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İst�naf kanun yolu �lk derece mahkemeler�nce ver�len hükümlere karşı başvurulab�len �lk kanun yoludur. İst�nafta

madd� ve hukuk� mesele yen�den �ncelenmekted�r. Gerekt�ğ�nde del�l de �ncelenerek esas hakkında yen� b�r

karar ver�leb�l�r. Yen� del�l �ncelemes� yapılab�len �st�naf yargılamasında çel�şmel� muhakeme �lkes� gereğ�nce

savunma hakkının etk�n b�ç�mde kullanılmasının sağlanması gerek�r. Savunma hakkının etk�n b�ç�mde

kullanılması, savunmayı hazırlamak �ç�n yeterl� zaman, �mkân ve kolaylıklara sah�p olmayı gerekt�r�r. İst�naf kanun

yolunda savunma hakkı, Ceza Muhakemes� Kanunu (CMK) hükümler� ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemes�

(İHAM) �çt�hatları doğrultusunda; �st�naf muhakemes�n�n özell�kler� d�kkate alınarak; müdaf��n hukuk� yardımından

yararlanma hakkı, del�ller�n toplanmasını talep etme hakkı, duruşmada hazır bulunma hakkı, sanığın sorgusu,

del�ller�n �kames� ve savunma hakkı başlıkları altında �ncelenmeye çalışılmıştır. Konuyla �lg�l� CMK

hükümler�ndek� kanun değ�ş�kl�kler�ne ve Olağanüstü Hal (OHAL) düzenlemeler�ne �lg�l� başlıklar altında yer

ver�lm�şt�r.

İst�naf, Savunma Hakkı, Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı, Çel�şmel� Muhakeme, Müdaf�den Yararlanma Hakkı.

Appeal on facts and law �s the f�rst ord�nary legal remedy aga�nst the judgement of the court of f�rst �nstance. In

appeal on facts and law, the legal �ssue and the �ssue of fact are exam�ned. A new judgement can be rendered

by exam�n�ng new ev�dences �n case of necess�ty. Due to the pr�nc�ple of adversar�al procedure, the e��c�ent

enforcement of the r�ght to defense shall be prov�ded �n the procedure of appael on facts and law. The e��c�ent

enforcement of the r�ght to defence �s requ�red to have adequate t�me and fac�l�t�es to prepare defense. The

r�ght to defense �n appeal on facts and law �s exam�ned accord�ng to the Cr�m�nal Procedure Code, to the case

law of European Court of Human R�ghts, to the character�st�cs of appeal on facts and law. The subject �s

exam�ned under the t�tles of the r�ght to defend through legal ass�stance, r�ght to have defence counsel, to

request the collect�on of the ev�dence, the r�ght to appear at the hear�ng, the presentat�on of ev�dence and the

r�ght to defence. Also the amendments �n the related art�cles of Cr�m�nal Procedure Code and the related state

emergency regulat�ons are g�ven under the related top�cs.
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Ceza muhakemes� hukukunda hüküm kollekt�f b�r �şb�rl�ğ� sonucunda ver�l�r. İdd�a savunma ve yargı arasındak�

bu �şb�rl�ğ� çel�şmel� muhakemen�n gereğ�d�r. Karar n�tel�ğ�ndek� hüküm b�r şüphey� yener. Şüphe en az �k� �ht�mal

gerekt�r�r. İdd�a makamı bu �ht�mallerden b�r�n� �ler� sürer ve �dd�a makamının �ler� sürdüğü bu �ht�mal tezd�r.

Savunma karşı tez oluşturur ve savunmanın olmadığı b�r �dd�a düşünülemez. Bu nedenle savunma karar �ç�n

zorunlu olan şüphen�n yen�lmes�n� kolaylaştırır. Savunma yan� karşı tez�n �ler� sürülmes� bazen sadece �dd�anın

redd� �le bazen de yen� b�r �dd�anın ortaya atılması (except�o) şekl�nde olur. Karşı �dd�a şekl�ndek� savunma

aslında esas hakkındadır. Karar n�tel�ğ�nde olan hüküm, �dd�a ve savunmanın değerlend�r�lmes�nden �barett�r.

İdd�a ve savunma karar madalyasının �k� yüzüdür. Savunmanın anayasalarla m�lletlerarası antlaşmalarla hak

olarak tanınmasının neden�; savunma ve �dd�a arasındak� d�yalekt�k durumun savunma ve �dd�a arasında b�r

görev denges� gerekt�rmes�d�r  . Bu görev denges�ne muhakemen�n her hal ve safhasında �ht�yaç vardır  .

Savunma makamı savunmayı hakkı �le yapab�lecek yetk�lerle donatılmalıdır. İdd�a ve savunma arasında denge

sağlanması hakkan�yet gereğ�d�r  .

Savunma hakkı; şüphel� ya da sanığın �dd�a makamı tarafından �dd�a ed�len suçu �şlemed�ğ�n�n, �şlenen f��ller�n

suç oluşturmadığının �şlenen f��ller�n hukuka uygunluk sebepler� kapsamında �şlend�ğ�n�n, f��ller�n �şlend�ğ�nde

kusurun olmadığının, �dd�a ed�lenden daha az cezayla cezalandırılması gerekt�ğ�n�n veya bazı hukuk� sebeplerle

cezalandırılmaması gerekt�ğ�n�n sanık, şüphel� veya bunların kanun� tems�lc�ler� veya müdaf�ler� tarafından yetk�l�

makamlar önünde �ler� sürülmes�d�r  .

Savunma hakkı, hak arama hürr�yet� başlığı altında  Anayasa’nın (Any) 36. maddes�nde düzenlenmekted�r. Buna

göre “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suret�yle yargı merc�ler� önünde davacı veya davalı olarak,

�dd�a ve savunma �le ad�l yargılanma hakkına sah�pt�r”. D�ğer taraftan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmes� (İHAS)

savunma hakkının gerekler�n� düzenlemekted�r. İHAS m.6/3 b bend�ne göre; hakkında suç �snadı olan k�mse

savunmasını hazırlamak �ç�n gerekl� zamana ve kolaylıklara sah�p olma hakkına sah�pt�r. Savunma hakkı şüphel�

/ sanık tarafından b�reysel olarak kullanılab�leceğ� g�b� müdaf� vasıtasıyla da kullanılab�l�r.

Hukuk devlet� �lkes� gereğ�nce; sanık, yasayla tanınmış hak ve yetk�lerle donatılmış b�r usul süjes�  olarak kabul

ed�l�r ve bu suretle hukuk güvenl�ğ�n�n sağlanması ve hukuk� haklarının korunması gerek�r  . Savunma hakkı, hak

arama özgürlüğünün, ad�l yargılanma hakkının ve hukuk devlet� �lkes�n�n gereğ�d�r. Devlet�n, savunma hakkının

etk�n b�r b�ç�mde kullanılması yönünde poz�t�f ve negat�f yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kanun yoluna başvurma hakkı hem hak arama özgürlüğünün, hem de şüphel�, sanık �ç�n savunma hakkının

etk�n b�ç�mde kullanılmasının gereğ�d�r. Kanun yoluna başvuru hakkına sadece mevzuatta yer ver�lm�ş olması bu

hakkın sağlandığı anlamına gelmemekted�r. Etk�l� kullanımının da sağlanmış olması gerek�r.

Olağan kanun yollarından �st�naf kanun yolu 20 Temmuz 2016 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r. İst�naf kanun yolu �lk

derece mahkemeler�nce ver�len hükümlere karşı başvurulab�len �lk kanun yoludur. İst�nafın en öneml� özell�ğ�

madd� meselen�n tekrar �ncelenmes�d�r. Gerekt�ğ�nde del�l de �ncelenerek esas hakkında yen� b�r karar ver�leb�l�r.

İst�naf mahkemes� madd� meseley� denetleyeb�ld�ğ� g�b� hukuk� meseley� de denetleyeb�l�r  . Yen� del�l

�ncelemes� yapılab�len �st�naf yargılamasında çel�şmel� muhakeme �lkes� gereğ�nce savunma hakkının etk�n

b�ç�mde kullanılmasının sağlanması gerek�r. “ İnsanlık onuruna saygı şüphel� veya sanığın kend� usulü geleceğ�n�

bel�rleme özgürlüğünün kabulünü emreder”. Sanığın muhakemen�n objes� değ�l, sujes� olmasının sonucu olarak

sanık usulü davranış stratej�s�n� seçeb�l�r; b�r müdaf�den yararlanab�l�r, del�ller�n toplanmasını talep edeb�l�r,

tanıkları ve b�l�rk�ş�y� doğrudan talep edeb�l�r, kanun yollarına başvurab�l�r  .
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Çalışmanın konusunu �st�naf kanun yolunda savunma hakkı oluşturmaktadır. Savunma hakkının gereğ� olan

haklar, �st�naf yargılamasından kaynaklanan özell�kler doğrultusunda, �st�naf kanun yolunda savunmanın etk�n

b�ç�mde kullanımı bakımından �ncelenmeye çalışılmıştır. İlk derece yargılamasında savunma hakkının güvence

altına alındığı hükümler, �st�naf yargılaması bakımından da genel hükümler�n geçerl� olması neden�yle güvence

teşk�l etmeye devam etmekted�r. Bu nedenle çalışmada Ceza Muhakemes� Kanunu (CMK) hükümler�

doğrultusunda �st�nafta savunma hakkı; müdaf��n hukuk� yardımından yararlanma, del�ller�n toplanmasını talep

etme hakkı, duruşmada hazır bulunma hakkı, sanığın sorgusu, del�ller�n �kames�, savunma hakkı başlıkları

altında �ncelenmeye çalışılmıştır. CMK hükümler�ndek� kanun değ�ş�kl�kler�ne ve olağanüstü hal (OHAL)

düzenlemeler�ne ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� (İHAM) �çt�hatlarına �lg�l� başlıklar altında yer ver�lm�şt�r.

Muhakeme süjes� olan sanık, �sterse kend�s� savunma yapab�l�r. Bu durumda sanık b�reysel savunma görev�n�

yapar ve b�reysel savunma makamını �şgal eder. Sanık, b�reysel savunma makamı olması neden�yle süjed�r ve

suje olması neden�yle ödevler� ve hakları vardır  . Zorunlu müdaf�l�ğ� gerekt�ren durumlar har�ç olmak üzere;

savunmasını b�reysel ya da müdaf� vasıtasıyla yapmaya karar verme konusunda özgürdür  .

Müdaf�den yararlanma hakkı savunma hakkının kullanım şek�ller�nden b�r�d�r. Anayasal güvenceye sah�p,

herkes�n meşru vasıta ve yollardan yararlanarak sah�p olduğu savunma hakkı (Anayasa m.36) gereğ�nce

savunma meşru b�r yol, müdaf� de savunma hakkının kullanımında meşru b�r araçtır  . İHAS m.6/3 c bend�ne

göre; kend� kend�n� savunmak veya kend� seçeceğ� b�r müdaf��n yardımından yararlanmak ve eğer b�r avukat

tutmak �ç�n mal� �mkânlardan yoksun bulunuyor ve adalet�n yer�ne gelmes� �ç�n gerekt�r�yor �se, mahkemece

tay�n ed�lecek b�r avukatın ücrets�z yardımından yararlanma hakkına sah�pt�r. İHAS’n�n amacı sanığın

muhakemen�n tamamında f��len ve gerçekten müdaf� yardımından yararlanmasını güvence altına almaktır.

“ İdd�a”ya- tez’e-, “savunma”- ant�tez- �le karşı çıkma olanağı, “hüküm” -sentez- �le son bulacak ceza

yargılamasında yargılamayı ad�l kılmanın unsurlarından b�r�d�r  .

5271 sayılı CMK hükümler�ne göre; sanık savunmasını b�zzat yapab�leceğ� g�b� soruşturma veya kovuşturmanın

her aşamasında b�r veya b�rden fazla müdaf� yardımından da yararlanab�l�r. Kanun� tems�lc�s� varsa o da sanığa

müdaf� seçeb�l�r (CMK m.149/1). Sanık müdaf�� kend� seçeb�leceğ� g�b�, müdaf� seçeb�lecek durumda olmadığını

beyan ederse b�r müdaf� görevlend�r�leb�l�r (CMK m.150/1). Soruşturma evres�nde �fade almada en çok 3 avukat

hazır bulundurulab�l�r (CMK m.149/2) Örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenen suçlar bakımından yürütülen

kovuşturmalarda duruşmada en çok 3 avukat hazır bulunur (CMK m.149/2).

Müdaf� şüphel� ve sanığa hukuk� yardımda bulunan bağımsız b�r adalet organıdır  . Bu nedenle müdaf� �şgal

ett�ğ� makam dolayısıyla süje olur. Makam �t�bar�yle suje olan müdaf��n b�r takım görev ve yetk�ler� vardır. Müdaf�

kanun ve hukukla bağlıdır hukukun tanıdığı savunma hakkını savunma amacı dışında kullanamaz  .

Müdaf��n �st�naf kanun yolu aşamasında savunmanın etk�n kullanımı açısından görev ve yetk�ler�n�n kapsamı;

müdaf��n hukuk� yardımda bulunma görev�, müdaf��n �st�naf başvurusunda bulunma yetk�s�, �st�naf başvurusunda

müdaf��n gerekçe göstermes�, müdaf��n �st�naf başvurusunu ger� alması, müdaf��n tutuklu sanıkla görüşme

yazışma yetk�s�, müdaf��n hazır bulunma yetk�s� başlıkları altında �ncelenecekt�r.
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Ceza muhakemes�n�n görev�, madd� gerçeğ� hukuka uygun b�ç�mde ortaya çıkarma amacı doğrultusunda

kollekt�f b�ç�mde hüküm vermekt�r. Hüküm kollekt�f faal�yet sonucunda �dd�a savunma ve yargı makamlarının

�şb�rl�ğ� �ç�nde ver�l�r  . Müdaf� de madd� gerçeğ�n ortaya çıkartılmasının savunma hakkıyla sınırlı olarak b�r

parçasıdır. Bu nedenle müdaf� sanığa dosya �çer�ğ� hukuk kuralları ve �çt�hatlar hakkında sanığın �rades�n�

yönlend�rmeden b�lg� vereb�l�r. S�lahların eş�tl�ğ� �lkes� gereğ�nce sanığa hukuk� b�lg� ver�lmes� aynı zamanda

hukuk devlet� �lkes�n�n gereğ�d�r. Müdaf��n yardımcı statüsü sanık aleyh�ne sonuç doğuracak h�çb�r şey

yapmamayı, sadece sanık leh�ne konuşmayı, sırlarını saklamayı (Avukatlık Kanunu m.36) hukuk� b�lg� vermey� ve

hukuk� tavs�yelerde bulunmayı gerekt�r�r  . Hukuk� yardım madd� olayı karartab�lecek müdahaleler yapılmasını

kapsamaz  .

İst�naf kanun yolu bakımından müdaf��n hukuk� yardımda bulunma görev� değerlend�r�ld�ğ�nde; müdaf� öncel�kle

�st�naf yargılaması sonucunda ver�lecek karardan doğab�lecek lehe aleyhe sonuçları değerlend�rmel�d�r. Müdaf�

bu değerlend�rmeden sonra somut olay bakımından kanun yoluna g�tmen�n amaca uygun olup olmadığını ve

kanun yoluna başvurmanın başarı şansını �rdelemel�d�r. Müdaf� yaptığı bu �ncelemeler net�ces�nde vardığı

sonuçlar hakkında sanığı b�lg�lend�rmel�d�r  .

CMK m.261 gereğ�nce avukat müdaf�l�ğ�n� üstlend�ğ� k�ş�ler�n açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun

yoluna başvurab�l�r. Ancak �st�naf d�lekçes�n�n ver�ld�ğ� anda avukatın müdaf� statüsüne g�rm�ş olması gerek�r  .

İlk derece muhakemes�nde sanık tarafından seç�len müdaf�, daha önce azled�lmem�ş veya görevden

çek�lmem�ş �se �st�naf duruşmasında da savunma yapar. Zorunlu müdaf�ler bakımından da aynı kural geçerl�d�r.

Ancak uygulamada �lk muhakemen�n yapıldığı yerden uzak b�r yerde �st�naf duruşmasına katılmanın masra�ı

olması ve zorunlu müdaf�l�k ücretler�n�n düşük olması, kal�tel� b�r savunma yapılmasına engel teşk�l

edeb�lmekted�r. Bu nedenle öğret�de tutuksuz sanığın gelmed�ğ� haller� de �çeren b�ç�mde zorunlu müdaf�l�k

haller�n�n gen�şlet�lmes� ve �st�naf ve temy�z aşamalarını kapsayan zorunlu müdaf�l�k haller�n�n yürürlüğe

konulması gerekt�ğ� �fade ed�lmekted�r  .

Müdaf� �st�nafa başvurma yetk�s�n� sanık leh�ne kullanab�l�r. D�ğer taraftan sanık müdaf��n �st�nafa başvurma

yetk�s�n� ortadan kaldırab�l�r. Bunu vekâletnamede ya da sonradan müdaf� ya da mahkemeye yapacağı açıklama

�le açıkça beyan etmel�d�r  . Savunulan k�ş� kanun yoluna başvuru yapılmasını açıkça �stemem�şse müdaf��n bu

�radey� yazılı olarak almasının �ler�de çıkacak �ht�la�arı önlemek bakımından faydalı ve gerekl� olduğu �fade

ed�lmekted�r  .

Müdaf� kanun yoluna başvururken bu yetk�s�n� sanık leh�ne ve onun adına kullanır. Seç�lm�ş müdaf�, müdaf�l�ğ�n�

üstlend�ğ� k�ş�n�n açık �steğ�ne aykırı olarak kanun yoluna başvuramayacağından, müdaf� bu durumda �st�naf

başvurusunda bulunamaz. CMK m.150/2 hükmü uyarınca baro tarafından atanan zorunlu müdaf�, müdaf�l�ğ�n�

üstlend�ğ� k�ş�n�n açık �steğ�ne aykırı olarak (leh�ne olması kaydıyla) kanun yoluna başvurab�l�r (CMK m.266/3)  .

Ancak bel�rtmek gerek�r k� müdaf��n yaptığı müdafaa toplum adına olduğundan, müdaf��n sanığa karşı bağımsız

olması da gerekt�ğ�nden müdaf��n bu yetk�s�n�n sanık �rades� �le sınırlandırılması doğru değ�ld�r  . Müdaf� sanığa
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yardımcı bağımsız b�r adalet organı olduğu �ç�n sanığın �rades�yle çel�şse dah�, sanığın leh�ne �se müdaf��n

kend�l�ğ�nden kanun yoluna g�deb�lmes� gerek�r  .

Müdaf� �lk derece mahkemes�nde aynı davada b�rden z�yade sanığın savunmasını üstlenm�ş �se, �lk derece

mahkemes� hükmüne karşı, her b�r sanık �ç�n �st�naf başvurusunda bulunmuş olması gerek�r. Sanıklardan b�r� ya

da b�rkaçı hakkında �st�naf başvurusunda bulunması d�ğer sanıklar hakkında ver�len hükmün kes�nleşmes�n�

engellemez. Sanık hakkında aynı yargılamada b�rden çok f��l hakkında hüküm kurulmuş �se sanık aleyh�ne

kurulan hükümlerden hang�s� �ç�n �st�naf başvurusunda bulunulduğunun açıkça bel�rt�lmes� gerek�r  .

Sanıklardan b�r�n�n �stem� d�ğer�n�n yer�ne geçmez  .

Sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğu durumlarda bu sanıkların aynı müdaf� tarafından savunulması

kanuna aykırılıktır (CMK m.152; AvK 38/1) ve savunma hakkının �hlal�n� oluşturur  .

Son olarak bel�rtmek gerek�r k� üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adl� para cezasını gerekt�ren suçlardan dolayı

ver�len beraat kararlarına karşı kanun yolu kapalıdır. Beraat kararlarına karşı �st�naf kanun yoluna

başvurulamamaktadır. Ancak sanık �şlenen f��l�n suç oluşturmadığı gerekçes�yle beraat etm�şse sanık �şled�ğ�

�dd�a olunan f��l� �şlemed�ğ�n� �ler� sürüyorsa bu mahkeme gerekçes�ne karşı kanun yoluna başvurab�lmel�d�r  .

İst�naf başvurusu, hükmün açıklanmasından �t�baren yed� gün �ç�nde hükmü veren mahkemeye b�r d�lekçe

ver�lmes� veya zabıt kât�b�ne b�r beyanda bulunulması suret�yle yapılır. Hüküm, �st�naf başvurusunda bulunma

hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa süre tebl�ğ tar�h�nden başlar (CMK m.273/2). Beyan tutanağa geç�r�l�r

ve tutanak hâk�me onaylattırılır  .

Cumhur�yet savcısı dışında d�ğer sujeler�n �st�naf başvurusunda gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur (CMK

m.273/5). Alman hukukunda �st�naf başvuru süres�n�n sona ermes�nden veya hükmün gerekçeler� �le b�rl�kte

tebl�ğ ed�lmes�nden sonra �şlemeye başlayan b�r haftalık gerekçe gösterme süres� kabul ed�lm�şt�r (StPO 317).

Alman hukukunda da �st�nafta yen� b�r esas �ncelemes� yapılacağından sanığa ve katılana �st�naf başvurusunda

gerekçe gösterme konusunda zorunluluk öngörülmemekted�r  . Türk hukukunda �st�naf gerekçes�n�n

göster�lmes�ne �l�şk�n herhang� b�r süre kanunda yer almamaktadır. İst�naf duruşmasında hüküm kuruluncaya

kadar yen� del�l �kame ed�leb�leceğ� �ç�n, �st�naf nedenler� �le gerekçes�n�n bu zamana kadar bölge adl�ye

mahkemes�ne �let�lmes� mümkündür  .

Kural olarak gerekçe gösterme zorunluluğu olmayan müdaf��n, �lk derece mahkemes�n�n verd�ğ� hükmün madd�

ve hukuk� açıdan veya her �k�s� bakımından hatalı olduğu görüşünde �se nedenler�n�, del�ller�n� ve gerekçeler�n�,

muhakeme hukukuna �l�şk�n sebepler ve esasa �l�şk�n sebepler başlığı altında �st�naf mahkemes�n� �kna ed�c�

b�ç�mde açıklaması gerek�r. İlk derece mahkemes�nde talep ed�lmes�ne, �ler� sürülmes�ne rağmen redded�len

del�ller varsa ya da yen� del�ller �ler� sürülüyorsa �st�naf d�lekçes�nde bunlara yer ver�lmel�d�r. D�ğer taraftan �lk

derece mahkemes�nde b�l�rk�ş�n�n değerlend�rme hatası, hükmün esaslı b�r b�ç�mde hatalı ver�lmes�ne yol

açmışsa; bu hususlara da �st�naf d�lekçes�nde yer ver�lmel�d�r  .
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Müdaf� �st�naf başvurusunda hukuka aykırılıkları bel�rt�rken kural olarak duruşma açılması gereğ�ne �l�şk�n

hususları da bel�rtmel�d�r  .

İlk derece mahkemes� hükmünün �st�naf ed�ld�ğ�n�n mahkemece öğren�lmes�nden �t�baren 7 gün �ç�nde

gerekçen�n tebl�ğ ed�lmes� gerek�r (CMK m.275/2). Bu tebl�gat cevap ver�lmes� �ç�n gerekl� olan 7 günlük sürey�

başlatır. İst�naf gerekçeler�n�n daha önce �let�lm�ş olması, hükmün gerekçes�n�n �let�lmes�n� engellemez. Hükmün

gerekçes�n� öğrenen sanık ya da müdaf� ek d�lekçe vereb�l�r. İst�naf d�lekçes�n� alan �lk derece mahkemes�, süre

geçm�ş �se CMK m.276/1 uyarınca d�lekçey� reddederse, mahkemen�n �st�naf yoluna başvuran sanığa gerekçel�

hükmü tebl�ğ etmes�ne gerek yoktur. Ret kararına karşı BAM’ne başvurulmuşsa ve süren�n geç�r�lmem�ş olduğu

tesp�t ed�lm�ş ve �stem kabul ed�lm�şse hükmü veren mahkeme hükmün gerekçes�n� sanığa ve varsa müdaf��ne

tebl�ğ etmek zorundadır. Ret sebeb� olarak �st�naf yolunun kapalı olması ve başvuranın �st�naf etme hakkı

bulunmaması söz konusu �se hükmün gerekçes�n�n da�ma tebl�ğ ed�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r  .

İst�naf başvurusunu ger� alma  �st�nafa başvurma hakkına sah�p olan k�ş�lere a�tt�r. Sanığın ger� alma beyanı

müdaf�� de kapsar, b�rden çok müdaf� �st�nafa başvurmuş �se sanığın ger� alma beyanı müdaf�ler�n heps�n�

kapsar. Zorunlu müdaf�l�ğ� gerekt�ren hallerde ger� alma anında sanığın müdaf�� yanında yoksa ger� alma beyanı

geçers�zd�r. İst�naf yoluna sanık leh�ne Cumhur�yet savcısı tarafından başvurulmuşsa, sanığın rızası olmadan

�st�naf başvurusu ger� alınamaz. Burada Cumhur�yet savcısının �st�naf başvurusuna güvenerek, sanığın �st�naf

başvurusunda bulunmamış olması varsayımına dayanılmaktadır. Müdaf��n, eş ya da yasal tems�lc�n�n rızasına

gerek yoktur  . Müdaf��n �st�naf başvurusunu ger� alab�lmes� bu konuda vekâletnamede özel olarak

yetk�lend�r�lm�ş olmasına bağlıdır. Vekâletnamede özel olarak yetk�lend�r�lm�ş müdaf� �le sanığın �rades� çel�ş�rse

CMK m.150/2 gereğ�nce zorunlu müdaf�l�ğ� gerekt�ren durumda müdaf��n (CMK m.266/3), böyle b�r hal yok �se,

sanığın �rades� geçerl�d�r  .

Müdaf��n kovuşturma evres�n�n her aşamasında tutuklu bulunan sanıkla görüşme ve sanığa hukuk� yardımda

bulunma hakkı vardır (CMK m.149/3). Müdaf� ve sanık arasında kurulması gereken güven �l�şk�s� ancak dışarıya

karşı korunan sınırsız temas �mkânlarının varlığı hal�nde mümkündür. Müdaf��n temas hakkı savunma �ç�n en

temel haklardan b�r�d�r. Bu nedenle sanığın ceza muhakemes� sürec�nde gözetlen�p, denetlenmeden, özgürce

müdaf�� �le kurduğu sözlü ya da yazılı �l�şk�n�n koruma altında olduğu kabul ed�lmekted�r  . İHAM’a göre tutuklu

sanığın avukatıyla temasının önlenmes� İHAS 6/3c bend� yanında 1. fıkrada yer alan mahkemeye g�deb�lme

hakkının da �hlal�d�r  .

Müdaf� �le sanığın yüz yüze ve baş başa konuşmaları; savunma yöntemler�n�n bel�rlenmes�, savunma kanıtlarının

değerlend�r�lmes�, yazışmayla sağlanamayacak b�lg� alışver�ş�n�n gerçekleşt�r�lmes� bakımından öneml�d�r  .

Müdaf��n savunmayı hazırlayab�lmes� �ç�n sanıkla arasında b�lg� alışver�ş�n�n bulunması gerek�r  . Müdaf� �le

görüşme hakkı savunmanın hazırlanması �ç�n gerekl� olanakların tanınması gereğ�n�n en öneml� unsurudur  .

Müdaf��n hastane, ceza �nfaz kurumu veya tutukev�nde z�yaret�n�n engellenmes� ya da görüşmeler�n�n zaman

bakımından sınırlandırılması, sanıkla aralarındak� görüşmeler�n d�nlen�lmes�, kayda alınması, müdaf�� �le sanığın

yazışmalarının denetlenmes�n�n etk�n savunma hakkını �hlal ett�ğ� bel�rt�lmekted�r  .
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İst�naf yargılaması sırasında sanık tutuklu �se müdaf� sanık görüşmes� CMK m.154’dek� usule tab�d�r. Buna göre

sanık vekâletname aranmaksızın �st�naf yargılaması sırasında müdaf� �le her zaman, konuşulanları başkalarının

duyamayacağı b�r ortamda görüşeb�l�r. Ceza ve Güvenl�k Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanun’un (CGTİHK)

m.114/5 hükmünde de tutuklu sanığın müdaf�� �le görüşmes�n�n h�çb�r suretle engellenemeyeceğ� ve

kısıtlanamayacağı ve tutuklu sanıkla müdaf��n görüşmes�n�n kayded�lemeyeceğ� düzenlenmekted�r.

D�ğer taraftan 03.10.2016 tar�h ve 676 sayılı KHK’nın 6. maddes�yle CGGTİHK m.59/4’te yapılan ve 7070 sayılı

Kanunun 6. maddes�yle aynen kabul ed�len değ�ş�kl�kle; hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye

verd�ğ� belge veya belge örnekler�n�n, dosyaların ve aralarındak� konuşmaya �l�şk�n olarak kend�ler�n�n tuttukları

kayıtların �ncelenemeyeceğ�; hükümlünün avukatı �le yaptığı görüşmen�n d�nlenemeyeceğ� ve kayda

alınamayacağı düzenlenm�şt�r (CGTİHK m.59/4). Ancak 59. maddeye eklenen 5. fıkra hükmü  gereğ�nce

müdaf��n mahkûm olan sanıkla görüşmeler� 3 ay süreyle tekn�k c�hazla sesl� veya görüntülü olarak

kayded�leb�l�r. Ayrıca hükümlü sanık �le avukatın yaptığı görüşmeler� �zlemek amacıyla görüşmede görevl� hazır

bulundurulab�l�r 3 aylık süre müteadd�t defalar uzatılab�l�r veya kısaltılab�l�r (CGTİHK m.59/6). CGTİHK’nın 116/1

hükmü gereğ�nce, avukatla görüşme hakkına �l�şk�n CGTİHK 59. maddedek� hükmün, tutukluluk hal�yle uzlaşır

n�tel�kte olanların uygulanab�lmes� öngörüldüğünden  , �st�naf yargılamasında, tutuklu sanık hakkında da

uygulanab�l�r n�tel�kted�r.

Bel�rtmek gerek�r k� kamu düzen� neden�yle müdaf��n sanıkları z�yaret saatler� sınırlanab�l�r ancak z�yaret ve süre

bakımından yapılan bu sınırlandırmalar sanığa yüklenen suçların ağırlığı ve karmaşıklığı neden�yle sanığın asgar�

haklarına aykırı hale gelmemel�d�r. Kısacası müdaf� �le görüşme hakkının süre bakımından sınırlandırılması dava

dosyası kapsamıyla orantısızlık doğurmamalıdır. Aks� takd�rde İHAS m.6/3 b, c bend� �hlal ed�lmekted�r  . İHAM

davanın karmaşıklığına göre, yapılan görüşmeler�n süres�n�n ya da sayısının sınırlandırılması durumunda,

görüşme sayısının savunmanın hazırlanab�lmes� �ç�n yeterl� olup olmadığını değerlend�rmekted�r  . Sakhnovsk�y

/ Rusya davasında cezaev�nde bulunan sanık duruşmadan hemen önce, duruşmanın yapıldığı v�deo konferans

s�stem�yle, yen� atanan avukat �le duruşmadan yalnızca 15 dak�ka önce görüşme olanağı bulmuştur. İHAM

davanın karmaşıklığı ve ağırlığı d�kkate alındığında süren�n sanığın müdaf�s�yle davayı paylaşmak ve tartışmak,

müdaf��n de dava ve olası hukuk kurallarının uygulanması konusunda b�lg� sah�b� olmak �ç�n yeterl� olmadığını

bel�rtm�şt�r. Mahkeme ayrıca v�deo konferans yoluyla yapılan görüşmen�n yeterl� b�r mahrem�yete sah�p olup

olmadığının şüphel� olduğunu bel�rtm�şt�r  . Müdaf��n sanıkla başkalarının duymayacağı b�r ortamda görüşme

hakkı ad�l yargılanma hakkının gerekl�l�kler�nden b�r�d�r çünkü sanıkla müdaf��n görüşmes� savunmanın

hazırlanması bakımından öneml�d�r (İHAS 6/3 c). Bu hak geçerl� b�r nedene bağlı olarak kısıtlanab�l�r ancak

İHAM, yargılamanın bütününe bakarak bu kısıtlamaların ad�l yargılanmadan yoksun bırakıp bırakmadığını

değerlend�rmekted�r  . Tutuklu olan sanığın avukatıyla görüşmes�ne süre kısıtlaması get�r�lmes� bu süre �ç�nde

de hazırlık �ç�n yeterl� zaman kalmışsa İHAS 6/3 b bend�n� �hlal etm�ş olmaz  .

D�ğer taraftan sanığın müdaf� �le görüşme hakkının �st�naf duruşması bakımından da değerlend�r�lmes� gerek�r.

İst�naf duruşması sırasında katılan ve vek�l� yan yana oturmakta ve her an görüşme yapab�lmekte �ken müdaf� ve

sanık yan yana oturamamaktadır. Bu durum �dd�a ve savunma makamı arasında haklar bakımından denge

olmasını arayan s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�ne aykırılık teşk�l etmekted�r. Öğret�de duruşma düzen�n� kasten bozmaya

yönel�k açıkça b�r hakkın kötüye kullanılması olmamak kaydıyla müdaf�ler�n duruşma sırasında görüşme �ç�n

talepte bulunab�leceğ�, bu görüşmen�n yapılmasına herhang� b�r engel olmadığı bel�rt�lmekted�r  . Müdaf� �le

sanığın b�rb�rler�ne düşünceler�n� �leteb�lmeler� �ç�n yan yana oturmaları gerek�r. Örneğ�n müdaf� b�r tanığın

doğru söyley�p söylemed�ğ�n� sanıkla konuşarak değerlend�r�p o tanığa soru sorup sormamaya karar vereb�l�r.

CMK m.201 müdaf�e doğrudan soru sorma hakkı verd�ğ�nden müdaf�� duruşmada daha akt�f b�r suje hal�ne

get�rm�şt�r. Müdaf� �le sanığın ayrı yerlerde oturması herhang� b�r kanun� düzenlemeye dayanmamaktadır. Katılan
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ve vek�l�n�n yan yana oturmasına rağmen sanık ve müdaf��n ayrı oturtulması s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�n� �hlal eder

n�tel�kte olup savunma hakkını güvence altına alan Anayasa, CMK, İHAS hükümler�ne de aykırıdır  .

CMK m.154/1’e göre müdaf��n sanıkla olan yazışmaları denet�me tab� tutulamaz. Sanığın müdaf�� �le olan

yazışmaları, mektup telgraf, belge �çeren paket gönder�lmes� suret�yle gerçekleşeb�l�r. Müdaf��n sanığa

yazdıklarının sanığa açılmadan ver�lmes�, sanığın da müdaf�e yazdıklarının açılmadan postaya ver�lmes� gerek�r.

Denet�m sadece postanın müdaf�den gel�p gelmed�ğ� ya da müdaf�e gönder�l�p gönder�lmed�ğ�n� anlamak �ç�n

yapılmalıdır. İHAM’a göre cezaev� yönet�m� gelen mektupları sadece yasa dışı maddeler olduğu konusunda

makul şüpheler bulunduğu takd�rde açab�l�r. D�ğer taraftan müdaf��n sanıkla yazışması savunmayı hazırlamaya

yönel�k olmalıdır. Müdaf� sanığı z�yaret� sırasında savunmasını hazırlaması �ç�n gerekl� olan yazı ve d�ğer belgeler�

h�çb�r �zne gerek olmadan sanığa vereb�lmel�d�r  . Tutuklu sanık �le müdaf��n b�rb�rler�ne yazdıkları şeylere,

nerede olursa olsun elkonulamaz  .

Müdaf�, sanık hazır bulunmasa da tüm oturumlarda hazır bulunma yetk�s�n� ha�zd�r. Sanığın hazır bulunma hak ve

görev�n�n olduğu her �şlem bakımından müdaf��n de hazır bulunma yetk�s� vardır. Sanığın yokluğu müdaf��n hazır

bulunma yetk�s�n� ortadan kaldırmaz  . Müdaf� �st�naf duruşma hazırlığında duruşmaya çağrılacak k�ş�lerdend�r.

Bel�rtmek gerek�r k� ceza muhakemes� hukukunda sadece sanığa b�ld�rme müdaf�e b�ld�rme yer�ne geçmed�ğ�

g�b� sadece müdaf�e b�ld�rmek sanığa b�ld�rme yer�ne geçmez. Müdaf� �le sanık arasında tems�l �l�şk�s�

bulunmadığı durumlarda ayrıca sanığa da b�ld�r�m yapılması gerek�r  . Ceza muhakemes�nde sanık ve müdaf�

b�rl�kte ancak b�rb�r�nden bağımsız olarak savunma makamını �şgal eden �k� ayrı suje olduklarından, savunmayı

�lg�lend�ren tüm kararlar �k� sujey� de �lg�lend�r�r bu nedenle hem müdaf�e hem sanığa tebl�ğ ed�lmes� gerek�r  .

İst�naf duruşmasında müdaf�, mazerets�z olarak duruşmayı terk ederse duruşmaya devam olunab�l�r (CMK

m.188). D�ğer taraftan 694 sayılı KHK �le değ�şen ve 7078 sayılı Kanunun 148. maddes�yle aynen kabul ed�len

CMK m.216/3 hükmündek� değ�ş�kl�kle, zorunlu müdaf��n bulunmamasının hükmün açıklanmasına engel

olmayacağı düzenlenm�şt�r. Zorunlu müdaf��n n�ha� savunmasını sunmadığı düşünüldüğünde hükmün

açıklanması savunma hakkına, ad�l yargılanma hakkına, aykırılık oluşturur  . Daha önce bel�rtt�ğ�m�z üzere

muhakemen�n her hal ve safhasında �dd�a ve savunma arasındak� görev denges�ne �ht�yaç vardır. Bu düzenleme,

�dd�a ve savunma makamı arasındak� görev denges�n� bozacak n�tel�kted�r.

Sanık ya da müdaf�� savunma hazırlayab�lmek �ç�n gerekl� zaman ve kolaylığa sah�p olmalıdır. Bu hak onun kend�

leh�ne olan del�ller�n toplanmasını �steme hakkını da kapsamaktadır  . Modern anlamda müdaf��n, şüphel� /

sanık leh�ne olmak kaydıyla onun adına “araştırma yapmak” yetk�s� vardır. Ancak şüphel� / sanık aleyh�ne

bulgular elde ederse bunları açıklamak zorunda değ�ld�r  .

Sanık veya müdaf�� �st�naf yargılamasında duruşma hazırlığı devres�nde; tanık veya b�l�rk�ş�n�n davet�n� talep

edeb�l�r. Tanık d�nletme ve soru sorma sanığın savunma hakkı �ç�nde yer alan b�rçok haktan b�r�d�r  . Sanık
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savunma del�ller�n�n toplanmasını talep etme hakkını da ha�zd�r (CMK m.177). Mahkeme tanık veya uzman k�ş�n�n

çağrılması hakkındak� d�lekçey� reddett�ğ�nde, sanık, o k�ş�ler�, mahkemeye get�reb�l�r ve bu k�ş�ler duruşmada

d�nlen�r (CMK m.178). D�ğer taraftan Cumhur�yet savcısı �dd�anamede göster�len veya sanığın �stem� üzer�ne

davet ed�len tanık ve b�l�rk�ş�ler dışında gerek mahkeme başkanı veya hâk�m kararıyla, gerek kend�l�ğ�nden

başka k�mseler� davet ett�recek �se bunların ad ve adresler�n� makul süre �ç�nde sanığa b�ld�r�r (CMK m.179/2).

D�ğer taraftan sanığın çağrılacakları duyurulan tanıklara karşı savunma hazırlığı yapması ya da tanık çağrılmasını

�stemes�, �stem� redded�l�rse doğrudan beraber�nde tanık get�reb�lmes� �ç�n, sanığa savunma hakkının

kullanılması bakımından çağrı kâğıdının tebl�ğ� �le duruşma günü arasında öngörülen en az b�r haftalık yasal

süreden daha uzun daha makul b�r süre bırakılması gerek�r. En az b�r haftalık süre ver�lmem�şse sanığın

duruşmaya ara ver�lmes�n� �steme hakkı doğar (CMK m.190/2)  . Duruşma günü �le tebl�gat arasında

duruşmaya en �y� şek�lde hazırlanmayı mümkün kılacak b�r süre gerekt�rmekted�r. Gerekl� olan süren�n

sağlanması yargılanmaya etk�n olarak katılma hakkının gereğ�d�r  . Aks�ne b�r durum, s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�ne

aykırılık teşk�l eder. Yeterl� zaman; sanığın ve müdaf��n savunma �ç�n zorunlu hazırlıkları yapab�lecekler� süred�r.

Savunma �ç�n ver�len süren�n yeterl�l�ğ�, her olayın; davanın karmaşıklığı, müdaf��n �lg�l� davadak� �ş yükü,

yargılamanın bulunduğu aşama veya sanığın b�zzat savunma yapma kararı g�b� kend� öznel koşullarına göre

değ�şmekted�r  .

Bu süren�n sağlanmamış olması İHAS m.6/3-b bağlamında savunma hakkının �hlal� anlamına gel�r.

Duruşmada hazır bulunma hakkı doğrudan doğruyalık ve sözlülük �lkeler�ne dayanan, olab�ld�ğ�nce güven�l�r b�r

karara dayanan hukuksal d�nlen�lme hakkının yansıması n�tel�ğ�nded�r  . Devlet�n keyf� olarak sanığın

duruşmada hazır bulunmasını engellemes� g�b�, sanığın duruşmada hazır bulunması �ç�n uygun olanak

yaratmaması da İHAS’ne aykırılık yaratmaktadır. Devlet�n olumsuz yükümlülüğünün (müdahalede bulunmama)

yanı sıra olumlu yükümlülüğü (müdahalede bulunma) de vardır. Toplanan del�ller�n sanığın bulunduğu b�r

ortamda sunulması ve tartışılması gerek�r. Bu nedenle sanığın duruşmada hazır bulunma hakkı çel�şmel�

muhakeme �lkes�yle �lg�l�d�r  . İHAM, Kremzow / Avusturya kararında başvurucunun, cezaya �t�razı üzer�ne

hap�s cezasının 20 yıldan müebbet hap�s cezasına çevr�l�p çevr�lmemes�, �nfazın akıl sağlığı yer�nde olmayan

mahkûmlara özel b�r kurumda mı çekeceğ� konularında karar verecek olan Yüksek Mahkemedek� duruşmaya

katılma taleb�, bu taleb� daha önce yapmadığı �ç�n redded�lm�şt�r. İHAM başvurucunun duruşmada bulunmasının

hakkan�yet açısından öneml� olduğunu bel�rtm�ş; başvurucu talepte bulunmayı �hmal etmes�ne rağmen devlet�n

bu şartlar altında başvurucunun duruşmada hazır bulunmasını sağlama yönünde poz�t�f yükümlülüğü

bulunduğuna karar verm�şt�r  .

İst�naf duruşma hazırlığı aşamasında sanığa genel hükümlere göre çağrı yapılır. Tutuklu olmayan sanığa tebl�ğ

olunacak çağrı kâğıdına mazeret� olmaksızın gelmed�ğ�nde zorla get�r�leceğ� yazılır. Tutuklu sanık duruşma

gününün tebl�ğ� �le çağrılır. Sanıktan duruşmada kend�s�n� savunmak �ç�n b�r �stemde bulunup bulunmayacağı,

bulunacaksa �stem�n neden �baret olduğunu b�ld�rmes� �sten�r (CMK m.176/3). Tutuklu sanığın sadece

mahkemen�n gerekl� görmes� durumunda değ�l, kend�s� �sted�ğ�nde de, b�r müdaf� �le tems�l ed�lmes� hal�nde

dah�, duruşmaya get�r�lmes� gerek�r  . Bel�rtmek gerek�r k� sanık Türkçe b�lm�yorsa Türkçe yapılan çağrı yeterl�
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değ�ld�r  . İsnat, sanığın anladığı b�r d�lde b�ld�r�lmezse, sanığın duruşmada hazır bulunma hakkı da tehl�keye

sokulmuş olur. Sanık anlamadığı d�ldek� b�r belgey� tebl�ğ aldığında, o belgeyle kend�s�ne suç �snat ed�ld�ğ�n�

anlamayacak, yargılama sırasında üzer�ne düşen görevler� de b�lemeyecekt�r. İHAM Colozza / İtalya kararında

bu suretle yapılan b�ld�r�mler�n; İHAS m.6/1’de açıkça �fade ed�lmeyen ancak özünde yer alan yargılama

sırasında hazır bulunma hakkını �hlal edeceğ�n� bel�rtmekted�r  . Tutuklu sanık çağrı kâğıdında del�ller�n

toplanmasını talep etme hakkının tezahürü olan ‘savunmak �ç�n b�r �stemde bulunup bulunmayacağına’ �l�şk�n

�barey� anlayab�lmel�d�r. Z�ra CMK m.176/4’e göre çağrı kâğıdının sanığa tebl�ğ�yle duruşma günü arasında en az

b�r hafta süre bulunması gerekt�ğ� düşünüldüğünde savunmanın oluşturulab�lmes� adına süren�n kullanılması

bakımından da çağrı kâğıdında bel�rt�len hususların anlaşılab�l�r olması savunma �ç�n gerekl� �mkân ve

kolaylıklardan yararlanmayı sağlamanın gereğ�d�r  .

Bel�rtmek gerek�r k� CMK m.281/1 c.2 kaldırılmadan  önce �st�naf başvurusunda bulunan tutuksuz sanığın

duruşmada bulunmaması davanın red sebeb�yd�. CMK m.281/1 c.2 hükmünde tutuksuz sanığa yapılan çağrıda

kend� başvurusu üzer�ne açılacak davanın duruşmasına gelmed�ğ�nde davasının redded�leceğ�n�n ayrıca

kend�s�ne b�ld�r�leceğ� düzenlenm�şt�. Öğret�de yasa koyucunun muhakemey� hızlandırmak �ç�n salt sanığın hazır

bulunmaması neden�yle hukuka aykırı b�r kararın kes�nleşmes�n� göze aldığı �fade ed�lm�ş  , bu hükmün yer�nde

olmadığı  , şahs� dava usulüne benzet�len bu yöntem�n ad�l yargılanma hakkına aykırı olacağı bel�rt�lm�şt�  .

Anayasa Mahkemes� de CMK m.281/1 c.2 �ptal� �stem�yle açılan davada; öncel�kle Anayasa’nın 36/1 maddes�nde

güvence altına alınan hak arama özgürlüğü ve ad�l yargılanma hakkının temel hak n�tel�ğ�nde olduğunu, suç

�snadıyla karşı karşıya kalan şüphel� ya da sanığın müdaf� yardımından yararlanmasının savunma hakkının �şlerl�k

kazanması bakımından öneml� olduğunu bel�rtm�şt�r. Mahkeme; CMK m.281/1 c.2’dek� kurala göre, �st�naf

duruşmasına katılmayan tutuksuz sanığın kend�s�n� b�r müdaf� �le tems�l ett�rse b�le �st�naf başvurusunun

redded�leceğ�n�, bu sonucun müdaf�den yararlanma hakkı ve savunma hakkını zedeleyeceğ�n� bel�rterek

hükmün �ptal ed�lmes�ne karar verm�şt�r  . Tutuksuz sanık tarafından açılan �st�naf davasında sanığın duruşmaya

gelmemes�n�n esastan davanın redd� sebeb� sayılacağına �l�şk�n bu düzenleme kaldırılmıştır. Bu değ�ş�kl�k

yer�nded�r. Z�ra madde değ�ş�kl�k önces� hal�yle ad�l yargılanma hakkının �hlal�n� teşk�l etmekteyd�  .

Konuyla �lg�l� İHAM kararlarına bakıldığında; Mahkeme, Po�tr�mol /Fransa kararında  sanığın yalnızca

duruşmaya katılmamış olmasından dolayı etk�n savunma hakkından yoksun bırakılamayacağını tesp�t etm�ş;

Lala / Hollanda kararında  sanığın kend�s�n� savunma hakkının yer�ne get�r�lmes� gereken bazı b�ç�msel

koşulların gerçekleşmes�ne bağlı tutulamayacağını bel�rtm�ş; Geysegnem / Belç�ka kararında  yasa koyucunun

sanığın duruşmada hazır bulunmamasına karşı tedb�rler alab�leceğ�n� ancak bunu müdaf� yardımından

yararlanma hakkından yoksun bırakarak yapamayacağını �fade etm�şt�r. İHAM kararda sanığın hazır

bulunmasının savunma hakkını kaybetme dışında da b�r takım tedb�rlerle sağlanab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r  .

Bu konuda İHAM, Nez�raj /Almanya kararına  da değ�nmek gerek�r. Kasten yaralama suçundan mahkûm ed�len

başvuran, süres� �ç�nde �st�naf başvurusunda bulunmuştur. Başka b�r f��l neden�yle hakkında yakalama emr�

çıkartıldığında yakalanmaktan korktuğu �ç�n �st�naf mahkemes�nde duruşmaya katılmamış ancak vekâletname

verd�ğ� müdaf� duruşmada sanığı tems�l etm�şt�r. Buna rağmen Köln İst�naf Mahkemes� StPO 329/1c.1’e

dayanarak �hlal kararı verm�şt�r  . Alman Anayasa Mahkemes�ne yapılan başvuru sonucunda mahkeme ad�l

yargılanma hakkı ve etk�n savunma hakkının �hlal ed�lmed�ğ�ne karar verm�şt�r. Mahkeme; madd� gerçeğe

ulaşmak �ç�n duruşmada hazır bulunmanın b�r hak ve aynı zamanda b�r yükümlülük olduğunu; muhakemeye
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etk�de bulunmak, �st�naf �stem�n�n redd�yle karşılaşmamanın sanığın el�nde olduğu, �st�naf �stem�n� redd�n�n de

sanığın kend� özgür kararının sonucu olduğunu bel�rtm�şt�r. İHAM �se verd�ğ� kararda kanun koyucunun sanığın

duruşmaya gelmemes�n� �lk derece ya da �k�nc� derece yargılamada yaptırım altına almakta serbest olduğunu

ancak bu yaptırımların sanığın kend�s�n� savunab�lmes�n� engellememes� gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Mahkemeye

göre; sanığın kend�s�n� uygun ve etk�n b�ç�mde savunmasına �l�şk�n yarar, hazır olmamanın yaptırım altına

alınmasından daha ağır basmaktadır. Sanığın duruşmada hazır olmasını sağlamaya yönel�k meşru amaca daha

başka tedb�rlerle de ulaşılab�l�r  . Özetle İHAM, �çt�hatlarında; kanun koyucunun duruşmaya gelmeyen sanık

�ç�n yaptırım öngöreb�leceğ�n� ancak duruşmada hazır bulunmaya zorlamak �ç�n �st�naf başvurusunu esastan

�ncelemeden reddetmen�n ve sanığı savunma �mkânından yoksun bırakmanın orantısız olduğunu �fade ederek

İHAS m.6/3-c’ye aykırı olduğunu �fade etm�şt�r  .

Bel�rtmek gerek�r k� Nez�raj kararına rağmen Mün�h Eyalet Mahkemes� verd�ğ� b�r kararda, İHAM’ın Alman ceza

muhakemes�n�n özell�kler�n� gözden kaçırarak İHAS m.6/3-c’y� yanlış yorumladığını bel�rtm�ş, sanığın �st�naf

duruşmasına katılmaması ancak kend�s�n� müdaf� �le tems�l ett�rmes� durumuna �l�şk�n, StPO 329/1 c1’e

dayanarak �st�naf �stem�n�n redd�ne karar verm�şt�r  .

Yüksek Eyalet Mahkemeler�n�n, İHAM’ın verd�ğ� kararı uygulamakta pek �stekl� olmamaları neden�yle, Almanya

aleyh�ne yen� �hlal kararları ver�lmes�n� önlemek �ç�n StPO 329 hükmünde değ�ş�kl�k yapılmıştır. Buna göre; �st�naf

duruşmasına gelmeyen sanığın müdaf�� duruşmaya gelse de, �st�naf mahkemes� sanığın duruşmada hazır

bulunmasını gerekl� gördüğü hallerde, sanığın duruşmaya şahsen gelmes� �ç�n yen� b�r duruşma günü

bel�rleyerek çağrı yapmalıdır. Sanığın buna rağmen yen� bel�rlenen duruşma gününe mazerets�z b�r b�ç�mde

gelmemes� hal�nde �st�naf başvurusunun redd�ne karar vereb�lecekt�r. Yen� duruşma tar�h�nde de mahkeme

sanığın b�zzat hazır bulunmasını gerekl� görüyorsa başvurunun redd� kararı vermeyecekt�r. Mahkeme

duruşmada bulunmasının zorunlu olup olmadığına karar ver�rken StPO 244/2’de düzenlenm�ş olan madd�

gerçeğ� aydınlatma hükmünün kapsamı kr�ter�n� kullanacaktır  .

Bel�rtmek gerek�r k� CMK m.281/1 c.2’de yapılan kanun değ�ş�kl�ğ�yle b�rl�kte tek başına �st�nafa başvurmuş ve

fakat duruşmaya katılmamış olan sanık, kend�s�n� müdaf� vasıtasıyla tems�l ett�rd�ğ�nde �st�naf �stem�n�n redd�ne

karar ver�lemez. Ancak müdaf��n duruşmada sanığı tems�l etmes�ne rağmen madd� gerçeğe ulaşma bakımından

sanığın b�zzat duruşmaya katılması da zorunlu görüleb�l�r. Sanığın duruşmada hazır bulunma gerekl�l�ğ� ortaya

çıkab�l�r. Bu durumda yakalama emr� ya da zorla get�rme tedb�rler� uygulanab�l�r  .

İst�nabe yoluyla yapılan sorgunun sanığın duruşmada hazır bulunma hakkı kapsamında �st�sna� b�r uygulama

olarak değerlend�r�lmes� gerek�r. İst�naf yargılamasında da sanığın CMK m.196 gereğ�nce �st�nabe yoluyla

sorgusu yapılab�l�r.

Öğret�de; uygulamada sanığın yargılandığı mahkemeye uzak b�r yerde tutuklu ya da hükümlü olmasının CMK

m.196’da bel�rt�len zorunlu haller kapsamında değerlend�r�ld�ğ�, bu durumda yargılamanın yapıldığı yargı çevres�

dışındak� b�r hastane veya tutukev�ne nakled�lm�ş olan sanığın sorgusu yapılmak kaydıyla, sanığın hazır

bulundurulmasına gerekl� görülmeyen oturumlar �ç�n get�r�lmemes�ne mahkemece karar ver�leb�ld�ğ�

bel�rt�lmekted�r. Duruşmaya katılmak �steyen sanığın bu suretle katılamamasının ad�l yargılanma hakkına aykırı

olduğu �fade ed�lmekted�r. Duruşmaya katılma hakkı gereğ�nce sanığın kend� �steğ� dışında esas
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mahkemes�nden başka b�r mahkemede sorgusunun yapılmamasını gerekt�r�r  . Ayrıca bu durum çel�şmel�

muhakeme �lkes�n�n gereğ�n�n yer�ne get�r�lmemes� sonucunu da doğuracaktır. Z�ra sanık b�zzat, ortaya konulan

del�llere �l�şk�n savunmasını yapmak �steyeb�l�r.

Del�ller�n doğrudan doğruyalığı ve yüzyüzel�k �lkes� gereğ�nce sanığın duruşmada hazır bulunması temel

kuraldır. Ancak uygulamada yol tutuklamasının kaldırılması amacıyla CMK m.94. maddes�nde değ�ş�kl�k

yapılarak yakalama emr� üzer�ne yakalanan şüphel�ler�n en yakın adl�yedek� SEGBİS s�stem�yle yetk�l� hâk�m

tarafında sorguya çek�lmes� esası get�r�ld�  .

15.08.2017 tar�h ve 694 sayılı KHK 147. maddes�yle değ�şt�r�len 7078 sayılı Kanunun 142. maddes�ndek� hükümle

aynen kabul ed�len CMK m.196/4 maddes�nde yapılan değ�ş�kl�kle; hâk�m veya mahkemen�n zorunlu gördüğü

durumlarda, her suç bakımından  aynı anda görüntülü ve sesl� �let�ş�m tekn�ğ�n�n kullanılması suret�yle yurt

�ç�nde bulunan sanığın sorgusu yapılab�leceğ� veya duruşmalara katılmasına karar ver�leb�leceğ� düzenlenm�şt�r.

SEGBİS yöntem�n�n olağan kanun yolları bakımından da uygulanab�leceğ� SEGBİS Yönetmel�ğ�nde bel�rt�lm�şt�r

(SEGBİSY m.21).

CMK m.196/4 maddes�nde CMK m.196/2 hükmüne yapılan atıf 694 sayılı KHK �le kaldırılmış ve bu değ�ş�kl�k

7078 sayılı Kanunun 142. maddes�yle aynen kabul ed�lm�şt�r. CMK m.196/2’de sorgusundan önce sanığa

�fades�n� esas mahkemes� huzurunda vermek �stey�p �stemed�ğ� sorulur cümles� yer almaktadır. Ancak yapılan

değ�ş�kl�k sonrasında CMK m.196/4 hükmünde CMK 196/2 hükmüne herhang� b�r yollama yapılmamaktadır.

D�ğer taraftan CMK m.196/4 hükmüne göre SEGBİS’�n uygulanması �ç�n ‘zorunlu durumlar’ koşulunun

gerçekleşmes� gerek�r  . Zorunlu durumlardan ne anlaşılması gerekt�ğ� açık değ�ld�r.

Bu durumda sanık esas mahkemes�nde �fade vermek �sted�ğ�nde SEGBİS yöntem�yle sanığın �fade vermeye

zorlanamayacağı kanaat�ndey�z. Aks�ne b�r durum, duruşmada hazır bulunma, yüz yüzel�k �lkeler�ne aykırılık

teşk�l edecek, ad�l yargılanma hakkının �hlal� söz konusu olacaktır.

Yargıtay SEGBİS uygulamasına �l�şk�n olarak;

- genel kuralın sanığın duruşmada hazır bulundurulması olduğu,

- bu hakkın ancak c�dd� nedenlere dayalı olarak mahkeme kararıyla sınırlandırılab�leceğ�,

- �lk ve son oturumlarda ya da esasa �l�şk�n del�ller�n toplandığı oturumlara sanığın SEGBİS yoluyla katılımı açık

kabule bağlı olması gerekt�ğ�,

- sesl� ve görüntülü yöntemle savunma alınması hal�nde, sanık talep ett�ğ�nde yanında müdaf��n de bulunması

olanağının sağlanması koşulları gerçekleşt�ğ�nde savunma hakkının kısıtlanmadığı görüşünded�r. Savunmasını

duruşmada hazır bulunarak yapmak �steyen sanığın duruşmada hazır bulundurulmayıp SEGBİS s�stem�

aracılığıyla sorgusunun yapılması savunma hakkının kısıtlanması olarak görülmekted�r  . D�ğer taraftan konuyla

�lg�l� oluşan BAM �çt�hatları da aynı yönded�r  .
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İHAM’a göre �se; ad�l b�r ceza yargılaması sürec� oluşmasında sanığın mahkeme nezd�nde hazır bulunmasının

ad�l yargılanma hakkı, sanığın beyanlarının doğruluğunun anlaşılması ve bu beyanların menfaatler� korunması

gereken mağdur ve tanıkların beyanlarıyla karşılaştırılması gereğ�nce büyük önem� vardır  . Mahkemeye göre;

İHAS 6/3 c-d-e ve alt paragra�arında yer alan; ceza� suç �snad ed�len herkes�n kend�n� savunma, �dd�a tanıklarını

sorguya çekme ve çekt�rme, tercümandan ücrets�z yararlanma haklarından yararlanab�lmes� �ç�n duruşmada

hazır bulunması gerek�r. Duruşmada hazır bulunma hakkı ad�l yargılanma hakkının gereğ�d�r  .

İHAM’a göre; SEGBİS yöntem�n�n kullanılması meşru b�r amaca dayanmalıdır. Kamu düzen� ve güvenl�ğ�n�n

korunması, sanığın kaçma veya saldırıya uğrama şüphes�, makul ve meşru b�r nedend�r. Mağdur ve tanıkların

yaşam, özgürlük ve güvenl�k haklarının korunması �ht�yacı, sanığın duruşma salonunda bulunmasının mağdur

üzer�nde büyük baskı yaratma �ht�mal� SEGBİS yöntem�ne başvurmanın haklı b�r neden� olarak kabul ed�lm�şt�r.

Sanık duruşma salonunda konuşulanları duyab�lme ve duruşma salonundak�ler� göreb�lme �mkânına sah�p

olmalıdır. Mahkeme heyet�, d�ğer tara�arda sanığı göreb�lmel� ve duyab�lmel�d�r. Sanık müdaf��, sanık �le aynı

yerde olmalıdır. Aynı yerde hazır değ�lse konuşulanların duyamayacağı b�r yerde görüşme �mkânına sah�p

olmalıdır. Bağlantı kes�nt�s�z olmalıdır. Bu koşullar altında SEGBİS sorgusu gerçekleşen sanık dezavantajlı

konuma düşmeyecek ve ad�l yargılanma hakkı �hlal ed�lmem�ş olacaktır  .

İst�naf yargılamasında sanığın duruşmada hazır bulunmamasının, v�deo konferans yöntem�yle sorgusunun

yapılmasının ad�l yargılanma hakkı bakımından �ncelend�ğ� İHAM Marcello V�ola / İtalya kararında Mahkeme

değerlend�rme yaparken; önce v�deo konferans yöntem�yle duruşmaya katılımın sağlanmasında meşru b�r

amaç güdülüp güdülmed�ğ�n� �ncelem�şt�r. Davada başvuranın mafya eylemler�yle �lg�l� c�dd� suçlar �le �tham

ed�ld�ğ�n� bazı davalarda kamu güvenl�ğ� ve düzen�n�n korunması ve benzer� suçların �şlenmes�n�n önlenmes�

amacıyla bu tedb�rler�n alınmasının gerekl� olab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r. Mafya mensuplarının duruşmaya

katılmasının özell�kle mağdurlar ve �t�rafçı g�b� davaya taraf d�ğer k�ş�ler üzer�nde baskıya sebep olab�leceğ�n�

bel�rtm�şt�r. Mahkeme yaptığı değerlend�rmede başvuranın duruşmalara v�deo konferans yöntem�yle

katılmasının, kargaşanın ve suçun önlenmes�, mağdur ve tanıkların yaşam özgürlük ve güvenl�k haklarının

korunması ve adl� �şlemlerde makul süreye uyulması gerekl�l�ğ� neden�yle Sözleşme uyarınca meşru amaç

güdüldüğünü �fade etm�şt�r  .

Mahkeme v�deo konferans yöntem�n�n uygulanmasında meşru amaç güdüldüğünü tesp�t ett�kten sonra

yargılama sürec�nde savunma haklarına saygı göster�l�p göster�lmed�ğ�n� �ncelem�şt�r. Başvuranın duruşma

salonundak�ler� göreb�lme, söylenenler� duyab�lme �mkânı veren, d�ğer tara�ar, hâk�m ve tanıklar tarafından

başvuranın kend�s�n�n de duyulab�lmekte ve görüleb�lmekte olduğu ses s�stem� �le duruşma salonuna

bağlandığını bel�rtmekted�r. Mahkeme tekn�k sorunlar neden�yle çeş�tl� aksaklıklar yaşanab�leceğ�n� ancak bu

durumun yargılamanın h�çb�r aşamasında öne sürülmed�ğ�n� bel�rtm�şt�r  .

Mahkeme davada başvuranın da yargılama sürec�n� �zleme hakkının kend�s�ne tanınmadığını �ler� sürmed�ğ�n�,

v�deo konferans şekl�nde katılımda v�deo konferans c�hazının kullanımında savunma bakımından zorluklar

olduğunu �ler� sürdüğünü bel�rtm�şt�r. Mahkeme, sanığın avukatıyla üçüncü k�ş�ler tarafından d�nlen�lmeden

görüşme hakkının �hlal ed�lmed�ğ�ne �şaret eden b�r husus olmadığını; savunmanın v�deo konferans yoluyla

duruşmaya aktarılmasının d�ğer tarafa nazaran dezavantajlı b�r durum yaratmadığını bel�rterek �hlal kararı

vermem�şt�r  . Marcello V�ola / İtalya Davasında d�kkat çek�lmes� gereken öneml� nokta başvurucunun

duruşma salonunda bulunan avukatına, dışarıdan 3. b�r k�ş� tarafından herhang� b�r d�nleme teşebbüsüne karşı

önlem alınmış telefon bağlantısı �le özel olarak danışab�lme �mkânına sah�p olmasıdır  . Sanık �le avukatının

görüşmeler�n�n mahrem�yet�n�n sağlanması savunma hakkı bakımından büyük önem taşımaktadır. Mahkeme bu
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nedenle ad�l yargılanma hakkının �hlal ed�lmed�ğ� sonucuna varmıştır.

İst�naf yargılamasında SEGBİS yöntem�n�n kullanımının savunma hakkı �hlal�n� doğurmaması �ç�n öncel�kle

sanığın duruşmaya get�r�lmemes�n� ve SEGBİS usulüyle katılımını gerçekleşt�r�lmes� �ç�n meşru b�r amaç

bulunmalıdır. Uygulamayı meşru kılacak zorunlu �ht�yaçların ve durumların ortaya konulması ve savunmanın

b�lg�s�ne sunulması gerek�r  . Bel�rtmek gerek�r k� “zorunlu durumların” ne olduğu açık değ�ld�r.

Sanığın müdaf�den etk�n b�r hukuk� yardım alma �mkânı olmalı s�stem�n savunma hakkını kısıtlayıcı b�ç�mde

kullanılmaması gerek�r. Örneğ�n sanığın müdaf�� taleb� varsa müdaf��n sanığın yanında bulunması olanağının

sağlanması gerek�r  . Tanıklara ve d�ğer sanıklara etk�n b�ç�mde soru yöneltme �mkânı olmalı ve bu �mkân

sağlanmalıdır (CMK m.149/3; CMK m.154). Uygulamada �st�sna� olarak başvurulması gereken SEGBİS usulünün

zorunlu görüldüğü SEGBİS odasında bekleyen tutuklu sanığın yanında �steğe bağlı veya zorunlu olarak avukat

bulundurulmadığı, tutuklu sanığın, mahkemede hazır bulunan avukatı �le üçüncü k�ş�ler�n duyamayacağı şek�lde

görüşeb�leceğ� etk�l� hukuk� yardım alab�leceğ� sesl� görüntülü �let�ş�m ağı olmadığı bel�rt�lmekted�r  .

D�ğer taraftan uygulamada müdaf�ler�n SEGBİS sorgusuna katılmamak �ç�n başka duruşmaları bulunduğunu

bel�rterek mazeret kullanma eğ�l�mde oldukları görülmekted�r. Ancak müdaf��n sanığın b�zat�h� f�z�ken yanında

olmasının savunma hakkının kullanımı olduğu unutulmamalıdır.

İst�naf yoluna hang� suje tarafından başvurulduğu öneml� olmaksızın �st�naf duruşmasında CMK m.282’de

bel�rt�len �st�snalar dışında genel hükümler uygulanır  . Buna göre; �st�naf duruşması başladıktan sonra CMK

m.191 kıyasen uygulanır. Ancak �st�nafa özgü bazı özell�kler neden�yle b�r takım farklılıklar göster�r. CMK m.282

hükmüne göre duruşma başladıktan sonra görevlend�r�len üyen�n hazırladığı �nceleme raporu anlatılacaktır.

Duruşmada �nceleme raporunun anlatılması del�l �kames� n�tel�ğ�nde değ�ld�r. İnceleme raporu �st�naf

duruşmasında tara�ara yapılacak olan �şlemler� anlatmayı hede�er. Bu raporda �st�naf duruşmasının konusu

ortaya konulur ve �lk derece muhakemes�nde yapılmış olan �şlemlerle bunların sonuçları ana hatlarıyla anlatır.

Ayrıca �nceleme raporunun anlatılmasından sonra anlatılacak olan �lk derece mahkemes�n�n gerekçel�

hükmünde yer almayan �st�naf duruşması bakımından öneml� olan noktalara da bu raporda yer ver�l�r. Raporun

anlatılması del�l �kames� n�tel�ğ�nde değ�ld�r. Bu nedenle �st�naf mahkemes� tarafından kurulacak hükümde del�l

olarak kullanılamaz. İnceleme raporunun duruşmada anlatılması �st�naf muhakemes�n�n özell�ğ� neden�yled�r.

İnceleme raporu �snat ed�c� belge n�tel�ğ�nde değ�ld�r. İnceleme raporunda savunmaya �l�şk�n b�lg�ler�n eks�k

olması hal�nde müdaf��n savunma esnasında bu hususu d�le get�rmes� gerek�r. İst�naf duruşmasında �nceleme
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raporunun ve �lk derece mahkemes�n�n gerekçel� hükmünün anlatılmaması bozma gerekt�ren esaslı b�r hukuka

aykırılıktır. Zorunlu müdaf�l�k haller�nde, �nceleme raporunun müdaf��n huzurunda anlatılması gerek�r  .

İnceleme raporuna �t�raz ed�lemez z�ra �t�raz hâk�m kararlarına karşı tanınmış olağan b�r kanun yoludur. İnceleme

raporu karar n�tel�ğ� taşımadığından �t�raz mümkün değ�ld�r. Almanya’da sanığın leh�ne olan b�lg�ler�n eks�k

olması bozma neden� sayılmamaktadır

İnceleme raporunun anlatılmaması esaslı b�r hukuka aykırılıktır z�ra raporun anlatılması �lk derece

mahkemes�ndek� �dd�anamen�n anlatılması yer�ne geçmekted�r. İnceleme raporu sadece b�lg�lend�r�c� b�r

açıklama olarak düzenlenm�şt�r. Raporun �çerd�ğ� b�lg�ler duruşmada del�ller�n ortaya konulması kapsamında

değ�ld�r ve madd� olayın öğren�lmes� amacıyla yapılmaz  .

İnceleme raporunun anlatılması �dd�anamen�n anlatılmasının yer�ne geçt�ğ�nden �st�naf davasının konusu �lk

derece muhakemes�nde ortaya çıkan hukuk� ve madd� sorunlar, �lk derece hâk�mler�n�n del�ller�n

değerlend�r�lmes� konusundak� görüşler� ve �nceleme raporu anlatılarak ortaya konulacaktır  . Bu suretle

muhakeme süjeler� hang� konularda �dd�a ve savunma hazırlamaları gerekt�ğ� konusunda b�lg� sah�b�

olmaktadırlar  . Bu nedenle �nceleme raporu anlatıldıktan sonra sanığın sorgusu yapılmaktadır. İnceleme

raporu suç �snadı n�tel�ğ�nde olmayıp b�lg�lend�r�c� n�tel�kte b�r belge olduğundan, raporun anlatılmasından önce

sanığın haklarının hatırlatılmasına gerek yoktur. İnceleme raporunun anlatılması sonucunda �st�naf davasının

konusu ortaya konulacağından; hazırlanan rapor sanığın, hakkındak� �snadın ne olduğunu anlamasını ve dosya

�çer�ğ�n� öğrenmes�n� sağlayıcı n�tel�kte olmalıdır.

Görevlend�r�len üyen�n hazırladığı �st�naf raporu anlatıldıktan sonra �lk derece mahkemes�n�n gerekçel� hükmü,

�lk derece mahkemes�nde d�nlenen tanıkların �fadeler�n� �çeren tutanaklar �le keş�f tutanakları ve b�l�rk�ş� raporları

anlatılır (CMK m.282 /1 a, b, c). Bel�rtmek gerek�r k� duruşma önces� savcılıkta veya kollukta alınan �fadeler�n

tutanağı anlatılmaz  .

İlk derece mahkemes�nce ver�len hükmün gerekçes�n�n anlatılması, CMK m.206 kapsamında del�l �kames�

n�tel�ğ�nde değ�ld�r. Doğrudan doğruyalık �lkes�n�n �st�snası olan bu hükme göre gerekçel� hükmün tamamının

anlatılması gerek�r. Gerekçel� hüküm �le �lg�l� açıklamalara �nceleme raporunda yer ver�lmes� yeterl� değ�ld�r.

İst�naf yoluna başvurmayan sanıklar bakımından hükmün gerekçes�n�n anlatılmasına gerek yoktur. Ancak

hükmün gerekçes�nde �lk derece mahkemes�nde sanığın yaptığı �krara dayanılmışsa, �st�naf mahkemes�n�n

hükmünde de buna dayanab�leceğ� �ç�n �krarın duruşmada tartışılması gerek�r. D�ğer taraftan sanığın daha önce

�şled�ğ� suçlara �lk derece mahkemes� hükmünde yer ver�lm�şse; �st�naf duruşması yapılmadan önce bu b�lg�ler�n

anlatılması, masum�yet kar�nes� bakımından yer�nde olmaz  .

BAM duruşma hazırlığı aşamasında toplanan del�l ve belgeler, yapılmışsa keş�f ve b�l�rk�ş� açıklamalarına �l�şk�n

tutanak ve raporlar anlatılır (CMK m.282 / 1 d). BAM duruşmasında d�nlemes� gerekl� görülen tanıklar ve

b�l�rk�ş�ler çağrılır (CMK m.282 / 1 e). D�ğer taraftan tanık veya b�l�rk�ş� �fades�n�n �lk derece mahkemes�nde

tutanağa doğru geç�r�ld�ğ�ne da�r şüphe varsa ya da �lk derece mahkemes�nde �lg�l� k�ş�ler�n d�nlen�lmes�

sırasında temel muhakeme kuralları �hlal ed�lm�şse bu tutanakların anlatılması yeterl� olmamakta ve �st�naf

duruşmasında da yen�den d�nlenmeler� gerekmekted�r. Bu tutanağın okunmaması tanık ağzından anlattırılması
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ve çapraz sorgu yapılması yer�nde olur. Bu durum müdaf�ler�n d�kkat etmes� gereken öneml� b�r nokta olarak

�fade ed�lmekted�r  .

Görüldüğü üzere �lk derece yargılamasında ortaya konulan del�llere �l�şk�n tutanaklar �le duruşma hazırlığı

aşamasında toplanan del�l ve belgeler, yapılmışsa keş�f ve b�l�rk�ş� açıklamalarına �l�şk�n tutanak ve raporlar

�st�naf duruşmasında anlatılır. Kanun koyucu �st�naf yargılamasında her b�r del�le doğrudan temas etme

zorunluluğu get�rmem�ş, bu konuda takd�r hakkı tanımıştır. Del�llerle gerekl� gördüğünde doğrudan temas

ederken, d�ğer del�llerle dosya üzer�nden temas etmekle yet�neb�lecekt�r. Örneğ�n, �st�naf yargılamasında keş�f

yapab�leceğ� g�b� �lk derece muhakemes�nde yapılan keş�f tutanağının anlatılmasıyla da yet�neb�l�r  . İst�naf

duruşmasında ceza da�res�n�n tekrar d�nlemey� gerekl� gördüğü tanıklar d�nlen�r �lk derece yargılamasında

olduğu g�b� tanıkları mutlaka d�nleme zorunluluğu yoktur  . Tanığın �lk derece mahkemes�nde daha önce

d�nlenm�ş olması BAM duruşmasında d�nlenmes�ne engel değ�ld�r. Daha önce d�nlenmem�ş b�r tanık �lk kez

BAM’nde d�nleneb�l�r  . Asıl olan doğrudan doğruyalık ve sözlülük �lkeler� gereğ�n�n uygulanmasıdır. Ayrıca

özell�kle savunma hakkının etk�n�n kullanımı bakımından Başkanın belge anlatımı sırasında anlatılan belgen�n

hüküm ver�l�rken kullanılıp kullanılmayacağını açıklaması tara�ara da b�r d�yeceğ� olup olmadığının sorulması

gerek�r  .

İlk muhakemede tanık ve b�l�rk�ş�ler�n d�nlenmes�nde SEGBİS s�stem�n�n kullanılmış olması durumunda, bu ses

ve görüntü kayıtları �st�naf duruşmasına nakled�leb�l�r. Ses ve görüntü kayıtları duruşma tutanağının b�r parçası

değ�ld�r. Bel�rt� del�l� olarak değerlend�r�lecek olan bu kayıtların çözümü yapılarak dosyaya g�ren met�nler�, CMK

m.222’dek� kanun� del�l s�stem�ne tab� değ�ld�r. Bu nedenle tutanağa karşı yalnız sahtec�l�k �dd�ası

yönelt�leb�leceğ� konusundak� kural burada geçerl� değ�ld�r. SEGBİS kayıtlarının �st�naf duruşmasında �zlenmes�

ve tara�ara bu bel�rt� del�l� hakkında görüş açıklama fırsatı ver�lmes� gerek�r  . Ayrıca �lk muhakemede SEGBİS

yoluyla yapılmış bulunan ses ve görüntü kayıtlarından yararlanılarak hazırlanan tutanaklar ancak �fadey� veren

k�ş�n�n �st�naf duruşmasında hazır bulunmaması hal�nde okunab�l�r. D�ğer taraftan çel�şk�n�n g�der�lmes� �ç�n

genel hükümlere CMK m.212’ye ve CMK m.213’e göre tutanak okunab�l�r. Eğer SEGBİS yolu �le d�nlenen k�ş�

duruşmada hazır ed�lm�şse öncek� görüntü �zlenemez veya bunun tutanağı del�l olarak anlatılamaz  . Del�ller�n

doğrudan doğruyalığı �lkes� gereğ�nce, tanık ve b�l�rk�ş� tekrar d�nlen�lmeler� gerekl� görüldüğü takd�rde �st�naf

duruşmasında d�nlen�lmel�d�rler. Z�ra sanığın soru sorma hakkı ve çel�şmel� muhakeme �lkes� bunu

gerekt�rmekted�r. Tanık SEGBİS yöntem�yle d�nlenecekse söyled�kler�ne �l�şk�n sanığa soru sorma hakkı ver�lmes�

savunma hakkının gereğ�d�r.

Bel�rtmek gerek�r k� İHAS 6/3 hükmü gereğ�nce sanık �snadı ayrıntılı b�ç�mde öğrenmek hakkına sah�pt�r. İsnadı

ayrıntılı b�ç�mde öğrenmek savunma hakkının kullanımının gereğ�d�r. CMK 282. maddede yapılan değ�ş�kl�kle

�nceleme raporunun, gerekçel� hükmün, �lk derece mahkemes�nde d�nlenen tanıkların �fadeler�n� �çeren

tutanakların, duruşma hazırlığında toplanan del�l belge ve yapılmışsa keş�f, b�l�rk�ş� açıklamalarına �l�şk�n

tutanakların okunmasına da�r �bare anlatılması olarak değ�şt�r�lm�şt�r. İst�naf yargılamasında anlatılma

eylem�nden; dosya �çer�ğ�n�n, sanığın davanın özünü anlayacağı b�ç�mde aktarılması anlaşılmalıdır. Savunma

hakkının etk�n kullanımı ve savunmanın hazırlanması bakımından sanık, ne �le �snad ed�ld�ğ�n�, hang� hukuk� ve

madd� meseleler�n dava konusu olacağını, anlamalı ve öğrenmel�d�r. Aks� takd�rde �snadı ayrıntılı öğrenme hakkı

�hlal ed�l�r ve savunma hakkının etk�n kullanımı engellenm�ş olur.

D�ğer taraftan �st�nafın kabulünde ana etmen olarak �fade ed�len davanın yen�den görülmes� ve del�ller�n

doğrudan doğruyalığı �lkes� büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Madd� meseley� del�llerle doğrudan temas ederek

�ncelemekle yükümlü olan ve esasa bakan �st�naf mahkemes�, yapılan bu değ�ş�kl�kle büyük ölçüde bu özell�ğ�n�

kaybetm�ş ve daha fazla temy�ze benzet�lm�şt�r  .
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Sorgu, mahkeme bakımından b�r beyan del�l�, sanık bakımından b�r savunma aracıdır. İst�naf duruşmasında

sorgu; �nceleme raporu İlk derece mahkemes�n�n gerekçel� hükmü İlk derece mahkemes�nde d�nlen�len

tanıkların �fadeler�n� �çeren tutanaklar �le keş�f tutanakları ve b�l�rk�ş� raporu Bölge adl�ye mahkemes� duruşma

hazırlığı aşamasında toplanan del�l ve belgeler, yapılmışsa keş�f ve b�l�rk�ş� açıklamalarına �l�şk�n tutanak ve

raporların anlatılmasından sonra yapılır. Davanın yen�den görülmes� kararı gerekçel� değ�lse, sorguya

başlanmadan önce davanın yen�den görülmes� kararının neden ver�ld�ğ�, suç �snadını öğrenme hakkı gereğ�nce

sanığa açıklanmalıdır. Açıklama yapma gerekl�l�ğ� bakımından sanığın leh�ne ya da aleyh�ne hükümler�n

uygulanması �ht�mal� arasında b�r fark yoktur  . Savunma hakkı gereğ�nce her �k� durumda da bu açıklama

yapılmalıdır.

İst�naf yargılamasındak� sorgu usulünde sorguya �l�şk�n bu genel hükümler (CMK m.191) �st�naf duruşması

bakımından da geçerl�d�r. Sanığa hak hatırlatılması hakkı ve savunma hakkı gereğ�nce önce susma hakkı daha

sonra CMK m.147 yer alan, müdaf�den yararlanma hakkı, lehe olan del�ller�n toplanmasını talep hakkı hatırlatılır.

Sanık susma hakkını kullanmazsa sorgusu yapılır (CMK m.191).

İlk derece mahkemes�nde susma hakkını kullanmamış olan sanığın, �st�naf duruşmasında susma hakkını

kullanması hal�nde �lk derece mahkemes�ndek� beyanının kullanılıp kullanamayacağı tartışılmıştır. Öğret�de;

sanığın susma hakkını �lk kez �st�naf duruşmasında kullanması hal�nde kısm� susma hakkının meydana geleceğ�

ve daha önce �lk derece muhakemes�nde yaptığı beyanın �st�nafta da kullanılab�leceğ� bel�rt�lmekted�r  .

İst�naf duruşmasında sanığın şahs� haller� ve esas hakkındak� sorgusunun yapılması CMK m.196/2 kapsamındak�

suçlar har�c�nde mecbur�d�r. Sanığın �lk derece muhakemes� sırasında sorgusunun yapılması yeterl� değ�ld�r  .

İlk derece mahkemes�nde duruşmaya �l�şk�n muhakeme kurallarına uygun olarak sanığın sorgusunun yapılması

gerek�r  . N�tek�m CMK m.282 �st�snalar başlığı altında sorgu yoktur  . Ancak �st�naf kanun yolu g�b� madd�

meselen�n �ncelend�ğ� ve duruşmalı olarak yapılan b�r denet�mde sanığın sorgusu güvence altına alınması

gerekt�ğ�nden; kanun koyucu, duruşmalı yapılmayan hallerde sanığın sorgusu yapılmaksızın �st�naf �ncelemes�

yaparken, duruşma açılan hallerde kural olarak sanığın sorgusunun yapılmasını öngörmüştür  . Ancak sanık

hakkında toplanan del�llere göre mahkûm�yet hükmü dışında b�r karar ver�lmes� gerekt�ğ� kanısına varılırsa,

sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda b�t�r�leb�l�r (CMK m.193/2). Kaçak sanık hakkında da kovuşturma

yapılab�l�r. Ancak daha önce sorgusu yapılmamış �se, mahkûm�yet kararı ver�lemez (CMK m.247/3)  . Suç yalnız

veya b�rl�kte adl� para cezasını veya müsaderey� gerekt�rmekte �se sanık gelmese b�le duruşma

yapılab�leceğ�nden sorgu yapılmadan duruşmanın b�t�r�leceğ� haller �st�naf yargılaması bakımından da geçerl�d�r

(CMK m.195). Sanığın yokluğunda duruşma yapılab�len durumlarda �lk derece mahkemes�ndek� beyanına �l�şk�n

tutanağın anlatılması yeterl�d�r  . Ancak bu �fadede �krarda bulunulmuş �se bu �krarın �st�naf duruşmasında

tekrar tartışılması gerek�r. Z�ra bu durumda �lk derece mahkemes� hükmünün gerekçes�nde bu �krara dayanılmış

olacağından hükmün gerekçes�n�n anlatılması hal�nde bu �krarın tekrar tartışılması gerekeceğ� yukarıda �fade

ed�lm�şt�.

Bel�rtmek gerek�r k� b�r d�ğer görüş; �st�naf duruşma aşamasında ortada halen geçerl� b�r hüküm bulunması

neden�yle; BAM’ın hükmün �sabetl� olup olmadığı konusunda yaptığı faal�yet� tekn�k anlamda duruşma olarak

kabul etmeyerek kend�ne özgü b�r faal�yet olarak n�telend�r�rken sanığın d�nlenmes�n� de tekn�k anlamda sorgu

B. İst�naf Duruşmasında Sanığın Sorgusu ve Susma
Hakkı
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olmadığını �ler� sürmekted�r. Usulüne uygun olarak duruşmaya davet ed�lm�ş ancak gelmem�şlerse mahkeme

de madd� gerçeğ�n ortaya çıkarılması bakımından gerekl� görmem�şse k�ş�ler�n duruşmada hazır

bulundurulmaları ve sorgularının yapılmasının zorunlu olmadığı bel�rt�lm�şt�r  . Bu görüşe katılmamaktayız, bu

görüşün kabul ed�lmes� �lk derece muhakemes�nde sorgusu yapılmış sanığa savunma hakkı ver�lm�ş sayılması

sonucunu doğuracaktır. Bel�rtmek gerek�r k� doğrudan doğruyalık �lkes� gereğ�nce hükmü verecek mahkemen�n

sanık beyanıyla doğrudan teması gerek�r. İlk derece mahkemes�nde sorgulanmış olsa dah� sanığın yargılamayı

yapacak BAM Ceza da�res�ndek� duruşmada mahkeme tarafından sorgulanması gerek�r  .

İHAM kanun yolları aşamasında duruşmanın zorunlu olup olmadığını değerlend�r�rken �lk derece mahkemes�

hükmüne �l�şk�n kanun yolu başvurusunun konusuna ve n�tel�ğ�ne, mahkemen�n yargılamada oynağı rol ve

yetk�ler�ne, başvurucunun menfaatler�n�n korunma b�ç�m�ne önem vermekted�r  . İHAM kanun yolları

aşamasında duruşma yapılmamasını mahkemeler�n dava yükü, makul sürede yargılamayı sona erd�rme

yükümlülüğünü d�kkate alarak �hlal olarak görmeyeb�lmekted�r  . Ancak; kanun yoluna başvurulacak üst

merc��n madd� meseley� tekrar �nceley�p �ncelemed�ğ�, �k�nc� derece mahkeme tarafından karar ver�lecek

konunun n�tel�ğ� önem arz etmekted�r. Ekbatan� / İsveç davasında İHAM, �st�naf mahkemes� hem hukuk� hem

madd� meseley� �nceleyerek, başvurucunun suçlu ya da masum olup olmadığına �l�şk�n b�r değerlend�rme

yaptığını; ad�l yargılanma hakkı bakımından b�zzat başvurucunun sunduğu del�ller değerlend�r�lmeden ve

başvurucu d�nlen�lmeden başvurucunun �dd�a ed�len suçu �şley�p �şlenmed�ğ�n�n tam olarak bel�rlenemeyeceğ�

bu nedenle yen�den d�nlenmes� gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. İHAM bu kararda yargılamanın bütününe �st�naf

mahkemes�n�n üstlend�ğ� role (hukuk� ve madd� mesele bakımından �nceleme) hem de İst�naf Mahkemes�n�n

somut olayda önce gelen konunun n�tel�ğ�ne bakılarak alen� duruşma yapılmasını başvurucunun d�nlenmes�

gereğ� neden�yle İHAS m.6/1 �hlal ett�ğ�ne karar verm�şt�r  . Kısacası İHAM’ın görüşü; �lk derece yargılamalarını

�zleyen derecelerde hukuk� mesele yanında madd� mesele de �ncelen�yorsa veya sanığın sorumluluğunun

tesp�t� bu derecelerde de söz konusu �se sanığın katılımı �le açık duruşma yapılması gerekt�ğ� yönünded�r  .

İlk derece muhakemes�nde duruşmadan bağışık tutulmuş sanığın �st�nabe yoluyla d�nlenm�ş olması hal�nde,

sanık �st�naf yargılamasında tekrar �st�nabe yoluyla d�nleneb�l�r m�? Sanığın �st�naf duruşmasında tekrar ve ceza

da�res� önünde sorguya çek�lmes� esastır. Ancak �st�sna� hallerde �st�nabe yoluyla sorgu yapılması mümkün

olab�l�r  . SEGBİS yöntem� de sorgu �ç�n kullanılab�l�r. İst�nabe yoluyla sorgu ve SEGBİS yöntem�yle sanığın

duruşmaya katılması duruşmaya katılma hakkı başlığı altında �ncelenm�şt�r.

İst�nafta sorgudan sonra del�ller ortaya konulmaya başlanır (CMK m.206/1). İst�nafın en öneml� özell�ğ� madd�

meselen�n tekrar �ncelenmes�d�r. Gerekt�ğ�nde del�l de �ncelenerek esas hakkında karar ver�l�r  . İst�nafta

davanın yen�den görülmes� kararı �le b�rl�kte �st�naf davası asıl ceza davasına dönüşmekted�r. Duruşma hazırlığı

�le duruşma yapılarak sanığın suçu �şley�p �şlemed�ğ� tartışmasına dönülmekted�r. Davanın yen�den görülmes�n�

kararı �le artık del�ller de �nceleneb�leceğ�nden �st�naf muhakemes� �k�nc� derece muhakeme hal�n� alır. BAM

Cumhur�yet savcısı del�l toplama yetk�s�ne sah�pt�r. Duruşmada v�cdan� kanaat�n oluşması �ç�n yen� del�l �kame

ed�lmes�ne �ht�yaç duyulab�l�r. Esasa etk�l� olmadığı �lk derece muhakemes�nde anlaşılan del�ller de b�r kenara

bırakılab�l�r. İst�nafta ceza muhakemes�n�n kovuşturma evres�n�n duruşma bölümüne dönüldüğü �ç�n yen� del�l

veya olay ortaya konulab�l�r  .
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Bu noktada �lk derece muhakemes� sırasında dosyada mevcut olan ancak ortaya konulup tartışılmayan del�l�n

�st�naf kanun yolu bakımından yen� del�l oluşturup oluşturmayacağı değerlend�r�lmel�d�r. Öğret�de yen� olay veya

del�l, yargı hal�n� alan kararın ver�ld�ğ� tar�hte hâk�m tarafından b�l�nmeyen del�l veya olay şekl�nde �fade

ed�lmekted�r  . Ayrıca h�ç �ler� sürülmem�ş del�l ve/veya olay g�b�, �ler� sürülmüş ancak mahkemece d�kkate

alınmamış ve �nceleme dışı tutulan del�l ve/veya olayın da yen� olduğu  , del�l mahkemeye sunulmuş

olmasına rağmen değerlend�rme dışında tutulmuşsa yen� olarak adlandırılacağı �fade ed�lmekted�r  . Ancak

�nandırıcı olmadığı �ç�n d�kkate alınmayan del�l veya olguların yen� olarak adlandırılamayacağı bel�rt�lmekted�r

. Sanığın yen� del�l� daha önce b�l�p b�lmemes�n�n b�r önem� yoktur. Sanık b�lmes�ne rağmen del�l� �lk derece

yargılamasında sunmamış �st�naf yargılamasında sunuyorsa hâk�m CMK m.206’ya göre değerlend�r�p d�kkate

alab�l�r  . Hükmü veren mahkemeye b�ld�r�lmed�ğ� �ç�n hükümde d�kkate alınmamış her türlü olay yen�d�r  .

Bel�rtmek gerek�r k� dosyada bulunan beyan tutanakları, belgeler vs. ancak s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�, çel�şmel�

muhakeme �lkes� del�ller�n doğrudan doğruyalık özell�ğ� ve savunma hakkı gereğ�nce ortaya konulup tartışıldığı

zaman del�l n�tel�ğ�n� kazanırlar  . İst�naf yargılamasında davanın yen�den görülmes� kararıyla duruşma

hazırlığında kovuşturmanın başına dönüldüğünden, dosyada bulunan ancak �lk derece yargılamasında

tartışılmamış olan del�l yen�d�r ve yargılamada ortaya konulup tartışıldığında yen� del�l olarak n�telend�r�lmes�

mümkündür. Hâk�m kararını ancak duruşmaya get�r�lm�ş ve huzurunda tartışılmış del�llere dayandırarak vereb�l�r

(CMK m.217/1). Hâk�m duruşmada ortaya konulmayan ve tartışılmayan b�r del�le dayanarak hüküm kuramaz.

Aks�ne b�r durum s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�, çel�şmel� muhakeme �lkes�n�n ve savunma hakkının �hlal� anlamına gel�r.

Yen� olay, yen� del�l, yen� b�r madd� mesele ortaya çıkmış �se ve başka b�r f��l� ortaya çıkarıyor bu da yen� b�r

suçun oluştuğu anlamına gel�yorsa bu f��l ayrı b�r yargılamanın konusunu oluşturacaktır.

Cumhur�yet savcısının �st�naf başvurusu üzer�ne davanın yen�den görülmes� kararı ver�lerek duruşma açıldığında

yargılama esnasında yen� del�l ve yen� olaya �l�şk�n olarak savunmaya söyleyecekler� sorulacaktır. Cezaya ek

olarak güvenl�k tedb�rler�n�n uygulanmasını gerekt�ren haller�n �lk defa �st�naftak� yargılamada ortaya çıkması

hal�nde savunma �ç�n ek süre ver�lmel�d�r  .

Sanık, müdaf�; tanık d�nleteb�l�r, tanıklara soru sorab�l�r, yönelteb�l�r. Tanıkları sorguya çekme ya da çekt�rtme

savunma hakkının gereğ�d�r. Bel�rtmek gerek�r k� �st�nabe yoluyla d�nlenm�ş olan tanıklar �ç�n CMK m.180/1’de

yer alan hastalık, malullük veya g�der�lmes� olanağı olmayan sebeb�n �st�naf duruşması sırasında devam ed�yor

olması gerek�r. Aynı husus CMK m.180/2 bakımından da geçerl�d�r. Konutunun yargı çevres� dışında olma

koşulunun halen mevcut olması gerek�r. Öğret�de �lk muhakemede ver�len �faden�n doğruluğu konusunda

şüphe olduğu durumlarda tanığın beyanda bulunması ve çapraz sorguya tab� tutulmasının yer�nde olacağı

bel�rt�lmekted�r  . CMK m.201 hükmüne göre Cumhur�yet savcısı, müdaf� veya vek�l sıfatıyla duruşmaya katılan

avukat; sanığa, katılana, tanıklara, b�l�rk�ş�lere ve duruşmaya çağrılmış k�ş�lere, duruşma d�s�pl�n�ne uygun olarak

doğrudan soru yönelteb�l�rler. Sanık mahkeme başkanı veya hâk�m aracılığı �le soru yönelteb�l�r. Soruya �t�raz

ed�ld�ğ�nde sorunun yönelt�lmes�n�n gerekl� olup olmadığına mahkeme başkanı karar ver�r (CMK m.201/1). Heyet

hal�nde görev yapan mahkemelerde, heyet� oluşturan hak�mler CMK m.201/1 hükmünde bel�rt�len k�ş�lere soru

sorab�leceğ�nden BAM üyeler� de sanığa doğrudan soru sorab�l�r (CMK m.201/2). Doğrudan soru sorma hakkı

savunma hakkının gereğ�d�r.
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İst�naf duruşmasında duruşmaya �l�şk�n genel hükümler uygulandığından savunma tanık d�nleteb�l�r. İdd�a

makamının sunduğu tanığa çapraz sorgu yapab�l�r. Tanığa önce üye hâk�m tarafından CMK m.201/2 hükmü

gereğ�nce anlattırıcı sorular sorulur (CMK m.59/1). Esas öneml� olan bu sorgudur. Anlattırıcı sorular sorulmasının

amacı tanığın olaya �l�şk�n b�lg�s�n� ortaya koymaktır. Tanığın sözü kes�lmeden d�nlen�r. Hâk�m anlattırıcı

sorulardan sonra yönlend�r�c� sorular sorar (çapraz sorgu) (CMK m.59/2) ve tanığın beyanını güven�l�rl�ğ�n� sınar.

Soru yöneltme konusunda önce başkan karar verecek daha sonra doğrudan soru sorma

gerçekleşt�r�leb�lecekt�r. Anlattırıcı sorular �dd�a savunma makamının kend� tanığına sorduğu sorulardır. Anlattırıcı

sorulardan sonra tanık CMK m.201/1 gereğ�nce Cumhur�yet savcısı, müdaf� vek�l veya üye hâk�mlere bırakılır.

Tanık �dd�a tanığıysa Cumhur�yet savcısı tanığa hâk�m�n sormadığı anlattırıcı sorular sorar. Savunma makamı da

savcıdan sonra CMK m.215 uyarınca yönlend�r�c� sorular sorab�l�r  . Tanık savunma tanığı �se Cumhur�yet savcısı

bu tanığa çapraz sorgu yapacaktır. Müdaf� bu tanığa anlattırıcı sorular sorab�l�r. Tanık �dd�a tanığı �se müdaf�

çapraz sorgu yapab�lecekt�r. D�ğer taraftan Cumhur�yet savıcısı sanığa doğrudan soru sorab�lecekt�r Bu

düzenleme susma hakkını kullanmayan sanığın del�l sujes� olduğu, tanık olmadığı, bu düzenlemen�n ancak

susma hakkını kullanmayan sanığı tanık yapan s�stemlerde mümkün olab�leceğ� gerekçes�yle

eleşt�r�lmekted�r  .

Savunma açısından d�kkat ed�lecek husus şudur. Müdaf�, savunma tanığına önce üye hâk�m tarafından yapılan

sorguda eks�k kalan yönler olduğunu düşünüyorsa anlattırıcı soru sorarak bu b�lg�ler�n açıklanmasını

sağlayab�l�r. Anlattırıcı sorunun amacı k�ş�n�n kend�s�n� açık ve net b�ç�mde anlatmasıdır. Bu nedenle müdaf� soru

sorarken tanığın h�kâyes�n� düzenl� net, kronoloj�k b�r şek�lde anlatmasını sağlamalıdır. B�rden fazla olayın aynı

anda gerçekleşt�ğ� olayları kronoloj�k b�ç�mde anlatmak oldukça zordur. Bu durumda müdaf� sorduğu sorularla

tanığın h�kâyes�n� düzenlemel�d�r  . İst�naf duruşmasında müdaf� duruşmada sanığa, katılana, tanıklara,

b�l�rk�ş�lere ve duruşmaya çağrılmış d�ğer k�ş�lere, duruşma d�s�pl�n�ne uygun olarak doğrudan soru yönelteb�l�r

(CMK m.201/1). D�ğer taraftan müdaf� Cumhur�yet savcısının ve katılanın veya vek�l�n�n açıklamalarına cevap

vereb�l�r (CMK m.216/2). D�nlenen k�ş�ye yargılama makamı tarafından bütün soruların sorulmadığı ve d�nlenen

k�ş�n�n bazı hususları tara�ı, yanlış ya da yeters�z b�ç�mde ortaya koyduğunun düşünülmes� hal�nde doğrudan

soru uygulaması yararlı olacaktır. Olayın aydınlatılmasına h�zmet etmeyeceğ� açıkça anlaşılan sorulara �z�n

ver�lmeyeb�l�r  .

Çapraz sorguda sorulacak sorular neden�yle savunma avukatının dosyayı �y� �ncelem�ş olması gerek�r. Müdaf�

duruşmadan önce hang� tanığa ne şek�lde soru soracağına ve hang� konularda tanığın üzer�ne g�deceğ�ne karar

verm�ş olmalıdır. Bu kapsamda sorulab�lecek sorular a) algılama b) hafıza c) sam�m�yet olmak üzere

sını�andırılab�l�r. Çapraz sorguda amaç; hâk�m�n hatalı ve zayıf noktaları farketmes�n� sağlamaktır  . D�ğer

taraftan üye hâk�m doğrudan soruda önce anlattırıcı soru sorar (CMK m.59/1) hâk�m bu aşamada yönlend�r�c�

soru soramaz, sorar �se, hâk�m�n kend� kurguladığı b�r gerçeğ� söyletmek �sted�ğ� kabul ed�l�r ve hâk�m�n redd�

yolu açılır. Müdaf��n bu noktada da d�kkatl� olması gerek�r  .

D�ğer taraftan madd� olay sadece b�r tanığın açıklamalarından �baret �se CMK m.210’da yer alan genel hüküm

�st�naf duruşmaları bakımından da uygulanab�l�r n�tel�kted�r. Bu tanığın �st�naf duruşmasında mutlaka d�nlenmes�

gerek�r. İlk derece mahkemes�nde tanıklıktan çek�nme hakkını kullanmayan tanığın BAM duruşmasında

tanıklıktan çek�nmes� hal�nde bu tanığın �lk derece mahkemes�ndek� beyanının hüküm ver�l�rken kullanılmaması

gerek�r  .

Bel�rtmek gerek�r k� tanığın korunması amacıyla alınan tedb�rler sanığın savunma hakkını �hlal eder n�tel�kte
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kullanılmamalıdır. Özell�kle tanığın k�ml�ğ�n�n saklı tutulduğu durumlarda tanığa soru sorma hakkını gereğ�

sağlanmalı, savunma hakkının özüne dokunulmalıdır  .

CMK m.206. maddes� del�ller�n hang� koşullar altında redded�leceğ�n� düzenlemekted�r. D�ğer taraftan mahkeme

başkanı veya hâk�m, sanığın gösterd�ğ� tanık veya uzman k�ş�n�n çağrılması hakkındak� d�lekçey� reddett�ğ�nde,

sanık o k�ş�ler� mahkemeye get�reb�l�r ve �st�naf duruşmasında bu k�ş�ler d�nlen�r. Ancak talep davayı uzatmak

amacıyla yapılmışsa redded�l�r (CMK m.178). Gerek CMK m.178 gerekse İHAS 6/3-d bend�ne göre; sırf

yargılamayı uzatmak amacıyla uyuşmazlıkla �lg�s� olmayan k�ş�ler�n ya da uyuşmazlığın çözümü açısından

faydalı olmayan b�lg�ler tanık d�nlet�lmes�n� �stemek hakkını vermez.

Müdaf� tanık d�nletme taleb�ne �l�şk�n d�lekçes�nde tanığın beyanının �lg�l� olduğu olayları gösterm�şse bu taleb�n

redded�lmemes� gerek�r. İHAM g�b� Anayasa Mahkemes� de tanığın d�nlenmes�n�n hang� nedenlerle öneml�

olduğunun ve madd� gerçeğ�n ortaya çıkarılması �ç�n gerekl�l�ğ�n�n açıklanması gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�r  .

Bel�rtmek gerek�r k� del�ller�n �kames�ne �l�şk�n İHAM �çt�hatlarından çıkan yerleş�k görüşe göre; savcılık

makamlarının, sanığın leh�ne, aleyh�ne olan del�ller� s�lahların eş�tl�ğ� ve çel�şmel� yargılama �lkeler� gereğ�nce

açıklaması gerekmekted�r. Ancak İHAM, �lg�l� del�ller�n açıklanmasının mutlak b�r hak olmadığını, savunmanın

karşısında tartılmak zorunda olan m�ll� güvenl�k, tanıkları koruma ya da kolluğun suçu araştırma yöntemler�n�

g�zl� tutmak g�b� çatışan menfaatler olab�leceğ�n� bel�rtmekted�r. Bu tür savunma hakkını kısıtlayan tedb�rlere

ancak kes�n olarak gerekl� �se İHAS m.6/1 kapsamında �z�n ver�leb�l�r. İHAM bu durumda del�ller�

değerlend�rmen�n yetk�s�nde olmadığını ancak görev�n�n, yargılamanın çel�şmel� muhakeme ve s�lahların eş�tl�ğ�

�lkeler�ne uygun olup olmadığına, sanığın menfaatler�n� korumaya uygun güvenceler�n sağlanıp sağlanmadığına

bakmak olduğunu bel�rtmekted�r  .

Konuyla �lg�l� olarak Rowe Dav�s / B�rleş�k Krallık davasında savcılık �lk derece yargılamasında hâk�me

danışmadan madd� del�ller�n b�r kısmını kamu menfaat� neden�yle açıklamama kararı verm�şt�r. Kanun yolu

aşamasının başında b�r kısım del�ller� sakladığını savunmaya b�ld�rm�şt�r. İst�naf mahkemes� g�zl� tutulan del�l�

gözden geç�rm�ş ancak del�ller�n n�tel�ğ� hakkında savunmaya b�lg� ver�lmem�şt�r. İst�naf Mahkemes� del�ller�n,

savunmanın yokluğunda açıklanmaması yönünde karar verm�şt�r. Ancak İHAM, �st�naf mahkemes�n�n verd�ğ�

kararın, g�zl� b�lg�ler�n �lk derece hâk�m� tarafından �ncelenmemes�nden doğan hakkan�yets�zl�ğ� g�dermek �ç�n

yeterl� olmadığı sonucuna varmıştır  . Jasper / B�rleş�k Krallık; F�tt / B�rleş�k Krallık davalarında savcılık bazı

olguların g�zl� tutulması konusunda �lk derece hâk�m�ne başvurmuştur. İlk derece hâk�m� del�ller� �nceled�kten

sonra savunma makamını del�ller�n �çer�ğ�n� açıklamadan b�lg�lend�rm�şt�r. Savunma makamına hang� olaylara

�l�şk�n del�ller�n açıklanmasını �sted�ğ� hususunda söz hakkı verm�şt�r. Bu suretle savunma da karar sürec�ne

katılmıştır. Böylece del�l�n açıklanma �ht�yacı olup olmadığı �lk derece hâk�m�n�n gözet�m�nde, denet�m�nde

kalmıştır. İst�naf Mahkemes� de del�l�n g�zl� kalıp kalmaması konusunda, savunma hakları �ç�n ek koruma

sağlayarak b�r değerlend�rme yapmıştır. İHAM bu davalarda konuyu s�lahların eş�tl�ğ�, çel�şmel� muhakeme

�lkes�ne uygun olup olmadığını, savunma menfaat�n�n korunması �ç�n uygun güvenceler�n alınıp alınmadığı

yönünden değerlend�rm�ş ve ad�l yargılanma hakkının �hlal ed�lmed�ğ�ne karar verm�şt�r  .

156

157

158

159

160

3. Sanığın Son Söz Hakkı



29.09.2020 Jur�x | İst�naf Kanun Yolunda Savunma Hakkı

https://www.jur�x.com.tr/art�cle/14309 22/38

Savunma hakkının en öneml� kullanım şek�ller�nden b�r� duruşmada son sözün sanığa a�t olmasıdır  . İst�naf

duruşmasında son söz sanığa ver�l�r. Sanık savunmanına söz ver�lm�ş olsa dah� en son sözün sanığa ver�lmes�

gerek�r. Son sözün sanığa ver�lmemes� mutlak temy�z neden�d�r (CMK m.289)  . Sanık savunmasını tercüman

vasıtasıyla yapmışsa son sözü tercüman vasıtasıyla sorulur. Yargıtay duruşmada yapılan en son �şlemden sonra

sanığa söz hakkını kullandırılmasını �çt�hatlarında vurgulamış, araya başka �şlem g�rmes� hal�nde bozma kararı

verm�şt�r. Müdaf� son sözünü kullanacak olan sanığı �y� hazırlamalı sanık ana hatlarıyla özlü b�r savunma

yapmalıdır. Bu nedenle sanık son söz hakkını kullanırken müdaf��n yanında bulunması öneml�d�r  . Ancak 694

sayılı KHK �le değ�şen ve 7078 sayılı Kanunun 143. maddes�yle aynen kabul ed�len CMK 216/3 hükmünde

yapılan değ�ş�kl�ğe göre; hükümden önce son söz hazır bulunan sanığa ver�l�r. Zorunlu müdaf��n bulunmaması

hükmün açıklanmasına engel olmaz. Bu değ�ş�kl�kle duruşmada son söz sanığa a�tt�r kuralı “hazır bulunan” şartı

get�r�lerek öneml� ölçüde kısıtlanmıştır. Sanık, muhakemen�n objes� değ�l süjes�d�r. Zorunlu müdaf��n hazır

bulunmaması hal�nde hükmün açıklanab�lmes� çel�şmel� muhakeme �lkes�ne aykırılık oluşturacaktır. Zorunlu

müdaf��n n�ha� savunmasını sunmadığı düşünüldüğünde hükmün ver�l�yor oluşu savunma hakkına, ad�l

yargılanma hakkına aykırılık oluşturur  .

İçt�hatlara bakıldığında; başka b�r suçtan hükümlü olması hal�nde kend�l�ğ�nden duruşmaya katılma �mkânı

olmayan, cezaev�nde olduğunun mahkemece b�l�nmes�ne rağmen SEGBİS vasıtasıyla savunmasını ve son

sözünün sorulmadan mahkûm�yet hükmü kurulmasını savunma hakkının �hlal� olarak görülmekted�r  . Eğer

sanığın SEGBİS uygulamasına açık rızası yoksa sorgusu ve son sözün sorulması mahkeme huzurunda yapılmalı

ve sanık müdaf��n de sanığın yanında bulunma olanağının sağlanması gerek�r  .

20 Temmuz 2016 tar�h�nden �t�baren yürürlükte olan �st�naf kanun yolu olağan kanun yollarındandır. İst�naf

yargılamasının en öneml� özell�ğ� hukuk� meselen�n yanında madd� meselen�n de �ncelenmes�d�r. Bu nedenle

�st�naf yargılamasında yen� del�l yen� olay �ler� sürüleb�lmekted�r.

Kanun yoluna başvuru hakkı sanık bakımından aynı zamanda savunma hakkınım kullanım şek�ller�nden b�r�d�r.

Denet�m muhakemes�ne başvuru hakkının sadece yasada düzenlenm�ş olması yeterl� olmayıp savunma

hakkının gereğ�n� yer�ne get�r�lmes� bakımından etk�l� b�ç�mde kullanılab�lmes� �ç�n devlet�n poz�t�f ve negat�f

yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes� gerekl�d�r. Türk�ye 10.0.3.2016 tar�h ve 6684 sayılı Kanunla İHAS Ek 7 No.lu

Protokolü onaylamıştır. Ek 7 No.lu Protokol denet�m muhakemes�ne başvuru hakkını b�r �nsan hakkı olarak kabul

etm�ş ve düzenlemes�n� �ç hukuka bırakmıştır. Türk�ye’n�n protokolü onaylaması neden�yle uygulayıcıların

İHAM’ın Ek 7 No.lu Protokol 4. maddes�ne �l�şk�n �çt�hatları da d�kkate alması gerekmekted�r.

Yen� del�l �ncelemes� yapılab�len �st�naf yargılamasında çel�şmel� muhakeme �lkes�, ad�l yargılanma hakkı

gereğ�nce savunma hakkının etk�n b�ç�mde kullanılmasının sağlanması gerek�r.

Bu çerçevede �st�naf yargılamasında savunma hakları CMK hükümler� doğrultusunda �ncelend�ğ�nde şu

sonuçlara varılmıştır.

1. Öncel�kle bel�rtmek gerek�r k� üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adl� para cezasını gerekt�ren suçlardan dolayı

ver�len beraat kararlarına karşı kanun yolu kapalıdır. Beraat kararlarına karşı �st�naf kanun yoluna

başvurulamamaktadır. Ancak sanık �şlenen f��l�n suç oluşturmadığı gerekçes�yle beraat etm�şse sanık �şled�ğ�

�dd�a olunan f��l� �şlemed�ğ�n� �ler� sürüyorsa bu mahkeme gerekçes�ne karşı kanun yoluna başvurab�lmel�d�r  .
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2. İst�naf duruşma hazırlığında sanığa yapılan çağrının sanığın anladığı d�lde olması suç �snadını öğrenme hakkı

bakımından öneml�d�r. İst�naf duruşma hazırlığı aşamasında sanığa genel hükümlere göre çağrı yapılır. Tutuklu

sanık duruşma gününün tebl�ğ� �le çağrılır. Bel�rtmek gerek�r k� sanık Türkçe b�lm�yorsa Türkçe yapılan çağrı

yeterl� değ�ld�r  . İsnat, sanığın anladığı b�r d�lde b�ld�r�lmezse, sanığın duruşmada hazır bulunma hakkının

�hlal�ne sebeb�yet vereb�l�r. Sanık anlamadığı d�ldek� b�r belgey� tebl�ğ aldığında, o belgeyle kend�s�ne suç �snat

ed�ld�ğ�n� anlamayacak, yargılama sırasında üzer�ne düşen görevler� de b�lemeyecekt�r. Tutuklu sanık çağrı

kâğıdında del�ller�n toplanmasını talep etme hakkının tezahürü olan ‘savunmak �ç�n b�r �stemde bulunup

bulunmayacağına’ �l�şk�n �barey� anlayab�lmel�d�r. Z�ra CMK m.176/4’e göre çağrı kâğıdının sanığa tebl�ğ�yle

duruşma günü arasında en az b�r hafta süre bulunması gerekt�ğ� düşünüldüğünde savunmanın

oluşturulab�lmes� adına süren�n kullanılması bakımından da çağrı kâğıdında bel�rt�len hususların anlaşılab�l�r

olması savunma �ç�n gerekl� �mkân ve kolaylıklardan yararlanmayı sağlamanın gereğ�d�r  .

3. İst�naf duruşmasında �nceleme raporu, tanık, b�l�rk�ş�, keş�f tutanaklarının “okunmasına” �l�şk�n hükümler bu

belgeler�n “anlatılması” yönünde değ�şt�r�lm�şt�r (CMK 282 / 1 a, b, c, Değ�ş�k: 20/07/2017 7035 sayılı Kanun

m.17). Ayrıca duruşma hazırlığı safhasında d�nlenen tanık, b�l�rk�ş� ya da yapılan keşfe �l�şk�n tutanakların da

okunması yer�ne anlatılmasına da�r 696 sayılı KHK m.99 �le değ�ş�kl�k yapılmış ve bu değ�ş�kl�k 7079 sayılı

Kanunun 93. maddes�yle aynen kabul ed�lm�şt�r (CMK m.282 / 1 d). Duruşma esnasında, seç�len üyen�n

hazırladığı raporun ya da d�ğer tutanakların anlatılmasında b�lg� eks�kl�ğ� var �se savunma bu b�lg� eks�kl�ğ�ne

�l�şk�n �t�raz kanun yolu kullanılamaz çünkü ortada hâk�m kararı yoktur.

4. İst�naf yargılamasında duruşmaya �l�şk�n �st�sna� hükümler�n düzenlend�ğ� CMK m.281/1 c.2 hükmünün

kaldırılması yer�nded�r. CMK m.281/1 c.2’de yapılan kanun değ�ş�kl�ğ�yle b�rl�kte �st�nafa başvurmuş ve fakat

duruşmaya katılmamış olan sanık, kend�s�n� müdaf� vasıtasıyla tems�l ett�rd�ğ�nde �st�naf �stem�n�n redd�ne karar

ver�lemez. Ancak müdaf��n duruşmada sanığı tems�l etmes�ne rağmen madd� gerçeğe ulaşma bakımından

sanığın b�zzat duruşmaya katılması da zorunlu görüleb�l�r. Sanığın duruşmada hazır bulunma gerekl�l�ğ� ortaya

çıkab�l�r. Bu durumda yakalama emr� ya da zorla get�rme tedb�rler� uygulanab�l�r  .

5. İst�naf duruşma aşamasına �l�şk�n olarak, uygulayıcıların �st�naf duruşmasında �lk derece mahkemes�nde

sanığın sorgusu yapılmışsa �st�naf duruşmasında yapılmasının gerekl� olmadığı yönündek� talepler�n�n savunma

hakkının gerekler� düşünüldüğünde b�r karşılığı yoktur. İst�naf duruşmasında sanığın şahs� haller� ve esas

hakkındak� sorgusunun yapılması CMK m.196/2 kapsamındak� suçlar har�c�nde mecbur�d�r. Sanığın �lk derece

muhakemes� sırasında sorgusunun yapılması yeterl� değ�ld�r  . İHAM �çt�hatlarında hem hukuk� hem madd�

meselen�n �ncelend�ğ� �st�naf yargılamasında, sanığın sorumluluğunun tesp�t�ne �l�şk�n b�r değerlend�rme

yapılacaksa ad�l yargılanma hakkı bakımından b�zzat sanığın sunduğu del�ller değerlend�r�lmeden ve sanık

d�nlen�lmeden başvurucunun �dd�a ed�len suçu �şley�p �şlenmed�ğ�n�n tam olarak bel�rlenemeyeceğ� bu

nedenle sanığın katılımı �le açık duruşma yapılması gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r.

6. B�r d�ğer öneml� husus yargılamalarda SEGBİS yöntem�n�n savunma hakkını �hlal eder n�tel�kte kullanımıdır.

Öncel�kle bel�rtmek gerek�r k� SEGBİS yöntem�yle sorgunun uygulama alanının gen�şlet�lmes� yer�nde

olmamıştır. Z�ra duruşmada yüz yüzel�k, doğrudan doğruyalık esastır ve SEGBİS �st�sna� b�r yöntem olarak

uygulanmalıdır. İst�naf duruşmalarında da SEGBİS yöntem�yle sorgunun savunma hakkına uygun b�ç�mde

kullanıldığının kabul ed�leb�lmes� �ç�n �çt�hatlardan çıkan koşullar şu şek�lde özetleneb�l�r: Yargıtay ve aynı

yöndek� BAM �çt�hatlarına göre genel kural sanığın duruşmada hazır bulundurulmasıdır. Bu hak ancak somut

c�dd� nedenlere dayalı olarak mahkeme kararıyla sınırlandırılab�l�r. İlk ve son oturumlarda ya da esasa �l�şk�n

del�ller�n toplandığı oturumlara sanığın SEGBİS yoluyla katılımı açık kabule bağlı olması gerek�r. Sesl� ve
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görüntülü yöntemle savunma alınması hal�nde, sanık talep ett�ğ�nde yanında müdaf��n de bulunması olanağının

sağlanması koşulları gerçekleşt�ğ�nde savunma hakkının kısıtlanmadığı bel�rt�lm�şt�r. Savunmasını duruşmada

hazır bulunarak yapmak �steyen sanığın duruşmada hazır bulundurulmayıp SEGBİS s�stem� aracılığıyla

sorgusunun yapılması savunma hakkının �hlal�d�r. İHAM �se �çt�hatlarında v�deo konferans yöntem�n�n

uygulanmasında meşru b�r amacın bulunup bulunmadığını değerlend�r�r. Daha sonra savunma hakkının

gereğ�n�n yapılıp yapılmadığını özell�kle v�deo konferans yöntem�nde sanıkla avukatın 3. k�ş�lere karşı

mahrem�yetler�n�n korunur b�ç�mde �let�ş�m kurma �mkânı olup olmadığını değerlend�rmekted�r. İHAM

savunmanın v�deo konferans yoluyla duruşmaya aktarılması d�ğer tarafa nazaran dezavantajlı b�r durum

yaratmadığında �hlal kararı vermemekted�r. Bel�rtmek gerek�r k� �st�sna� olarak uygulanması gereken SEGBİS

adeta zorunlu hale gelm�şt�r.

7. Sanık, �st�naf yargılamasında madd� mesele yen�den �nceleneceğ�nden yen� olay yen� del�l ortaya

konulduğunda savunmasını hazırlamak �ç�n gerekl� zaman �mkân ve kolaylığa sah�p olmalıdır. İHAM, müdaf� �le

sanığın görüşmes�n�n süre bakımından sınırlandırıldığı hallerde; �snat ed�len suçun ağırlığı ve davanın

karmaşıklığını d�kkate alarak, görüşme sayısının savunmayı hazırlamak �ç�n yeterl� olup olmadığını

değerlend�rmekted�r.

8. İst�naf kanun yolu bakımından hukuk� yardımından yararlanılan müdaf� öncel�kle �st�naf yargılaması

sonucunda ver�lecek karardan doğab�lecek lehe aleyhe sonuçları değerlend�rmel�d�r. Müdaf� bu

değerlend�rmeden sonra somut olay bakımından kanun yoluna g�tmen�n amaca uygun olup olmadığını ve

kanun yoluna başvurmanın başarı şansını �rdelemel�d�r. Müdaf� yaptığı bu �ncelemeler net�ces�nde vardığı

sonuçlar hakkında sanığı b�lg�lend�rmel�d�r  .

9. D�ğer taraftan ‘zorunlu müdaf��n bulunmaması hükmün açıklanmasına engel olmaz’ hükmü (CMK 216/3)

özell�kle müdaf��n n�ha� savunmasını sunmadığı düşünüldüğünde hükmün açıklanması, savunma hakkına, ad�l

yargılanma hakkına aykırılık oluşturur  . Daha önce bel�rtt�ğ�m�z üzere muhakemen�n her hal ve safhasında

�dd�a ve savunma arasındak� görev denges�ne �ht�yaç vardır. Bu düzenleme, �dd�a ve savunma makamı

arasındak� görev denges�n� bozacak n�tel�kted�r.

10. İst�naf yargılamasında �lk derece mahkemes�nde kabul ed�len �dd�anamen�n ç�zd�ğ� sınırlar �ç�nde

kovuşturma evres�n�n başına dönülmekted�r. Bel�rtmek gerek�r k� yen� olay, yen� del�l yen� b�r madd� mesele

ortaya çıkmış �se ve başka b�r f��l� ortaya çıkarıyor bu da yen� b�r suçun oluştuğu anlamına gel�yorsa bu f��l ayrı b�r

yargılamanın konusunu oluşturacaktır. Cumhur�yet savcısının �st�naf başvurusu üzer�ne davanın yen�den

görülmes� kararı ver�lerek duruşma açıldığında yargılama esnasında yen� del�l ve yen� olaya �l�şk�n olarak

savunmaya söyleyecekler� sorulacaktır. Cezaya ek olarak güvenl�k tedb�rler�n�n uygulanmasını gerekt�ren

haller�n �lk defa �st�naftak� yargılamada ortaya çıkması hal�nde savunma �ç�n ek süre ver�lmel�d�r  .

AKYÜREK, Güçlü, Yargılamanın Yen�lenmes�, Seçk�n, Ankara, 2015.

CENGİZ, Serkan / DEMİRAĞ, Fahrett�n / ERGÜL, Teoman / MCBRİDE, Jeremy / TEZCAN, Durmuş, Avrupa

İnsan Hakları Mahkemes� Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Türk�ye Barolar B�rl�ğ�,

Ankara, 2008.
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Muhakemes�nde Yen� B�r Denet�m Yolu Olarak İst�naf, İstanbul, 2010, s. 81.

OKTAR, Sal�h, İst�nafta Müdaf�n�n Rolü, R�fat ÇULHA / Fahrett�n DEMİRAĞ / Ayşe NUHOĞLU / Sal�h OKTAR /

Durmuş TEZCAN, Ceza Muhakemes� Hukuku Başvuru K�tabı �ç�nde, Prof. Dr. Fer�dun YENİSEY (Ed.), 3. Baskı,
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Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Yayınları, Ankara, 2018, H. 23, s. 221-251, s. 225.

CENTEL / ZAFER, S. 220.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 217.

CENTEL / ZAFER, s. 819.

OKTAR, H49, H50, s. 230.

ÖZTÜRK, Bahr� / TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / GEZER, Özge Sırma / SAYGILAR KIRIT, Yasem�n

F. / ALAN AKCAN, Esra / ERDEN TÜTÜNCÜ, Efser / ÖZAYDIN, Özdem, Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemes�

Hukuku, Prof. Dr. Bahr� ÖZTÜRK (Ed.), Ankara, 2017, s. 486.

“Sanıklardan b�r�s�n�n savunulmasının d�ğer sanık yönünden savunmada zaaf�yet yarattığı durumlarda sanıklar

arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü gerekt�ğ�nden; Somut olayda sanıklardan Hakan'ın

09/12/2016 tar�hl� celsede maktüle el�ndek� alüm�nyum parçası �le vurduğunu, sanık Ramazan'ın da yumrukla

vurduğunu Kabul ett�ğ�, aynı müdaf�� tarafından savunulan sanık Veysel'�n �se vurmadığını b�ld�rmes� karşısında

aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların savunmalarının ayrı ayrı müdaf�ler yer�ne aynı müdaf�� tarafından

yapılması suret�yle 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 38/1 ve 5271 sayılı CMK'nın 152. Maddeler�ne aykırı davranılması

suret�yle sanıkların savunma hakkının kısıtlanması (Aynı mah�yette Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2009/1-85 esas

2009/242 karar sayılı ve 20/10/2009 tar�hl� kararıyla Yargıtay 1.Ceza Da�res�n�n 2015/584 esas 2015/4638 karar ve

08/10/2015 tar�hl� kararı) hukuka aykırı olup,

İst�naf eden sanıklar müdaf�n�n katılanlar vek�l�n�n �st�naf başvurusu bu nedenle yer�nde görüldüğünden CMK'nın

289/1-h maddes� delalet�yle CMK'nın 280/1-b maddes� uyarınca, d�ğer yönler� �ncelenmeyen hükmün

BOZULMASINA”, Ankara Bölge Adl�ye Mahkemes� (BAM) 18. CD. E. 2017/26, K. 2017/96, T. 23.05.2017,

http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018.

“Sanıklardan b�r�s�n�n savunulmasının d�ğer sanık yönünden savunmada zaaf�yet yarattığı durumlarda sanıklar

arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü gerekt�ğ�nden;

Somut olayda sanıklardan Hakan'ın 09/12/2016 tar�hl� celsede maktüle el�ndek� alüm�nyum parçası �le vurduğunu,

sanık Ramazan'ın da yumrukla vurduğunu kabul ett�ğ�, aynı müdaf�� tarafından savunulan sanık Veysel'�n �se

vurmadığını b�ld�rmes� karşısında aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların savunmalarının ayrı ayrı

müdaf�ler yer�ne aynı müdaf�� tarafından yapılması suret�yle 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 38/1 ve 5271 sayılı

CMK'nın 152. Maddeler�ne aykırı davranılması suret�yle sanıkların savunma hakkının kısıtlanması (Aynı mah�yette

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2009/1-85 esas 2009/242 karar sayılı ve 20/10/2009 tar�hl� kararıyla Yargıtay

1.Ceza Da�res�n�n 2015/584 esas 2015/4638 karar ve 08/10/2015 tar�hl� kararı) hukuka aykırı olup,

İst�naf eden sanıklar müdaf�n�n katılanlar vek�l�n�n �st�naf başvurusu bu nedenle yer�nde görüldüğünden CMK'nın

289/1-h maddes� delalet�yle CMK'nın 280/1-b maddes� uyarınca, d�ğer yönler� �ncelenmeyen hükmün

BOZULMASINA”, İstanbul BAM 1. CD. E. 2017/182, K. 2017/188, T. 3.3.2017,

http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.02.2018.

İTİŞGEN, Rezzan, Ceza Muhakemes� Hukukunda İst�naf, Türk�ye Adalet Akadem�s� Derg�s�, Yıl: 5, Sayı: 16 (Ocak

2014), s. 374-404, s. 384; Aynı yönde bkz. ÖZBEK, Vel� Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar / TEPE, İlker,

Ceza Muhakemes� Hukuku, 10 Baskı, Ankara, 2017, s. 736.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 899.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 902.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 903.

OKTAR, H 44 - 46, s. 229.

NUHOĞLU, Ayşe, İst�naf Kanun Yoluna G�r�ş, B�r�nc� Yılında İst�naf ve Temy�zde Karşılaşılan Sorunlara Mukayesel�

Hukukun Cevapları Sempozyumu, Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�, C�lt: 12, Sayı: 159 - 160,

Kasım - Aralık 2017, Özel Sayı, İstanbul, 2018, s. 71-75, s. 74.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 905.
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Ger� alma ve vazgeçme kavramları, arasındak� fark ve sonuçları �ç�n bkz. ERDEM, İst�naf, s. 93-102.

ERDEM, İst�naf, s. 98, 99.

ERDEM, İst�naf, s. 100.

ÜNVER, Yener / HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemes� Hukuku, 13. Baskı, Ankara, 2017, s. 228.

GÖZÜBÜYÜK / GÖLCÜKLÜ, prg. 545/c, s. 305.

DİNÇ, Güney, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemes� Kararlarına Göre Avukatla Savunma Hakkı”, Türk�ye Barolar

B�rl�ğ� Derg�s�, Sayı 55, 2004, s. 165-200, s. 188.

CENTEL, Müdaf��n Rolüne Eleşt�rel Yaklaşım, s. 707.

LEIGH, Leonard H., Ad�l Yargılama Ned�r? Yasal Standartlar ve Uygulamaya Yönel�k Temel Rehber, (çev. Selman

DURSUN), Ad�l Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Ser�s� 3, Prof. Dr. Nurullah

Kunter’e Armağan, (Yayına Hazırlayan) Yener ÜNVER, Ankara, 2004, s. 359-393, s. 377.

ÜNVER / HAKERİ, s. 228.

Madde 59: Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(4) (Değ�ş�k: 3/10/2016-KHK-676/6; Aynen kabul: 1/2/2018-7076/6 md.) Görüşme sırasında; hükümlünün

avukatına veya avukatın hükümlüye verd�ğ� belge veya belge örnekler�, dosyalar ve aralarındak� konuşmaya �l�şk�n

olarak kend�ler�n�n tuttukları kayıtlar �ncelenemez; hükümlünün avukatı �le yaptığı görüşme d�nlenemez ve kayda

alınamaz. (1)

(5) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6; Aynen kabul: 1/2/2018- 7076/6 md.) Türk Ceza Kanununun 220’nc� maddes�nde ve

İk�nc� K�tap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beş�nc�, Altıncı ve Yed�nc� Bölümler�nde tanımlanan suçlar �le 12/4/1991

tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına g�ren suçlardan mahkûm olanların avukatları �le

görüşmeler�nde, toplumun ve ceza �nfaz kurumunun güvenl�ğ�n�n tehl�keye düşürüldüğüne, terör örgütü veya d�ğer

suç örgütler�n�n yönlend�r�ld�ğ�ne, bu örgütlere em�r ve tâl�mat ver�ld�ğ�ne veya yorumları �le g�zl�, açık ya da ş�frel�

mesajlar �let�ld�ğ�ne �l�şk�n b�lg�, bulgu veya belge elde ed�lmes� hâl�nde, Cumhur�yet başsavcılığının �stem� ve �nfaz

hâk�m�n�n kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler tekn�k c�hazla sesl� veya görüntülü olarak kayded�leb�l�r, hükümlü �le

avukatın yaptığı görüşmeler� �zlemek amacıyla görevl� görüşmede hazır bulundurulab�l�r, hükümlünün avukatına

veya avukatın hükümlüye verd�ğ� belge veya belge örnekler�, dosyalar ve aralarındak� konuşmalara �l�şk�n tuttukları

kayıtlara elkonulab�l�r veya görüşmeler�n gün ve saatler� sınırlandırılab�l�r.

(6) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6; Aynen kabul: 1/2/2018- 7076/6 md.) İnfaz hak�ml�ğ� hükümlünün; kurallara

uyumunu, toplum veya ceza �nfaz kurumu bakımından arz ett�ğ� tehl�key� ve rehab�l�tasyon çalışmalarındak�

gel�ş�m�n� değerlend�rerek, kararda bel�rtt�ğ� sürey� üç aydan fazla olmamak üzere müteadd�t defa uzatab�leceğ�

g�b� kısaltılmasına veya sonlandırılmasına da karar vereb�l�r.

(7) (Ek:  3/ 1 0/ 201 6-KHK-676/ 6;  Aynen kabul :  1 / 2/ 201 8- 7076/ 6 md.)  Beş�nc� fıkra kapsamına g�ren

hükümlünün yaptığı görüşmen�n, aynı fıkrada bel�rt�len amaca yönel�k yapıldığının anlaşılması hâl�nde, görüşmeye

derhal son ver�lerek, bu husus gerekçes�yle b�rl�kte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce tara�ar bu

hususta uyarılır.

(8) (Ek:  3/ 1 0/ 201 6-KHK-676/ 6;  Aynen kabul :  1 / 2/ 201 8- 7076/ 6 md.)  Hükümlü hakkında, yed�nc� fıkra

uyarınca tutanak tutulması hâl�nde, Cumhur�yet başsavcılığının �stem�yle hükümlünün avukatlarıyla görüşmes�

�nfaz hâk�m�nce altı ay süreyle yasaklanab�l�r. Yasaklama kararı, hükümlüye ve yen� b�r avukat görevlend�r�lmes�

�ç�n derhal �lg�l� baro başkanlığına b�ld�r�l�r. Cumhur�yet başsavcılığı baro tarafından b�ld�r�len avukatın

değ�şt�r�lmes�n� baro başkanlığından �steyeb�l�r. Bu fıkra hükmüne göre görevlend�r�len avukata, 23/3/2005 tar�hl�

ve 5320 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekl� Hakkında Kanunun 13’üncü maddes�ne

göre ücret öden�r.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...” .



29.09.2020 Jur�x | İst�naf Kanun Yolunda Savunma Hakkı

https://www.jur�x.com.tr/art�cle/14309 31/38

SEVÜK, Handan Yokuş, Tutuklu ve Hükümlüler�n Avukatla Görüşme Hakkı, Hukuk ve Adalet Eleşt�rel Hukuk

Derg�s�, Yıl: 4 Sayı: 9 - Kış 2009, s. 63-79, s. 66.

ECHR, Case of Ocalan / Turkey, F�rst Sect�on, Appl�cat�on no. 46221/99, 12.03.2003, prg 167- 169, aktaran

İNCEOĞLU, S�bel, Ad�l Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmes� ve Anayasa Mahkemes�ne B�reysel

Başvuru Kapsamında B�r İnceleme, �ç�nde, Prof. Dr. S�bel İNCEOĞLU (Ed.), 3. Baskı, İstanbul, 2013, s. 265.

DINÇ, s. 194.

ECHR, Case of Sakhnovsk�y /Russ�a, Appl�cat�on No: 21272/03, 02.11.2010, prg. 103, aktaran KAYMAZ, Seyd�,

Ceza Muhakemes�nde İSTİNAF, Ankara, 2016, s. 216.

DINÇ, s. 192.

TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / SANCAKTAR, Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes� Işığında

Türk�ye’n�n İnsan Hakları Sorunu, Ankara, 2002, s. 268.

YENİSEY, Fer�dun / NUHOĞLU, Ayşe / ÇULHA, R�fat, Soruşturma Evres� �ç�nde, Ceza Muhakemes� Hukuku

Başvuru K�tabı, ÇULHA, R�fat / DEMİRAĞ, Fahrett�n / NUHOĞLU, Ayşe / OKTAR, Sal�h / TEZCAN, Durmuş,

Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� IGUL D�rektörlüğü, Şanlıurfa Barosu, Ankara 2017, s. 46.

FEYZİOĞLU, Met�n, Savunma Hakkına İl�şk�n İk� Soru: Savunma Hakkı Kutsal mıdır? Duruşma Salonunda Müdaf�

ve Sanık Yan Yana Oturab�l�r m�?, Ankara Barosu Derg�s�, Yıl: 67, Sayı: 1, Kış 2009, s. 23-25, s. 24.

CENTEL / ZAFER, s. 217, 218.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 215.

CENTEL / ZAFER, s. 213.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 216.

CENTEL / ZAFER, s. 219.

ÇULHA, R�fat, Savunma Makamı, ÇULHA, R�fat / DEMİRAĞ, Fahrett�n / NUHOĞLU, Ayşe / OKTAR, Sal�h /

TEZCAN, Durmuş, Ceza Muhakemes� Hukuku Başvuru K�tabı �ç�nde, Prof. Dr. Fer�dun YENİSEY (Ed.), B. 101, B.

102, s. 73.

CENTEL / ZAFER, s. 173.

YENİSEY /NUHOĞLU, s. 219.

CENTEL / ZAFER, s. 172.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 916.

CENGİZ, Serkan / DEMİRAĞ, Fahrett�n / ERGÜL, Teoman / MCBRIDE, Jeremy / TEZCAN, Durmuş, Avrupa

İnsan Hakları Mahkemes� Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Ankara, Türk�ye Barolar

B�rl�ğ�, 2008, s. 172; ŞEKER, H�lm�, “Duruşmaya Katılma Hakkı”, Ankara Barosu Derg�s�, 2017/1, s. 225, “Sanık adına

çıkarılan �dd�aname ve duruşma gününü b�ld�r�r tebl�gatın "Alıcı adresten taşınmış olup, yen� adres� b�l�nm�yor.

Mahalle muhtarının tasd�kl� beyanı �le İADE 19.10.2016" şerh� �le çıkış merc��ne �ade ed�ld�ğ�, buna karşın herhang� b�r

adres araştırması yapılmadan sadece SMS �le duruşma gününün sanığın kullandığı cep telefonuna tebl�ğ ed�lmek

suret�yle yargılamaya devam olunduğu ve 22/11/2016 tar�h�nde �lk celseye gelmeyen sanık hakkında yakalama

em�r çıkarıldığı, 23/02/2017 tar�h�nde yakalanarak mahkemes�nde sorgusunun tesp�t ed�ld�ğ� üçüncü celsede (d�z�

90) �dd�aname okunduktan sonar sanığa CMK'nın 176'ncı maddes�nde yer alan �dd�anamen�n tebl�ğ� �le duruşma

günü arasında geçmes� gereken en az b�r haftalık süren�n geçmemes� neden�yle, CMK'nın 190/2'nc� maddes�

uyarınca savunmasını hazırlayab�lmes� �ç�n duruşmaya ara ver�lmes�n� �stemeye hakkı olduğu hususunun

b�ld�r�lmed�ğ�, bu bağlamda b�r haftalık yasal sure hakkından vazgeç�p vazgeçmed�ğ� yönünde beyanı alınmadan

CMK'nın 176/4 ve 190/2'nc� maddeler�ne aykırılık teşk�l edecek şek�lde sorgusunun tesp�t ed�lerek hüküm kurulması

suret�yle sanığın savunma hakkının kısıtlanmış olması, Usule aykırı, Cumhur�yet Savcısının �st�naf nedenler� bu

�t�barla yer�nde görülmekle, sa�r yönler� �ncelenmeyen hükmün öncel�kle bu sebeplerle CMK'nın 289/1-h ve 280/1-b

maddeler� uyarınca BOZULMASINA,

Dosyanın yen�den �ncelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan �lk derece mahkemes�ne GÖNDERİLMESİNE,
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CMK'nın 286/1. maddes� uyarınca KESİN olmak üzere, 03.11.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.” Ankara BAM 18

CD. E. 2017/510, K. 2017/455, T. 3.11.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018.

Albert ve Le Compte / Belç�ka, 10.02.1983, prg. 41; X ve Y / Avusturya, 12.10.1978, (Kom�syon Kabul Ed�leb�l�rl�k

Kararı), Başvuru no: 7909/77; Huber / Avusturya (Kom�syon Kabul Ed�leb�l�rl�k Kararı) 05.10.1974, Başvuru No:

5523 / 72; X / Avusturya, 11.02.1967, (Kom�syon Kabul Ed�leb�l�rl�k Kararı) Başvuru No: 2370/64 aktaran

İNCEOĞLU, “Ad�l Yargılanma Hakkı”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmes� ve Anayasa, s. 263.

ERDEM, Mustafa Ruhan, AİHM’�n Nez�raj Kararı Işığında Sanığın İst�naf Duruşmasında Hazır Bulunmaması

Neden�yle İst�naf İstem�n�n Redd�, Fas�kül, Ek�m 2014, Sayı 59, s. 7-15, s. 11.

ECHR, Case of Barbera, Messeque and Jabardo / Spa�n, Appl�cat�on no. 10590/83, 6 December 1988, prg. 89,

aktaran İNCEOĞLU, S�bel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, Tıpkı Dördüncü

Bası, İstanbul, 2013, s. 258.

ECHR, Case of Kremzow /Austr�a, Appl�cat�on No: 12350/86, 21.09.1993, prg. 67, aktaran İNCEOĞLU, Ad�l

Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmes� ve Anayasa, s. 265.

GÜNGÖR, Devr�m, Ceza Muhakemes�nde İst�naf, Ankara, 2016, s. 104.

ERDEM, İst�naf, s. 148.

FEYZİOĞLU, Met�n, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Madde 6/3- a Uyarınca İsnadın B�ld�r�lmes� ve Türk

Hukuku, Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Derg�s�, Sayı: 55, 2004, s. 102-125, s. 108.

“Sanık adına çıkarılan �dd�aname ve duruşma gününü b�ld�r�r tebl�gatın �ade ed�ld�ğ�, buna karşın herhang� b�r adres

araştırması yapılmadan sadece SMS �le duruşma gününün sanığın kullandığı cep telefonuna tebl�ğ ed�lmek

suret�yle yargılamaya devam olunduğu ve �lk celseye gelmeyen sanık hakkında yakalama emr� çıkarıldığı,

yakalanarak mahkemes�nde sorgusunun tesp�t ed�ld�ğ� üçüncü celsede �dd�aname okunduktan sonra sanığa

CMK'nın 176'ncı maddes�nde yer alan �dd�anamen�n tebl�ğ� �le duruşma günü arasında geçmes� gereken en az b�r

haftalık süren�n geçmemes� neden�yle, CMK'nın 190/2'nc� maddes� uyarınca savunmasını hazırlayab�lmes� �ç�n

duruşmaya ara ver�lmes�n� �stemeye hakkı olduğu hususunun b�ld�r�lmed�ğ�, bu bağlamda b�r haftalık yasal süre

hakkından vazgeç�p vazgeçmed�ğ� yönünde beyanı alınmadan CMK'nın 176/4 ve 190/2'nc� maddeler�ne aykırılık

teşk�l edecek şek�lde sorgusunun tesp�t ed�lerek hüküm kurulması suret�yle sanığın savunma hakkının kısıtlanmış

olması”, Ankara BAM 18 CD. E. 2017/510; K. 2017/455 T. 3.11.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm,

Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018.

20.07.2017 tar�h 7035 sayılı Kanun’un 16. maddes� �le CMK m.282/1 c.2 hükmü kaldırılmıştır. RG 05.08.2017, Sayı:

30145 1.Mükerrer, http://www.resm�gazete.gov.tr/ma�n.aspx?

home=http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/08/20170805m1.htm&ma�n, Er�ş�m Tar�h�: 20.09.2017.

ERDEM, İst�naf, s. 142.

GÜNGÖR, s. 102.

ÖZBEK / DOĞAN / BACAKSIZ / TEPE, s. 743; Aynı yönde bkz. ÇINAR, Al� Rıza, Ceza Yargılaması Hukukunda

İst�naf Yasa Yolu �le İlg�l� B�r Yıllık Uygulama ve Yapılan Yasa Değ�ş�kl�kler�, B�r�nc� Yılında İst�naf ve Temy�zde

Karşılaşılan Sorunlara Mukayesel� Hukukun Cevapları Sempozyumu, Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�

Derg�s�, C�lt: 12, Sayı: 159-160, Kasım - Aralık 2017, Özel Sayı, İstanbul 2018, s. 125-142, s. 139.

AYM, E. 2017/49, K. 2017/13, T. 14.06.2017; RG. 11.08.2017, Sayı:.30151,

http://kararlaryen�.anayasa.gov.tr/Karar/Content/e3de2aba-837d-4e17-a�71eced9c14bf3?

excludeGerekce=False&wordsOnly=False, Er�ş�m Tar�h�: 12.10.2017.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 916.

Karar metn� �ç�n bkz. ECHR, Case of Po�tr�mol / France, Appl�cat�on no. 14032/88, 23 November 1993,

http://hudoc.echr.coe.�nt/eng?�=001-57858, Er�ş�m Tar�h�: 20.12.2017.

Karar metn� �ç�n bkz. ECHR, Lala / The Netherlands, Appl�cat�on no. 14861/89, 22 September 1994,

http://hudoc.echr.coe.�nt/eng?�=001-57900, Er�ş�m Tar�h�: 20.12.2017.
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Karar metn� �ç�n bkz. ECHR, Case of Geyseghem / Belg�um, Appl�cat�on no. 26103/95, 21 January 1999,

http://hudoc.echr.coe.�nt/eng?�=001-58908, Er�ş�m Tar�h�: 20.12.2017.

ERDEM, İst�naf, s. 143.

Karar metn� �ç�n bkz. ECHR, Nez�raj / Germany, Appl�cat�on no. 30804/07, 08 February 2013,

http://hudoc.echr.coe.�nt/eng?�=001-114267. Er�ş�m Tar�h�: 20.12.2017.

StPO 329 Sanığın Hazır Bulunmaması

“(1) Duruşmanın başlangıcında sanık veya Kabul ed�ld�ğ� hallerde tems�lc�s� hazır bulunmamışlarsa ve hazır

bulunmanın mazeret� yeter�nce göster�lmem�şse, mahkeme sanığın açmış olduğu �st�naf davasını esas hakkında

duruşma yapmaksızın reddeder. Yargıtayın bozduktan sonra ger� göndermes� üzer�ne �st�naf muhakemes� yen�den

yargılama yapıyorsa yukarıdak� hüküm uygulanmaz. Mahkum�yet Kararı b�rden fazla f��llerden b�rkaç tanes�

hakkında ver�lm�şse, �st�naf davasının redd� kararında bozulmayan son karar �çer�ğ� açıklanmalıdır; hükmed�len

cezalar �st�naf mahkemes� tarafından yen� b�r toplam ceza hal�ne get�r�leb�l�r...” YENİSEY, Fer�dun / OKTAR, Sal�h,

Alman Ceza Muhakemes� Kanunu, Almanca Met�n - Türkçe Çev�r�, 2. Baskı, 2015, s. 385; Hükme göre sanığın

hazır bulunmamasının �st�naf �stem�n�n redd� neden� olab�lmes� �ç�n; hazır bulunmamanın geçerl� b�r özüre

dayanmaması gerekt�ğ� görülmekted�r. ERDEM, İst�naf, s. 144. Sanığın b�r müdaf� aracılığıyla kend�s�n� tems�l

ett�rd�ğ� durumlarda müdaf� hazır bulunduğu takd�rde sanık gelmed�ğ�nde mahkeme �st�naf davasını

reddedemez (StPO 329 I) ERDEM, İst�naf, dn. 116, s. 144.

ERDEM, AİHM’�n Nez�raj Kararı, s. 11, 12.

ERDEM, AİHM’�n Nez�raj Kararı, s. 10.

ERDEM, AİHM’�n Nez�raj Kararı, s. 13.

GÖSSEL, Karl He�nz, İst�naf Kanunyolu Hakkında S�stemat�k Açıklama, (çev.) Prof. Dr. Fer�dun YENİSEY, B�r�nc�

Yılında İst�naf ve Temy�zde Karşılaşılan Sorunlar Alman Hukuku �le Karşılaştırmalı Sempozyum 23- 24 Eylül 2017,

Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�, C�lt: 12, Sayı: 159- 160, Kasım - Aralık 2017, Özel Sayı, İstanbul

2018, s. 57-71, s. 67- 68.

ERDEM, AİHM’�n Nez�raj Kararı, s. 13, 15.

GÜNGÖR, s. 113.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 118.

Değ�ş�kl�k önces� �st�nabe yoluyla sorgunun yapılamadığı hallerde (alt sınırı beş yıldan az hap�s cezasını

gerekt�ren suçlar) SEGBİS’�n de uygulanamayacağı, aks� düşünüldüğünde mahkemen�n yargı çevres� dışında

bulunan her sanığın sorgusunun SEGBİS �le yapılması zorunluluğunun ortaya çıkacağı bel�rt�lmekteyd�. Bkz.

KARAKEHYA, Hakan / İNCİ TUNÇER, Asuman, İst�naf Yargılamasında Sanığın Sorgusunun Zorunlu Olup

Olmadığı ve Bu İşlemde SEGBİS Kullanımı Üzer�ne Düşünceler, İnönü Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�-

İnHFD- C�lt: 8, Sayı: 2 Yıl: 2017, s. 99-135, s. 128.

KAYMAZ, s. 213.

Bu konuda bkz. Y. 16 CD. E. 2015/1076, K. 2015/1932, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�:

20.01.2018.

“Somut olaydak� hukuk� sorun sanık müdaf��n�n, sanığın görüntülü ve sesl� �let�ş�m tekn�ğ�n� kullanarak

savunmasının alınmasına �t�raz etmes� karşısında, bu s�stemle savunma alınması durumunda, savunma hakkının

kısıtlanarak ad�l yargılama �lkes�n�n �hlal ed�l�p ed�lmed�ğ� noktasında toplanmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�n�n 6/1. maddes� ceza� b�r suç �le �tham ed�len herkes�n, kend�n� savunma, �dd�a

tanıklarını sorguya çekme veya çekt�rme, duruşmada kullanılan d�l� anlamadığı veya konuşamadığı takd�rde b�r

tercüman yardımından para ödenmeks�z�n yararlanması haklarını güvence altına almıştır. Buna bağlı olarak

kovuşturma aşamasında;

Genel kural, sanığın duruşmada hazır bulundurulmasıdır. Bu hak c�dd� nedenlere dayalı olarak mahkeme kararı �le

sınırlandırılab�l�r. İlk ve son savunmanın yapıldığı, esasa da�r del�ller�n toplandığı oturumlara sanığın SEGBİS yolu �le
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katılması, açık kabulüne dayalı olmalıdır.

Tüm bu açıklamalar karşısında; yargılama konusu suçtan dolayı D�yarbakır İl�nde yakalanıp tutuklanan sanık Y.

K.'nun, duruşmanın 13/09/2017 tar�hl� 1. celses�nde SEGBİS s�stem� aracılığıyla �lk savunmasının tesp�t ed�ld�ğ�, daha

sonra Bursa E T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakled�len sanığın son savunmasının alındığı ve hükmün

açıklandığı duruşmanın 25/10/2017 tar�hl� 2. celses�nde Bursa E T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu,

CMK’nın 196/4. maddes�ne göre, herhang� b�r zorunluluk hal� olduğu bel�rt�lmed�ğ� halde sanığın aynı yargı

çevres�ndek� �nfaz kurumunda yargılamaya konu olaydan dolayı tutuklu olmasına ve açık b�r rızasının

bulunmamasına rağmen esas hakkında savunmanın alındığı ve hükmün açıklandığı 25/10/2017 tar�hl� celsede

duruşmada hazır ed�lmeden SEGBİS s�stem� aracılığıyla katılması suret�yle savunma hakkının kısıtlanması ve

CMK’nın 193/1 maddes�ne aykırı olarak davranılması,

CMK’nın 219/1 maddes�ne aykırı olarak mahkeme dosyasının 1 ve 2. celseler�ndek� duruşma zabıtlarında Mahkeme

Başkanı �le zabıt kat�b�n�n elektron�k yada f�z�k� �mzalarının bulunmaması,

Kanuna aykırı olup, sanık müdaf��n�n bu hususa da�r �st�naf nedenler� yer�nde görüldüğünden CMK’nın 289/1-e

yollamasıyla CMK’nın 280/1-d maddes� gereğ�nce HÜKMÜN BOZULMASINA,

Hükmolunan hap�s cezasının süres� ve tutuklama tar�h�ne göre sanığın tutukluluk hal�n�n devamına,

Hükmün sa�r yönler� �ncelenmeks�z�n dosyanın yen�den �ncelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü veren İlk Derece

Mahkemes�ne GÖNDERİLMESİNE,

Dosya üzer�nde yapılan �nceleme sonucunda, 22.12.2017 tar�h�nde kes�n olmak üzere oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.” Bursa

BAM 3. CD. E. 29107/420, K. 2017/435, T. 22.12.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�:

20.01.2018;

“Yargılama ve hüküm sırasında Bursa E T�p� Kapalı Cezaev�nde başka suçtan hükümlü olarak bulunan, duruşmada

vareste tutulma taleb� de olmayan sanığın, 09.02.2017 tar�hl� oturumda SEGBİS yoluyla savunması alınmasına ve

aynı oturumda ver�len 2 numaralı ara kararında sanıkla SEGBİS s�stem� �le bağlantıya geç�leceğ� bel�rt�lmes�ne

rağmen, 5271 Sayılı CMK'nın 193 ve 196. maddeler� uyarınca son oturumda SEGBİS yoluyla duruşmada hazır

bulundurulması sağlanıp, yüzüne karşı hüküm ver�lmes� gerekt�ğ� gözet�lmeden, yokluğunda yargılamaya devam

ed�l�p karar ver�lmek suret�yle savunma hakkının kısıtlanması,

Hukuka aykırı, sanık �st�naf �dd�aları bu �t�barla yer�nde görülmekle,

Sa�r yönler� �ncelenmeyen hükmün 5271 Sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 280/1-d ve 289/1-h maddeler�

uyarınca BOZULMASINA,

Dosyanın �lk derece mahkemes�ne gönder�lmes�ne, KESİN olmak üzere, 06.11.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar

ver�ld�”. Ankara BAM 11 CD. E. 2017/1479, K. 2017/1356, T. 06.11.2017,

http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018;

“herhang� b�r zorunluluk hal� bel�rt�lmed�ğ� halde sanığın aynı yargı çevres�ndek� �nfaz kurumun da yargılanmaya

konu olaydan dolayı tutuklu olmasına ve açık b�r rızasının bulunmamasına rağmen esas hakkında savunmanın

alındığı ve hükmün açıklandığı 25/10/2017 tar�hl� celsede duruşmada hazır ed�lmeden SEGBİS s�stem� aracılığıyla

katılması suret�yle savunma hakkının kısıtlanması CMK 193/1 maddes�ne aykırı davranılması... kanuna aykırı olup ...

CMK’nın 289/1 e yollamasıyla CMK m.280 /1- d maddes� gereğ�nce hükmün bozulmasına ... oyb�rl�ğ�yle karar

ver�ld�” . Bursa BAM 3. CD., E. 2017/420, K. 2017/435 K. 22.12.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm,

Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018; Aynı yönde bkz. Ankara BAM 3. CD. E. 2017/1622, K. 2017/1330, T. 15.11.2017,

http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018.

İHAM, Marcello V�ola / İtalya, 5 Ek�m 2006 Karar, 05.01.2007 F�nal, Başvuru no: 45106/ 04, prg. 50,

www.�nhak.adalet.gov.tr/ara/karar/marcellov�ola.pdf, Er�ş�m Tar�h�: 12.11.2017.

ECHR, Case of Colozza / Italy, Appl�cat�on no. 9024/80, 12.02.1985, prg. 27, http://hudoc.echr.coe.�nt/eng?�=001-

57462; Marcello V�ola / İtalya, prg. 52.

KAYMAZ, s. 216, 217.
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Marcello V�ola / İtalya, prg. 71, prg. 72.

Marcello V�ola / İtalya, prg. 73, prg. 74.

Marcello V�ola / İtalya, prg. 64, prg. 75.

Marcello V�ola / İtalya, prg. 41.

ŞEN, Ersan, Sanığın Mahkemeye Çıkma Hakkı, s. 6, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-

şen/1830305-san�g�n-mahkemeye-c�kmahakk�, Er�ş�m Tar�h�: 10.06.2017, s. 7.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 118;

ŞEN, s. 11, 13.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 926.

GÖSSEL, LR 2010, § 324, Rn. 5 aktaran YENİSEY / NUHOĞLU, s. 921.

GÖSSEL, LR 2010, § 324, Rn. 31, aktaran YENİSEY / NUHOĞLU, s. 921.

YENİSEY, Fer�dun, Ceza Muhakemes� Hukukunda İst�naf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İstanbul, 1979, s. 183.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 919.

KAYMAZ, s. 202.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 925.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 922, 923.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 925; KOCAOĞLU, S�nan, Müdaf�, Güncellenm�ş 3. Baskı, Ankara, 2017, s. 213.

ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Muhakemes�nde İst�naf Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�, 65 (4), 2016, s.

2331- 2388, s. 2336; KAREKAHYA / İNCE TUNÇER, s. 116.

KAYMAZ, s. 117; KAREKAHYA / İNCE TUNÇER, s. 115.

ÜNSAL, Ceng�z, Ceza Muhakemes�nde İst�nafın Gel�ş�m� ve Bölge Adl�ye Mahkemeler�nde Muhakemen�n

Yapılması, 2. Baskı, Ankara, 2016, s. 303.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 924, 925.

GÖSSEL, LR 2010, § 323, Rn. 20, aktaran YENİSEY / NUHOĞLU, s. 917.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 926.

OKTAR, İst�nafta Müdaf�n�n Rolü, H 103, s. 241.

KAYMAZ, s. 189.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 924.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 923.

SARIGÜL, s. 111.

KARAKEHYA / İNCE TUNÇER, s. 122.

KARAKEHYA / İNCE TUNÇER, s. 121.

Aynı yönde KARAKEHYA / İNCE TUNCER, s. 117.

SARIGÜL, s. 112; ÜNSAL, s. 301.

KAYMAZ, s. 191, 192.

KARAKEHYA / İNCE TUNÇER, s. 121.

İNCEOĞLU, İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, s. 347.

ECHR, Case of Helmers / İsv�çre, Appl�cat�on no. 11826/85, 29.10.1991 prg. 36, aktaran İNCEOĞLU, İnsan Hakları

Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, s. 347.

ECHR, Case of Ekbatan� / Sweeden, Appl�cat�on no. 10563 / 83, 26.05.1988, prg. 31- 33, aktaran İNCEOĞLU,

İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, s. 350.

GÖLCÜKLÜ / GÖZÜBÜYÜK, s. 289.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 924.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 892.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 912- 915.
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YENİSEY / NUHOĞLU, s. 997.

ÖZBEK / DOĞAN / BACAKSIZ / TEPE, s. 786.

AKYÜREK, Güçlü, Yargılamanın Yen�lenmes�, Ankara, Seçk�n, 2015, s. 101.

CENTEL / ZAFER, s. 886.

AKYÜREK, sanığın yargı yerler�yle herhang� b�r �şb�rl�ğ� zorunluluğu bulunmadığını �lk derece mahkemes�ndek�

yargılamada sanığın b�ld�ğ� olayı ya da del�l� herhang� b�r nedenle mahkemeye sunmaması hal�nde, bu del�l� yen�

kabul etmemen�n sanığın susma ve �şb�rl�ğ� yapmama hakkını �hlal etmek anlamına geld�ğ�n� �fade etmekted�r.

Bkz. AKYÜREK, s. 103.

ÖZBEK / DOĞAN / BACAKSIZ / TEPE, s. 786.

YENİSEY, Fer�dun, Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Hukuku, Duruşma ve Kanunyolları, 2. Baskı, İstanbul,

1990, s. 27.

KAYMAZ, s. 198. “Kayser� Cumhur�yet Başsavcılığı'nın 23/02/2017 tar�h ve 2017/1690 esas sayılı �dd�anames� �le

s�lahla kasten yaralama, sa�r tehd�t ve mala zarar verme suçlarından TCK'nın 86/2-3e, 106/1-2. cümle, 151/1 ve 53.

maddeler� uyarınca açılan kamu davası �le �lg�l� olarak yapılan yargılama sonucunda, �dd�anamede bulunmadığı

halde CMK'nın 226. Maddes� uyarınca ek savunma hakkı ver�lmeden TCK'nın 58. Maddes� uygulanması suret�yle

sanığın savunma hakkının kısıtlanması, ... Yasaya aykırı ve sanığın �st�naf �dd�aları bu �t�barla yer�nde görülmekle, ...

Mahkum�yet hükümler�n�n CMK'nın 289/1-h ve 280/1-d maddeler� uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanunun 283.

maddes�n�n mahkemes�nce gözet�lmes�ne,

Dosyanın �lk derece mahkemes�ne gönder�lmes�ne, KESİN olmak üzere, 26.10.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar

ver�ld�.” Ankara BAM 5. CD, E. 2017/1879, K. 2017/1667, T. 26.10.2017,

http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20. 01. 2018.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 925.

YENİSEY, Fer�dun, Ceza Muhakemes�nde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu, Ceza Muhakemes� Hukukunda

Doğrudan ve Çapraz Sorgu Sempozyumu, Tebl�ğler K�tabı, Ankara, 2017, s. 39-59, s. 42.

YENİSEY, Ceza Muhakemes�nde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu, s. 55, 56.

YENİSEY, Ceza Muhakemes�nde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu, s. 43, 44.

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemes�nde Doğrudan Soru Yöneltmen�n Kapsamı ve Sınırları, Ceza Muhakemes�

Hukukunda Doğrudan ve Çapraz Sorgu Sempozyumu, Tebl�ğler K�tabı, Ankara, 2017, s. 21-39, s. 34, 35.

YENİSEY, Ceza Muhakemes�nde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu, s. 46, 47.

YENİSEY, Ceza Muhakemes�nde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu, s. 51.

ÜNSAL, s. 304.

ÖZBEK / DOĞAN / BACAKSIZ / TEPE, s. 716.

NUHOĞLU, Ayşe, Çapraz Sorgu ve Tanığın D�nlenmes�, Ceza Muhakemes� Hukukunda Çapraz Sorgu ve

Doğrudan Sorgu Sempozyumu, Tebl�ğler K�tabı, Ankara, 2017, s. 3-21, s. 16.

İNCEOĞLU, İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, s. 308.

ECHR, Case of Rowe and Dav�s / UK, Appl�cat�on no. 28901/95, 16.02.2000, prg. 64, 65, aktaran İNCEOĞLU,

İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, s. 308, 309.

ECHR, Case of Jasper / UK, Appl�cat�on no. 27052/95, 16.02.2000, prg. 54- 56, 58; Case of F�tt / UK 16.02.2000,

prg. 47- 50, aktaran İNCEOĞLU, İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� Kararlarında Ad�l Yargılanma Hakkı, s. 310; Aynı

yönde bkz. GÖKCAN, Hasan Tahs�n, İst�naf Yasa Yolunda İspat ve Del�ller� Değerlend�rme Esasları, Türk�ye

Adalet Akadem�s� Derg�s�, Yıl: 3, Sayı: 10 (Temmuz 2012), s. 421- 454, s. 446, 447.

S�l�vr� Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçta hükümlü olarak bulunan sanığın, hükümlü olarak adı geçen

cezaev�nde bulunduğu mahkemece b�l�nmes�ne rağmen kend�l�ğ�nden duruşmaya katılma �mkanı bulunmayan

sanığın Segb�s vasıtası �le esas hakkındak� savunması ve son sözü sorulmadan mahkum�yet hükmü kurularak

CMK'nın 196. Maddes�ne aykırı davranılmak suret�yle savunma hakkının kısıtlanması, Hukuka aykırı ve �st�naf
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başvurusunda bulunan sanığın �st�naf taleb� uygun görülmekle CMK'nın 289/1-h ve 280/1-d maddeler� uyarınca

başkaca yönler� �ncelenmeks�z�n HÜKMÜN BOZULMASINA,

Da�r, CMK'nın 280/1-d maddes� uyarınca kes�n olarak, 19.09.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�. Ankara BAM 16.

CD E. 2017/2262, K. 2017/2418, T. 19.09.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�:

20.01.2018.

ÇINAR, s. 228.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 766.

ÇULHA, Savunma Makamı, B. 101, B. 102, s. 73.

“S�l�vr� Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanığın, hükümlü olarak adı geçen

cezaev�nde bulunduğu mahkemece b�l�nmes�ne rağmen kend�l�ğ�nden duruşmaya katılma �mkanı bulunmayan

sanığın Segb�s vasıtası �le esas hakkındak� savunması ve son sözü sorulmadan mahkum�yet hükmü kurularak

CMK'nın 196. maddes�ne aykırı davranılmak suret�yle savunma hakkının kısıtlanması,

Hukuka aykırı ve �st�naf başvurusunda bulunan sanığın �st�naf taleb� uygun görülmekle CMK'nın 289/1-h ve 280/1-

d maddeler� uyarınca başkaca yönler� �ncelenmeks�z�n HÜKMÜN BOZULMASINA, ... ... ... ...

CMK'nın 280/1-d maddes� uyarınca kes�n olarak, 19.09.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.” Ankara BAM 16. CD,

E. 2017/2262, K. 2017/2418, T. 19.09.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018.

“Sanıklar hakkında Tac�r ve Ş�rket Yönet�c�ler� �le Kooperat�f Yönet�c�ler�n�n Dolandırıcılığı suçundan TCK’nın 158/1-h,

53 maddeler� gereğ�nce cezalandırılması �stem�yle kamu davası açılmış, mahkemece yapılan yargılama

net�ces�nde TCK 158/1-�, 53 maddeler� gereğ�nce cezalandırılmalarına da�r karar ver�lm�ş, sanık Şeyhmus T. ve

katılan vek�l� tarafından yasal süres� �ç�nde �st�naf taleb�nde bulunulmuş olup,

İst�naf �t�razları �ncelend�ğ�nde;

Sanık Şeyhmus T.'nın 01/12/2016 tar�hl� son duruşmada Malatya E T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü

bulunduğu görülmekle, önces�nde vareste tutulma taleb�nde bulunmadığı halde 01/12/2016 tar�hl� son celsede

b�zzat hazır ed�lmeden ya da SEGBİS s�stem�yle son sözü sorulmadan yokluğunda yargılama yapılarak

mahkum�yet�ne karar ver�lmes� suret�yle CMK'nın 196. maddes�ne aykırı davranılıp savunma hakkının kısıtlanması,

Kabule göre de; ... hükmün CMK'nın 289/1-g ve 280/1-b maddeler� uyarınca BOZULMASINA, dava dosyasının

mahkemes�ne İADESİNE, kes�n olmak üzere, 09.02.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�”. İstanbul BAM 22. CD. E.

2017/306, K. 2017/323, K. 9.2.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20.01.2018.

“Anılan açıklamalar doğrultusunda somut dosya yönüyle yapılan değerlend�rmede;

Sanığın yargılandığı ve tutuklu bulunduğu suç yönüyle, �lk derece mahkemes�nce 17.05.2017 tar�hl� müzekkere �le

sanığın S�ncan 2 numaralı L T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 15.06.2017 tar�hl� duruşmada hazır

bulundurulmasının �stend�ğ�, ancak 15.06.2017 tar�hl� sanığın sorgulandığı ve hükmün yüzüne karşı tefh�m ed�ld�ğ�

celsede sanığın duruşmaya katılımının ceza �nfaz kurumundan SEGBİS s�stem� üzer�nden sağlandığı, sanığın �st�naf

d�lekçeler�nde duruşmaya b�zzat katılmayı beklerken SEGBİS s�stem� üzer�nden katılımının sağlandığını �fade ett�ğ�,

CMK'nın 196/4 maddes�nde 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname �le değ�ş�k 4.fıkrasında yer alan zorunluluk

hal�n�n somut olayda söz konusu olmadığı g�b�, duruşma ve hüküm tar�h� �t�barıyla yürürlükte bulunan CMK'nın

196/4 madde hükmünün de aynı yargı çevres� �ç�nde tutuklu bulunan sanığın duruşmaya SEGBİS s�stem� �le

katılımının sağlanmasına �mkân vermed�ğ�, zabıt �çer�kler�ne göre sanık ve müdaf��n�n sanığın SEGBİS s�stem�

üzer�nden duruşmaya katılımının sağlanması konusunda herhang� b�r beyanının alınmadığı dosya kapsamıyla

sab�t olup,

Yargıtay 10. Ceza Da�res�n�n 10.12.2015 tar�h, 2015/4957 Esas, 2015/33241 Karar ve Yargıtay 16. Ceza Da�res�n�n

25.05.2016 tar�h, 2015/6772 Esas, 2016/3312 Karar sayılı �lamları �le de açıkça bel�rlend�ğ� üzere; sanığın,

yargılandığı mahkemen�n kend� yargı çevres�nde tutuklu olup, sorgulandığı ve hükmün tefh�m ed�ld�ğ� 15.06.2017

tar�hl� celseye b�zzat katılımının sağlanması gerek�rken, açıkça rızası da alınmadan SEGBİS yöntem�yle katılımı

sağlanarak savunma hakkının kısıtlandığı, bu hususun CMK'nın 289/1-h maddes� kapsamında hukuka kes�n
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aykırılık haller�nden olup, CMK 280/1-b maddes� kapsamında bozma neden� sayıldığı,

Anılan husus hukuka aykırı olup, �st�naf talepler� bu �t�barla yer�nde görülmekle;

Hükmün 5271 Sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 289/1-h ve 280/1-b maddeler� uyarınca BOZULMASINA,

Hükmolunan hap�s cezasının süres� �le tutuklama tar�h�ne göre sanık Murat Gök hakkındak� salıver�lme �steğ�n�n

redd�ne,

Dosyanın yen�den �ncelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemes�ne

GÖNDERİLMESİNE,

Kes�n olmak üzere, 15.11.2017 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�”, Ankara BAM 3. CD. E. 2017/1622, K. 2017/1330, T.

15.11.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m Tar�h�: 20. 01. 2018.

İTİŞGEN, s. 384; Aynı yönde bkz. ÖZBEK / DOĞAN / BACAKSIZ / TEPE, s. 736.

ERDEM, İst�naf, s. 148.

Ankara BAM 18 CD. E. 2017/510, K. 2017/455, T. 3.11.2017, http://www.kazanc�.com/kho2/�bb/g�r�s.htm, Er�ş�m

Tar�h�: 20.01.2018.

ERDEM, AİHM Nez�raj Kararı, s. 13, 15.

YENİSEY / NUHOĞLU, s. 923.

DAHS, Rn. 856 - Rn 881, s. 548 vd.

ÇULHA, Savunma Makamı, B. 101, B. 102, s. 73.

KAYMAZ, s. 198.


