kararına uymak zorundadır; eski kararında 
direnemez (m.284;286). 

“Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî 
Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce 
aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, 
kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç 
olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır.” 
(5320/8md)  
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İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI 
BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI-TEMYİZ 

 

• Kural: İstinaf mahkemesinin bozma dışındaki son kararları temyize 
tabidir. 

• İstisna: CMK’nın 286. maddesinde sayılan hallerde temyiz yoluna 
başvurulamaz. 

• Temyiz yoluna başvurulması üzerine, istinaf mahkemesi, temyiz 
talebinin süre, ehliyet ve konu bakımından kabul edilebilir olup 
olmadığını denetlemelidir.  (CMK 296 md) 



HÜKMÜN TEMYİZİ ÜZERİNE İSTİNAF 
MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 

 

• KABUL EDİLEBİLİRLİK DENETİMİ 

• Hükmün temyizi üzerine istinaf mahkemesi kabul edilebilirlik 
denetimi yapmalıdır. 

• 1) Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmışsa 

• 2) Temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmişse 

• 3) Temyiz edenin buna hakkı yoksa, 

• Hükmü temyiz olunan bölge adliye mahkemesi bir karar ile temyiz 
talebini reddeder. (CMK 296 md) 



YARGITAY (CMK 304/1) 
Red (302/1)+Düzelterek Red (303) 

Yargıtay C.Başşsavcılığı 
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Bölge Adliye Mahkemesi 

İlk derece Mahkemesi 

303. Maddenin dışında kalan 
hallerde hüküm verilmek üzere 

hükmü bozulan 

istinaf mahkemesine gönderilir. 
(CMK 304/2 md) 

YARGITAY KARARININ 

GÖNDERİLECEĞİ MERCİ 

7 GÜN İÇİNDE 

(304/1 

İlk derece mahkemesi kararı esastan red veya düzelterek reddedilip, temyiz 

sonucu bozulduğunda bu davanın tekrar görülmek üzere ilk derece 

mahkemesine değil, istinaf mahkemesine gönderileceği anlaşılmaktadır.   



İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI 
BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI-İTİRAZ 

• 1) İtiraz, hâkim kararlarına karşı başvurulan bir kanun yoludur. 
Mahkeme kararlarına karşı itiraza gidilmesi istisna olup itiraza tabi 
kararların kanunda açıkça gösterilmesi gerekir.  

• 2) İtiraz mercii CMK’nın 268/3-e maddesi uyarınca kararı veren 
istinaf mahkemesini numara olarak takip eden istinaf 
mahkemesidir.  

• 3) “Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca 
kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle 
beraber temyiz olunabilir.”  (CMK 287 md) 


