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Yargıtay, Anayasa,Yargıtay Yasası ile diğer yasalara göre 

görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. (Any. m. 154)  
 

•Yargıtay, hukuk ve ceza yargılaması alanında faaliyet 

gösteren adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka 

bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son 

inceleme yeridir. 
 

•Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtiğinde Yargıtay, 

BAM’lerinden verilen bozma dışında kalan son kararları 

hukuki yönden inceleyecek temyiz mahkemesidir. (CMK 

286/1)  
 

•Yargıtay, ülkede içtihat birliğini sağlar.  
 



 Yargıtay, temyiz yargılaması yanında, ilk derece 

mahkemesi olarak ya da itiraz makamı sıfatı ile yaptığı 
yargılamalar da vardır.  
 

 Yargıtay, içtihat birliğini sağlamak amacıyla tektir. 

Ülkedeki mahkemelerin hukuk kurallarını aynı biçimde 
yorumlayarak, uygulamaları içtihat birliği ile sağlar.  
a 
İçtihadı birleştirme kararları, benzer hukuki konularda 

Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye 
mahkemelerini bağlar.   (Yargıtay Kan. M. 45) 
 

İçtihat birliği, hukukun üstünlüğü ve yasa önünde 
herkesin eşitliği, yargıya olan güven açısından da önemlidir.  
 
 



 

Yargıtay, olayı belirleyen anlamda bir ilk derece 

mahkemesi değil, salt hukukun ne olduğunu belirleyen bir 

hukuki derece yani denetim mahkemesidir. 
 

 Yargıtay, ilk derece mahkemelerindeki gibi duruşma 

yapmadığı, kanıtlarla yüz yüze gelmediği için ilk derece 

mahkemesinin yerine geçerek kanıt değerlendirmesi 

yapamaz. 
 

BAM’lerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine 

temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, 

kesinleşinceye kadar CMUK’nun 322. maddesinin 4, 5 ve 

6. fıkraları hariç olmak üzere 305 ila 326. maddeleri 

uygulanır. (Daha önce Yargıtay incelemesinden geçen 

dosyalar tekrar Yargıtay’a gelecek.) 
 
 
 
 



Bölge adliye mahkemeleri kurulup göreve başlayıncaya 
kadar, 1412 sayılı CMUK’nun temyize ilişkin hükümleri 
uygulanırken, BAM’lerinin kurulmasından sonra 5271 sayılı 

CMK’nın temyize ilişkin hükümleri uygulanmaya 
başlayacaktır. 
 

Temyiz, bölge adliye mahkemeleri kararlarına karşı 

başvurulan kanunun yolu olarak düzenlendiği halde bu 

kuralın istisnası olan CMK’nın 285. maddesindeki 

düzenlemeye göre, Türk Ceza Kanununun 18. 

maddesinin dördüncü fıkrasına göre karar veren ilk 

derece mahkemesi olan Ağır Ceza Mahkemesi 

kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmadan 
doğrudan temyiz yoluna başvurulacağı belirtilmiştir.  
 



 

•Ancak TCK’nın 18. maddesi, 23.04.2016 tarih ve 6706 

sayılı Kanunun 36. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. 6706 sayılı “Cezai Konularda Uluslararası 

Adli İşbirliği Kanunu” yürürlüğe girerek bu konu 

yeniden düzenlenmiştir.  

•6706 sayılı Kanunun “iade yargılaması” başlıklı 18. 

maddesinin 4. fıkrasında; Kararı veren ilk derece 

mahkemesi olan Ağır Ceza Mahkemesi kararlarına karşı 

doğrudan temyiz yoluna başvurulacağı belirtilmiştir.  

(Kişinin rızaya dayalı iade talebini kabul etmemesi 

halinde mahkeme, iade şartlarını bu Kanun ve 

Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma 

hükümlerine göre inceleyerek iade talebinin kabul 

edilebilir olup olmadığına dair kararı)   

 
 

 

 



 

 

6706 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası hükmü hariç) diğer kanunlarda 

temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a  

başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye 

mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere 

ilişkin ilk derece mahkemelerinin karar ve 

hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur. 
 



  Temyiz süresi ne kadardır? 
 

Temyiz süresi hükmün açıklanmasından itibaren yedi 

gündür. Hüküm temyiz yoluna başvurma hakkı 

olanların yokluğunda açıklanmışsa yedi günlük temyiz 
süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar. (CMK m. 291). 
  
Bu süre hak düşürücü bir süredir ve kusursuz 

geçirilmesi halinde, CMK’nın 40, 41 ve 42.   

maddelerine göre eski hale getirme yoluna gitmek 
mümkündür. 
 



 Temyiz başvurusunun şekli 
nasıldır? 
Temyiz isteminin şekli CMK m. 291’de düzenlenmiştir. 
Davasız yargılama olmaz ilkesi gereğince, her şeyden 

önce temyiz davasının açılması; başka bir ifade ile temyiz 
isteminde bulunulması gerekir. 
Temyiz istemi hükmü veren mahkemeye bir dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması 

suretiyle yapılır, beyan tutanağa geçirilir, tutanak hakime 
onaylattırılır. 
Temyiz davasının açılabilmesi için CMK iki şart 
aramıştır:  
1- İstek,  
2- Süre. 



 CMK’nın 291’nci maddesinde; tutuklu bulunan sanık hakkında 

263 üncü madde hükmünün saklı olduğu belirtilmiştir. CMK m. 

263’de tutukluların kanun yollarına nasıl başvuracağı 

konusunda özel düzenleme yapılmıştır;  
 

Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık zabıt katibine veya tutuklu 

bulunduğu tutukevi müdürüne beyanda bulunarak veya bu 

konuda dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir. 
 

Zabıt katibine başvuru halinde, kanun yollarına başvuru beyanı 

veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları 

belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya 

sanığa bunun bir örneği verilir. Kurum müdürüne başvuru halinde 

de aynı zabıt katibine başvuru halindeki hükümlere göre işlem 

yapılarak tutanak veya dilekçe derhal ilgili mahkemeye gönderilir. 

Zabıt katibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.  
 



 Temyiz başvurusunda gerekçe zorunlu 
mudur? 
Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini 
temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. (CMK m.294.)  
Temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir. 
Temyiz başvurusunda temyiz nedeni gösterilmemişse temyiz 

başvurusu için belirlenen sürenin veya gerekçeli kararın tebliğinden 

itibaren yedi gün içinde hükmü temyiz olan BAM’a temyiz 
nedenlerini içeren bir ek dilekçe verilir.  
Cumhuriyet savcısı, temyiz isteğinin sanığın yararına veya 
aleyhine olduğunu açıkça belirtir. (CMK m.295/1) 
Temyiz sanık tarafından yapılmış ise, (temyiz gerekçelerinin yazılı 

olduğu) ek dilekçe kendisi veya müdafii tarafından imza edilerek 
verilir. (CMK m.295/2) 
Müdafii yoksa sanık tutanağa bağlanmak üzere zabıt katibine 

yapacağı bir beyanla gerekçesini açıklayabilir. Sanığın beyan edip 

açıkladığı temyiz gerekçelerinin yazıldığı tutanak hakime onaylatılır. 

Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında CMK 262 madde, 

tutuklu sanık hakkında ise CMK 263 madde hükümleri saklıdır. 
(CMK m. 295/3) 
 



 CMK’da re’sen (otomatik) temyiz var 
mıdır? 
Eski usul yasamız bazı ağır mahkumiyetlerde bu kuraldan 

ayrılarak istek şartından sanık lehine vazgeçmiş, temyiz 
incelemesinin kendiliğinden yapılmasını kabul etmişti. 
CMK’da re’sen (otomatik) temyiz kurumu 
düzenlenmemiştir.  
CMK’da re’sen (otomatik) istinaf kurumu 

düzenlenmiştir. “... onbeş yıl ve daha fazla hapis 

cezalarına ilişkin hükümler, BAM tarafından re’sen 
incelenir”. (CMK m. 272/1) 



 

 Temyize kimler başvurabilir? 
Bu konuda CMK’nın temyiz başvurusu ile ilgili bölümünde özel bir 

düzenleme yoktur. 

CMK’nın kanun yollarının genel hükümlerini düzenleyen 260 ve sonraki 

maddelerinde, kimlerin kanun yollarına başvurabileceği belirtilmiştir; 

Cumhuriyet savcısı, sanık, davaya katılan sıfatını almış olan ve 

katılma isteği karara bağlanmamış, talebi reddedilmiş veya katılan 

sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunanlar temyiz 

kanun yoluna başvurabilir. (duruşmadan haberdar edilmeyen veya 

şikayetçi olduğunu söylemesine rağmen davaya katılmak isteyip 

istemediği sorulmayanlar) 

BAM’da bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkemelerinin 

kararlarına  karşı temyiz yoluna başvurabilir. Cumhuriyet Savcısı sanığın 

lehine olarak da temyiz yoluna başvurabilir. 

Avukatlar, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna 

aykırı olmamak koşuluyla temyiz kanun yoluna başvurabilir. 

Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli ve sanığa açık 

olan temyiz kanun yoluna süresi içinde başvurabilirler.  
 



 Temyiz Başvurusunun sonuçları nelerdir? 
Süresinde yapılmış olan temyiz başvurusu BAM’ın 
kararının kesinleşmesini önler. (CMK m. 293/1).  
Dava dosyası kararı veren mahkemeden denetimi 
yapacak mahkemeye geçer. 
Bazen temyiz edilen kararlar hakkında temyiz 

mahkemesinin verdiği kararlar sadece temyiz eden 

bakımından değil, üçüncü kişiler bakımından da sonuç 

doğurabilir. Temyiz edilen hüküm, sanık lehine 

bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde 

bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı 

varsa, bu sanıklar da hükmün bozulmasından yararlanırlar. 

(Sirayet-CMK m. 306) (Delil takdiri yapılmasını 

gerektirmeyen, net uygulama hatalarında sirayet 

sözkonusu olur. Diğer sanığa sirayet edebilmesi için 

mahkemenin bozma bozma kararına uyması gerekir. 
Sirayet sonrası kurulan hükmü sanık temyiz edemez) 
 
 



 Temyize tabi kararlar hangileridir? 
 

CMK’nın 286/1. md. de, bölge adliye mahkemeleri ceza 

dairelerinin bozma dışında kalan hükümlerinin temyiz 

edilebileceği belirtilmiştir.  

CMK 286/2. md. de ise Bölge Adliye Mahkemeleri ceza 

daireleri tarafından verilen kararların hangilerinin temyiz 

edilemeyeceği yani kesin olarak verildiği açıklanmıştır. 

Buna göre: 

a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha 

az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para 

cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair 

BAM kararları, 

(İlk derece mahkemesinin beş yıldan fazla hapis cezasıyla 

ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin 

kararı temyiz edilebilir.) 
 
 
 



b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az 

hapis cezalarını artırmayan BAM kararları, 

(Eylemin niteliğini değiştirmiş olsa bile cezayı artırmamış 

olması gerekir. Başka bir deyişle, BAM aynı veya daha az 

hapis cezasına hükmetmiş olmalıdır.) 

c)  (Değişik:28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 

sayılı Kanun’un 78. md) İlk derece mahkemelerinin 

görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl 

dahil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli 

para cezalarına ilişkin her türlü BAM kararları, 

(Değişiklik öncesi, sulh ceza mahkemesinin görevine giren 

suçlarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerinden verilen 

hükümlere ilişkin her türlü BAM kararları idi.)  

Cezanın artırılması, eksiltilmesi, suç niteliğinin değiştirilmesi 
önemli değil.) 



d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece 

mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin her türlü BAM 

kararları, 

 

e) (Değişik:28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 

sayılı Kanun’un 78. md) Sadece eşya veya kazanç 

müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk 

derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf 

başvurusunun esastan reddine dair kararları, 

 

f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para 

cezasını gerektiren suçlardan, ilk  derece mahkemesince 

verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun 

esastan reddine dair kararları, 

 



g) (Değişik:28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 

sayılı Kanun’un 78. md) Davanın düşmesine, ceza 

verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk 

derece mahkemesi kararları ile ilgili bölge adliye 

mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf 

başvurusunun esastan reddine dair kararlar, 

 

h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak 

koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden 

fazlasını içeren BAM kararları, temyiz edilemez. 

 



 Temyiz nedenleri nelerdir? 
Temyiz nedenleri CMK m. 288/1 de açıklanmıştır. 

“Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine 

dayanır.”  1412 sayılı CMUK’ da temyiz nedenleri kanuna 

aykırılık olarak düzenlendiği halde 5271 sayılı CMK’da 

temyiz nedenleri hükümdeki hukuka aykırılıklar olarak 

düzenlenmiştir. 

Yeni CMK’da, kanuna aykırılık yerine hukuka aykırılık 

denilmesi, temyiz nedenlerinin kapsamını genişletmiştir. 

Bunlar; mevzuatın yanında hukukun temel ilkeleri, Ceza 

Muhakemesi Hukukuna hakim ilkeler ve uluslararası 

sözleşmelerdir. 

Temyiz yoluna başvurmak için son kararda ya da ona 

temel olan kararlarda hukuka aykırılık bulunmalıdır. 
 



 Temyiz nedenlerini; 
 

maddi hukuka (ceza hukukuna) ilişkin temyiz nedenleri  

muhakeme (usul) hukukuna ilişkin temyiz sebepleri 

olmak üzere ikiye ayırabiliriz.   

Hukuka aykırılık nedir? 

Hukuka aykırılık CMK m. 288/2’de tanımlanmıştır: Bir 

hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış 

uygulanması hukuka aykırılıktır. 

Hukuk kuralı deyimi; temel hukuk ilkelerini, yargılama 

hukukuna ilişkin kurallarla maddi hukuka ilişkin kuralların 

tümünü kapsar. 

Hukuka aykırılık; 

 maddi hukuka (ceza hukukuna) aykırılık  

ve muhakeme (usul) hukukuna aykırılık olarak ikiye 

ayrılabilir 
 



Maddi hukuka ilişkin aykırılık hallerinde, bir fiilin hangi suç 

veya kanun maddesi kapsamına girdiği veya girmediği, hangi 

ağırlaştırıcı veya hafifletici sebepleri gerektirdiği, maddi hukuka 

ilişkin hukuka aykırılık halleridir ve bunların bulunmaları kararın 

bozulmasını gerektirir. 

Temyizde Yargıtay sadece hukuka aykırılıkları incelemekle 

yetkilidir. Maddi olguları incelemez. Ancak mahkemenin 

elindeki maddi olguları hukuka uygun olarak değerlendirip 

değerlendirmediğini ve hükme esas alırken hukuk 

kurallarına bağlı kalıp kalmadığını incelemek zorundadır.  

Yine hukuka aykırılığın, yargılama kurallarının doğru 

uygulanmaması nedeniyle ileri sürülmesi halinde de Yargıtay 

hem bu yargılama kurallarına uyulup uyulmadığına ve hem de 

bu kuralların uygulanmasına esas teşkil eden ve daha önce 

mahkemece tespit edilmiş olan maddi vakıaların doğru 

değerlendirip değerlendirilmediğine bakar. 
 



Muhakeme (usul) hukukuna aykırılık nedenleri, temyiz 

sırasında karara etkisi bakımından;  

Mutlak ve 

Nispi hukuka aykırılıklar olarak ikiye ayrılabilir. 
 

Mutlak Hukuka aykırılık nedenleri: Muhakeme (usul) 

hukukuna ilişkin temyiz sebepleri de mutlak olan ve 

olmayan temyiz sebepleri olarak ikiye ayrılır.  
 

Mutlak temyiz sebepleri CMK m. 289/1’de 

düzenlenmiştir. Mutlak temyiz sebepleri, hukuka kesin 

aykırılık hâlleridir. Mutlak temyiz sebeplerinin bulunması 

halinde kanuna mutlaka muhalefet edilmiş sayılır. 
 



CMK m.289 (1) :Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa 

da aşağıda yazılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır; 

a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması, 

b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin 

hükme katılması, 

c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu 

istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin 

kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması, 

d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli 

veya yetkili görmesi, 

e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması 

gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması, 

f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi, 

g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi, 

h)Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma 

hakkının sınırlandırılmış olması, 

i)Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması, 

 

Yukarıda belirtilen ve mutlak temyiz sebebi olan hukuka aykırılık halleri, 

hükme etki etmemiş veya temyiz gerekçelerinde belirtilmemiş olsa 

bile, hükmün mutlak bozma nedeni olarak kabul edilmiştir. 
 



Nispi hukuka aykırılık nedenleri: CMK m. 289 da 

sayılan temyiz sebepleri dışında kalan muhakeme (usul) 

hukukuna aykırılıklardır. Mutlak olmayan nispi temyiz 

sebepleri olarak ifade edilebilir. Mahkemenin kararında 

bulunan nispi hukuka aykırılık, ancak kararı etkilemiş 

olması halinde bir temyiz nedeni olarak kabul edilir. 

Mahkeme kararındaki hukuki ihlal bu kararın esaslı 

dayanak noktalarını oluşturan hukuk kurallarına aykırılıktan 

kaynaklanmışsa, bir temyiz nedeni olarak kabul edilir. 

Ancak bu hukuka aykırılık mahkemenin son kararını 

etkilememiş ise artık bu durum temyiz incelemesinde 
bozmaya etkili olmayacaktır. 
Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık 

aleyhine hükmün bozdurulması için Cumhuriyet savcısına 
bir hak vermez. (CMK m. 290.) 
 



  Hükümden önce verilen ve hükme etki 
eden kararların temyizi mümkün müdür? 
 

Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya 

başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme 

kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir. (CMK 
m.287) 
 

Mahkeme bir dava hakkında yargılama yaparken 

yargılama süreci boyunca çok sayıda ara karar verir. 
Hüküm bu ara kararların üzerine inşa edilir. 
 

Mahkemenin hükümden önceki kararına karşı, örneğin 

itiraz yoluna başvurulabileceği belirtilmiş ve buna rağmen 

itiraz yolu kullanılmamışsa, artık bu durum hakkında temyiz 
yoluna başvurmak mümkün değildir. 
 



 Temyiz başvurusunun kabule değer 

sayılamaması nedeniyle kararı veren 
mahkemece reddi hangi hallerde mümkündür? 
 

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 veya ilk derece 

mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder. (CMK 
m. 296 /1) 
 



 Temyiz başvurusunun reddi kararına karşı 

tarafların hakları nelerdir? 
 

Temyiz eden, temyiz isteminin reddi kararının 

kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde 
Yargıtay’dan bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. 
  
Temyiz isteminin reddi konusunda yedi günlük sürede 

Yargıtay’dan karar istenmesi halinde dosya Yargıtay’a 

gönderilir. Ancak bu nedenden dolayı hükmün infazı 
ertelenemez (CMK m. 296/2). 
 



 Temyiz başvurusunun kararı veren 

mahkemece kabule değer görülmesi üzerine 

temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliği ve 
cevap hakkı usulü nasıldır? 
 

CMK’nın 296’ncı maddesine uygun olarak yapılmış ve 

hükmü veren mahkeme tarafından reddedilmemiş olan 
temyiz dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. 
 

Karşı taraf temyiz dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 

yedi gün içinde yazılı olarak temyiz istemi ile ilgili 
cevabını verebilir. (CMK m. 297/1) 
 



Bölge adliye mahkemesi ceza dairesi usulüne 

uygun olarak temyiz edilen dosyayı nereye 
gönderir?  
 

Temyiz dilekçesine cevap verildikten veya bunun için 

belirli süre bittikten sonra, temyiz edilen dava dosyası, 

kararı veren BAM ceza dairesi tarafından, BAM 

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. BAM Cumhuriyet 

başsavcılığı, mahkemeden gelen dosyayı Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir (CMK m.297/2). 
 

CMK’nın 297/2. maddesi BAM Cumhuriyet Başsavcılığına 

mahkeme tarafından kendisine gönderilen dosyayı temyiz 

incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
göndermek işlemi dışında bir görev vermemiştir. 
 



 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
temyizle ilgili görevleri nelerdir? 
BAM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderilen dosya, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığında incelenir. Temyiz dilekçesindeki temyiz gerekçelerinin 

yerinde olup olmadığı, temyiz edilen hükümde hukuka aykırılık halleri 

bulunup bulunmadığı araştırarak temyiz edilen dosya hakkında 

tebliğname düzenlenir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname düzenlerken temyiz 

dilekçesindeki gerekçelerde yazılmasa bile temyiz edilen hükme 

ilişkin dosyada CMK’nın 289. maddesindeki hukuka kesin aykırılık 

hallerinin bulunup bulunmadığını resen araştırır. Tebliğnamede 

varsa hukuka aykırılık sebeplerini belirtir. Temyiz talebinin kabulü veya 

reddi konusunda görüşünü yazarak dosyayı tebliğname ile birlikte 

temyiz incelemesi için ilgili Yargıtay dairesine gönderir.  

Tebliğnamenin tebliği işlemini ilgili daire yapar. (CMK m.297/3) 

Yargıtay’da duruşmalı olarak yapılacak temyiz incelemesinde iddia 

makamını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine  görevlendirdiği 

Yargıtay Cumhuriyet savcısı temsil eder. (CMK m.300/2) 



Temyiz incelemesinde denetlenemeyecek 
konular nelerdir? 
 

Temyiz incelemesi ancak hükmün hukuka aykırı olması 

nedenine dayanır. Temyiz incelemesini yapacak olan 

Yargıtay sadece hukuka aykırılıkları incelemekle yetkilidir. 

Yargıtay temyiz incelemesini yaparken temyiz edilen 

dosyadaki maddi olguları inceleyemez, maddi vakaların 

denetimini yapmaz ve kararı veren mahkemenin 
takdirinin yerinde olup olmadığını inceleyemez. 
 

 Ancak Yargıtay, kararı veren mahkemenin takdirinin 
gerekçesi olup olmadığına bakacaktır. 
 



Bölge adliye mahkemelerinin aynı dosyada birden çok 

suç ve dava ile ilgili vereceği kararlarda temyize tabi 
olan ve olmayan dava ayrımı nasıl yapılır? 
Kararda hangi suç veya dava için temyiz yolunun açık 

olduğunun ya da kesin olarak karar  verildiğinin belirtilmesi 

gerekir. 
Kaldı ki, Anayasa’nın 40/2, CMK m.34/2, 231/2 ve 232/6. 

maddelerine göre, kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, 

süresi, mercii ve şekilleri belirtilir. 
BAM tarafından aynı dosyada birden çok suç ve dava hakkında 

karar verilmesi halinde verilen kararların bir kısmının temyize 

tabi bir kısmının kesin olarak verildiği ve yalnızca temyizi kabil 

kararların temyiz edilmesi durumunda, dosyanın temyiz 

incelemesi için Yargıtay’a gidip dönmesini beklemeden, temyize 

tabi olmayan suçlarla ilgili infazı gereken mahkumiyet 

kararlarının kesinleşmiş örneğini, infaz için Cumhuriyet 

Başsavcılığına göndermesi gerekir. 
 



 Temyiz incelemesi temyiz başvurusunda gösterilen 
nedenlerle sınırlı mıdır? 
Temyiz incelemesi kural olarak, temyiz dilekçesinde veya temyiz 

layihasında ileri sürülmüş olan noktaları kapsayacaktır. CMK’nın 294. 

maddesinde, temyiz nedeninin ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin 

olacağı ve temyiz edenin başvurusunda, temyiz nedenini göstermek 

zorunda olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 301. maddede de, Yargıtay’ın 

yalnızca “temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile, temyiz istemi 

usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu 
belirleyen olaylar” hakkında inceleme yapacağı açıklanmıştır. 
Anılan hükümler uyarınca, temyiz nedeni olarak gösterilmeyen 
bir hususun Yargıtay tarafından nazara alınmaması gerekmektedir. 
Bu kuralın istisnası; temyiz dilekçesinde ileri sürülmemiş olsa bile, 

CMK md 289’da belirtilen kesin hukuka aykırılık hallerinin bulunup 

bulunmadığının temyiz incelemesinde re’sen araştırılması 
gerekmektedir. 
CMK madde 290’daki düzenlemede ise;  “Sanığın yararına olan 

hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine hükmün bozdurulması için 
Cumhuriyet savcısına bir hak vermez”.  
Örneğin, son sözün sanığa verilmediği gerekçesiyle sanığın beraatine 
ilişkin karar bozulamaz. 



Dava dosyası Yargıtay’a geldiğinde, Yargıtay önce bir ön inceleme 
yapar. 
Temyiz isteminin Yargıtay tarafından reddi konusu CMK 

m.298’de düzenlenmiştir.  
Bu ön inceleme dört farklı konuya ilişkindir.  
Birinci olarak, temyiz davasının süresinde açılıp açılmadığı 
incelenir. 
İkinci olarak, temyiz edilen kararın konu itibariyle temyiz 
edilebilen kararlardan olup olmadığı incelenir.  
Üçüncü olarak, temyiz yoluna başvuran tarafın, temyiz yoluna 
başvurmaya hakkı olup olmadığı incelenir.  
Dördüncü olarak, önceki kanun döneminde olmayan yeni 

CMK’nın getirdiği temyiz dilekçesinin temyiz gerekçelerini içerip 
içermediği incelenir. 
Bu sayılan hususların herhangi birinde hukuka aykırılık varsa, 

temyiz istemi Yargıtay tarafından reddedilir. Burada Yargıtay işin 

esasına girmeden önce bir ön denetim yaparak davaya temyiz 

incelemesi bakımından devam edilip edilmeyeceğine karar 
vermektedir. 
 



Yargıtay Temyiz incelemesi sonucunda hangi 
kararları verebilir? 
 

Yargıtay yaptığı temyiz incelemesinin sonucunda,  
 

1) Red, (CMKm. 302/1)  
 

2) Bozma, (CMK m. 302/2)  
 

3) Düzeltme, (CMK m. 303)  
 

4) Düşme, kararlarını verebilir. 
 
 



 Temyiz isteminin esastan reddi kararları 
hangi hallerde verilir ve sonuçları nelerdir? 
 
 

Buna göre Yargıtay BAM tarafından verilen kararı hukuka 

uygun bulursa veya temyiz isteminde belirtilen nedenlerin 

hüküm bakımından hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul 

ederse, temyiz istemini esastan reddedecektir. (CMK 
m.302/1) 



Temyiz edilen hükmün bozulması kararı hangi 
hallerde verilir ve sonuçları nelerdir? 
 

(CMK m.302) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz 

başvurusunda gösterilen, hükmü etkileyecek nitelikteki 
hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar.  
 

Dilekçede açıklanmış olmasa bile, CMK m. 289’da 

sayılan mutlak hukuka aykırılık halleri ile diğer hukuka 
aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir. 
 

Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu 

hükme esas olarak saptanan işlemlerden kaynaklanmış 
ise, bunlar da bozulmuş olur. 
 



Yargıtay’ın düzeltme kararlarının sonuçları 
nelerdir? 
 

Yargıtay’ın BAM kararlarını düzelterek onama yetkisi, CMK m. 

303’de açıklanmıştır. 
Buna göre; hükme esas olarak saptanan olaylara 

uygulanmasında hukuka aykırılıktan dolayı hüküm bozulmuş ise, 

aşağıdaki hâllerde Yargıtay davanın esasına hükmedebileceği 

gibi hükümdeki hukuka aykırılığı da düzeltebilir: 
a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya 

davanın düşmesine ya da alt ve üst sınırı olmayan sabit bir 

cezaya hükmolunması gerekirse, 
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak 

sanığa kanunda yazılı cezanın en alt derecesini uygulamayı 

uygun görürse, 
c) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası 

hükümde doğru gösterilmiş olduğu hâlde sadece kanunun 

madde numarası yanlış yazılmış ise, 



 

d) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun cezasını 

azaltmış ve mahkemece sanığa verilecek cezanın belirlenmesinde 

artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç 

olmaktan çıkarılmış ise birinci hâlde daha az bir cezanın 

hükmolunması ve ikinci hâlde hiç ceza hükmolunmaması gerekirse, 
e) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre 

verilecek cezanın belirlenmesinde gerekli indirim yapılmamış veya 

yanlış indirim yapılmış ise, 
f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya 

miktarının belirlenmesinde maddî hata yapılmış ise, 
g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın 

gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş ise, 
h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve 

Avukatlık Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık 

mevcutsa,  
 Yargıtay CMK m. 303 gereğince, BAM tarafından verilen 

esas hakkında mahkemenin takdir yetkisine karışmadan 

hükmün bazı kısımları bakımından kararı düzeltebilir. 
 



Düzeltme kararı verebilmesi için, davanın ayrıntılı 

incelemesini yapmadan giderilebilecek bir hata söz konusu 
olmalıdır. 
Yargıtay’ın esas mahkemesi gibi karar vererek önceki 

hükmü ıslah edebilmesi için yapılacak işlemin ek bir 

kovuşturma gerektirmemesi, aykırılığın bazı önemsiz hesap 

ya da yazı yanlışlıklarından kaynaklanması ve yasada 
açıkça bir yetki bulunması gerekir. 
Yargıtay esas mahkemesinin verdiği kararı hukuka 

aykırılıktan dolayı, önce bozacak, sonrada yasanın 

kendisine verdiği açık yetkiye dayanarak kararı ıslah 
edebilecektir. 
Bu şekilde verilen kararlar kesin hüküm halini alırlar. 
 



 

 Yargıtay düşme kararlarını hangi 
hallerde verir, sonuçları nelerdir? 
 

Davanın zamanaşımına uğraması, 
 

 Genel af  
 

Sanığın ölmesi gibi durumlarda,  
 

  davanın düşmesine karar verilebilir. 
 



 Yargıtay kararının gönderileceği merci CMK 
m. 304’de düzenlenmiştir.  
Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü madde 

uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya, hükmü veren BAM’a 

gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. BAM, 

dosyayı Yargıtay’dan geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde 

gereğinin yapılması için ilgili ilk derece mahkemesine gönderilmek 
üzere BAM Cumhuriyet Başsavcılığına verir. (m.304/1).  
Yargıtay, dosyayı 303’ üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan 

hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere hükmü 
bozulan BAM’a veya diğer bir BAM’a gönderir. (m.304/2).  
Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya 

yetkili görmesinden dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı 
görevli veya yetkili mahkemeye gönderir (m.304/3).  
İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık bulunan 

hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk 

derece mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına verilir (m.304/4) 
   Burada verilen kararın hangi merciye gönderileceği verilen kararın 
türüne göre değişecektir. 
 



Yargıtay duruşmalı temyiz incelemesini hangi hallerde 
yapar? 
Yargıtay temyiz edilen dosyaların incelemesini genel olarak dosya üzerinden 

duruşmasız, tarafların yokluğunda yapar. CMK’da, bu kurala istisna olarak 10 yıl 

veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay incelemesinin 

duruşmalı yapılabileceğini düzenlemiştir. (CMK m. 299/1) 
Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, sanık veya katılan temyiz 

başvurularında  isteyebileceği gibi Yargıtay kendisi de re’sen temyiz incelemesinin 

duruşmalı yapılmasına karar verebilir. Duruşma gününden sanığa, katılana, müdafi 

ve vekile haber verilir. Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir 

müdafi ile de temsil ettirebilir. Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde 

bulunamaz. (CMK m.299/2) 
Temyiz edilen kararın duruşmalı incelemesinde uygulanacak usulün nasıl olacağı 

CMK m. 300’de düzenlenmiştir. Buna göre duruşmada önce görevlendirilen üye 

veya tetkik hakimi tarafından incelenen dosya hakkında hazırlanan rapor duruşmaya 

katılan üyelere açıklanır. Ayrıca üyelerde dosyayı incelerler. Daha sonra duruşma 

açılır. (CMK m. 300/1) 
Duruşmalı yapılacak temyiz incelemesinde iddia makamını Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet savcısı temsil eder.  

Duruşmada hazır olan sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını 

açıklar. 
Temyizi istemiş olan tarafa önce söz verilir. Duruşma bitirilmeden önce son söz 
sanığa verilir.  (CMK m.300/2) 



    Davaya yeniden bakacak BAM ya da ilk derece mahkemesi öncelikle 

Yargıtay’dan gelen dosyayı yeniden esas defterine kaydederek dosyaya 

yeni esas numarası verir. 

Davanın taraflarına bozmadan sonraki duruşma gününü bildiren tebligat 

çıkararak  bozmayı haber verip bozma kararına karşı diyeceklerini sorar. 

(m.307/1). 

Bozmadan sonra beyanları alınması gereken taraflara dava dosyasındaki 

adreslerine yapılan tebligata rağmen duruşmalara gelmiyorlarsa haklarındaki 

davaya onların katılımı olmadan devam edilerek sona erdirilebilir. Kanun 

koyucu bu konuda mahkemeye açıkça böyle bir yetki tanımıştır. (CMK m.307/2) 

Bu kuralın istisnası aynı fıkranın son cümlesinde açıklanmıştır. Sanığa 

bozmadan sonraki yargılama sonucunda verilecek ceza bozmadan önceki 

cezadan fazla olacaksa sanığın her halükarda dinlenmesi gerekir. 

 Hüküm yalnız 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.(CMK m. 307/4) 

 Yargıtay’dan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece 

mahkemesinin direnme hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine Yargıtay Ceza 

Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez (m.307/3). 
 



 Yargıtay tarafından verilecek bozma kararına 

karşı mahkeme iki şekilde hareket edebilir. 
Birincisi; Mahkeme bozma kararına uymayabilir. Mahkemenin bozma 

kararına uymamasına direnme denir. Ceza yargılaması kanunumuz 

CMK m.307/3’ de direnme usulünü düzenlemiştir. Mahkemenin direnme 

kararı alması üzerine, mahkeme ile Yargıtay’ın ilgili dairesi arasında 

uyuşmazlık meydana gelmiş olur. Bu uyuşmazlığı giderme yetkisi iki 

mahkemenin dışında başka yargı yeri olan Yargıtay Ceza Genel 

Kuruluna aittir. Ceza Genel kurulunun kararı kesindir. Bu karara karşı 

direnme kararı alınamaz. Mahkeme Ceza Genel Kurulu kararına 
uymak zorundadır. 
İkincisi; Mahkeme bozma kararına uyarak davayı yeniden ele alabilir. 

Mahkemenin Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda yargılama 

yapmayı kabul etmesine “uyma kararı” denir. Uyma kararı ile birlikte 

mahkemenin bozmadan önceki kararı ortadan kalkmış olur. Uymadan 

sonraki yapılan yargılama sonucunda sadece eski hatalar düzeltilmez, 

tam anlamıyla bir yargılama yapılması gerekir. Tamamen serbest bir 

şekilde yeni bir karar alınacaktır. Bu serbestiye, uymadan sonraki 
serbestlik ilkesi denir. 
 



  

 KANUN YARARINA BOZMA 
Hangi hallerde kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir? 

Kanun yararına bozma, olağanüstü kanun yollarından birisidir. 

 Kanun yararına bozma ile, istinaf ve temyiz incelemesinden 

geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki hukuka aykırılıkların 

ortadan kaldırılması ve uygulama birliğinin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Bu kanun yolu sayesinde kanunların her yerde ve herkese karşı eşit 

uygulanması ve hukuka aykırılıkların giderilmesi imkanı elde edilmiş olur. 

Kanun yararına bozma yoluna, kesinleşmiş karar ya da hükümler 

hakkında gidilebilir.  

Hüküm ya da kararın sadece gerekçesinde yer alan hatalar için bu yola 

gidilemez.  

Hukuka aykırılığı çözmek için başka yolun bulunmadığı durumlarda kanun 

yararına bozma yoluna gidilebilir.  

Gerek maddi hukuk kurallarına gerekse usul hukuku kurallarına aykırılık 

hallerinde kanun yararına bozma yoluna gidilebilir.  

Hakimin ya da mahkemenin takdiri veya kanaatine ilişkin konularda, 

örneğin erteleme ya da paraya çevirme isteğinin reddi konusunda kanun 

yararına bozma yoluna gidilemez. 

 Yine, delillerin takdirinde hataya düşülmesi nedeniyle kanun yararına 

bozma yoluna başvurulamaz. 
 



 İstinaf yoluna başvurulmadan kesinleşen karara karşı 
kanun yararına bozma olanağı var mıdır? 
Kanun yararına bozma, hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve 

istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya 
hükümlere karşı gidilen bir kanun yoludur.  
Ceza mahkemelerince verilen bazı hükümlerin kesin olması 
nedeniyle bunların aleyhine istinafa gidilemez. Bunlar; 
(Değişik bent: 31.03.2011-6217/23. md) Hapis cezasından çevrilen 

adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk 
Lirası dahil adli para cezasına mahkumiyet hükümlerine, 
 Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren 
suçlardan beraat hükümlerine,  
Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere, 
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 
Yine, istinaf yolu açık olmakla birlikte, süresi içinde bu yola 
başvurulmayan kararlar kesinleşirler. 
Gerek kesin olmaları, gerekse tarafların başvuruda 

bulunmamaları nedeniyle kesinleşen hükümler, istinaf 

incelemesinden geçmediğinden kanun yararına bozma yoluna açık 
hükümlerdir. 
 



 

İstinaf mahkemesi denetiminden geçen bir karara 
karşı kanun yararına bozmaya başvurulabilir mi? 
 

İstinaf incelemesinden geçen ve CMK madde 

286/2’de sayılan hükümlere karşı temyiz yolu 

kapalıdır. Bir olağan kanunyolu olan istinaf 

incelemesinden geçmek suretiyle kesinleştiklerinden, 

bu tür hükümler, kanun yararına bozma yolu açık 
olmayan kararlardandır.  
 
 



İstinaf mahkemesi denetiminden geçen bir karara karşı 

kanun yararına bozmaya başvurulabilir mi? 
Kanun yararına bozma yoluna hâkim veya mahkeme tarafından 

verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin 

kesinleşen karar veya hükümlere karşı gidilebilir. 

İstinaf incelemesinden geçen ve CMK madde 286/2’de 

sayılan hükümlere karşı temyiz yolu kapalıdır. Bir olağan 

kanunyolu olan istinaf incelemesinden geçmek suretiyle 

kesinleştiklerinden, bu tür hükümler, kanun yararına bozma 

yolu açık olmayan kararlardandır. 

Bölge adliye mahkemesi kararlarından bir kısmına karşı temyiz 

yolu açıktır. Temyiz yolu açık olmakla birlikte, süresi içinde 

temyiz edilmeyen kararlar da kesinleşir. Bu şekilde temyiz 

edilmeyen hükümler, temyiz incelemesinden geçmeksizin 

kesinleştiğinden, bunlara karşı kanun yararına bozma 

yoluna gidilebilir mi? Gidilemez. Öğretide bir kısım görüşler 

gidilebileceği yönünde. 



 Yargıtay’ın (kanun yararına) bozma kararı 

üzerine istinaf mahkemesince yapılacak işlemler 
nelerdir? 
Yargıtay’ın bozma kararı üzerine davaya bakan mahkemenin 

ne tür işlem yapacağı CMK m. 309/4 (a) ve (b) bentlerinde 

gösterilmiştir. Buna göre; 
Bozma nedenleri 223 üncü maddede tanımlanan ve 

davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren 

hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda 

yeniden karar verir.  
CMK m.223 çeşitli hüküm türleri düzenlemiştir. Bunlardan bir 

kısmı esasa ilişkin iken bir kısmı esasa değinmez. Esası 

çözmeyen hüküm türleri durma,düşme ve başka yargı yoluna 

ilişkin görevsizlik kararıdır. Bu hallerden birinin varlığı halinde 

bozma kararı üzerine kararı veren hakim yeniden inceleme 

yaparak karar verecek ve gerekirse işin esasını da çözüme 

bağlayacaktır. 



İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararı vermesi halinde bu 

karar davanın esasını çözmemiş ya da savunma hakkını 

kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine 

ilişkin ise kararı veren mahkeme yeniden yargılama yapacak ve 

gereken kararı verecektir. Ancak ikinci yargılama sonunda 

verilecek ceza önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan 

daha ağır olamaz. 
 Örneğin; yapılan inceleme sonucu asıl mahkemenin yargılama 

sırasında sanığın savunmasını hiç almadığı veya yasal haklarını 

hatırlatmaksızın aldığı belirlenmişse bu durumda asıl mahkeme 

yeniden yargılama yaparak bir hüküm verir. Ancak bu durumda 

önceki cezadan daha fazla bir cezaya hükmedilemez. 
Maddenin (c) ve (d) bentlerinde gösterilen hususlar 

yeniden yargılamayı gerektirmez, Yargıtay ilgili ceza dairesi 

bu husustaki kararı verir. 
 


