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İSTANBUL (12.) AĞIR CEZA  
MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

(CMK 250. Madde İle Görevli) 

                                                                                       İSTANBUL/05.04.2010 
           Sor. No: 2010/185                      
  

KARARDAN RÜCU İSTEYEN :   Çetin DOĞAN 
                                                                 Harp Akademileri Korumalı Lojmanları  
           Yenilevent - İSTANBUL 

VEKİLLERİ        :   Av. Celal ÜLGEN    –   Av. Hüseyin ERSÖZ        
     

KONU                 :  CMK 104/2. Maddesine ve birçok konuda Ceza  
                                                                   Hukukunun Temel İlkelerine aykırı ve de “yok  
                                                                   hükmündeki” karardan geri dönülmesi istemidir. 
 

A Ç I K L A M A L A R 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Yargıcının müvekkilimiz 
hakkında verdiği tahliye kararı Cumhuriyet Savcılığının bu karara itirazı 
sonucu mahkemeniz heyetince (nöbetçi olunmadığı halde) Pazar günü 

inceleme yapılarak kaldırılmış ve müvekkilimiz hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar 
verilmiştir.  

Bu karar ve gerekçesi aşağıda belirteceğimiz nedenlerle hem vahim hukuki 
hatalar içermekte ve hem de CMK’nın 104/2. Maddesindeki açık ve 
emredici hükme aykırılık oluşturmaktadır.  

      01. 

      02. 
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     a. Mahkeme Kararını 105. Maddenin son cümlesindeki “bu kararlara itiraz 
edilebilir” hükmüne dayandırarak başlamaktadır. Oysa 104/2’den olumlu ya da olumsuz 
bahsetmediği gibi 104/2’nin niçin uygulanamaz olduğunu de gerekçesinde göstermemektedir. 
CMK 104/2, “Şüpheli veya Sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya 
mahkemece karar verilir.” dedikten sonraki cümlede bir de “Ret kararına itiraz edilebilir” 
demekle salt özgürlük kısıtlamasına karşı verilen kararlara itiraz edilebileceğini yoksa tahliye 
yönündeki karara itiraz edilemeyeceğini karara bağlamaktadır. Burada Mahkemenin 
gözden kaçırdığı husus “tutukluluk durumuna itiraz” ile “tahliye istemi” arasındaki farktır. 
Mahkeme olayı değerlendirirken bir tutukluluğa itiraz sonucu salıverme gibi görmüştür.  

     b. Mahkeme Kararında CMK 105. Maddeden söz etmektedir. 105. Maddenin 
başlığı “usul”dür. Bu madde 103 ve 104. Maddelerdeki kararların itirazlarını düzenlemektedir. 
Ancak CMK 105. Maddede “bu kararlara itiraz edilebilir” demekle genel bir özgürlük 
kısıtlamasına ilişkin maddelere itiraz edilebileceğini belirtmektedir. Oysa 104. Madde başlığı 
“şüpheli ve sanığın salıverilmesi istemleri” olup daha özel bir maddedir. Bir yasa içinde o 
konuda düzenlenmiş özel bir hüküm bulunması durumunda özel hükmün uygulanacağı hukukun 
temel ilkelerinden biridir.  

    c. Mahkeme bu konuyu madde 105 ile açıklayamadığı için ayrıca CMK 260. 
Maddesinin de yorumuna girmiştir. CMK 260. Maddedeki “kanun yollarına başvurma hakkı” da 
içinde temyiz hakkını da barındıran genel bir maddedir. CMK madde 104/2 hükmünü bertaraf 
edici bir madde değildir.  

    d. Mahkeme Kararında CMK 2. Kısım “Olağan Kanun Yolları” başlıklı 
bölümden söz etmiş ancak nedense 267. Maddeden söz etmemiştir.  267. Madde de genel bir 
itiraz yolunu düzenlemekle birlikte “kanunun gösterdiği hallerde” sözünü içermektedir. 
Mahkemenin kararının gerekçesinde niçin bu maddeden numarası ile söz etmediği 
anlaşılmaktadır. Zira biraz altta da CMK 270 ve 271. Maddelerin uygulanmasının esasa etkili 
olamayacağını karara bağlayacaktır. Nedir 270 ve 271. Maddeler? Somutlamak gerekirse 
Cumhuriyet Savcılarının itirazı üzerine bu konuda itiraz gerekçeleri bildirilerek savunmanın da 
yazılı ya da sözlü görüşünün alınmasını düzenlemektedir. Yani mahkeme “CMK 270 ve 271. 
Maddelerin uygulanmasını esasa etkili görmemekle” birlikte savunmanın görüşünün alınmasını 
esasa etkili görmemektedir. Bu anlayış, bu görüş tarzı hukuka aykırı olduğu gibi Savunma 
Hakkına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Maddede düzenlenen “Adil yargılanma 
Hakkı”na da aykırılık oluşturmaktadır.  
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Sayın Mahkeme kararının “GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ” bölümü ile başlayan 
gerekçesinde de birçok “Temel Hukuk Hataları” yapmıştır.  

    a. Mahkeme tahliye kararlarında hakimin takdir hakkının “sınırsız, sorumsuz ve 
keyfi” kullanılamayacağını belirtmektedir. Peki bu hak salıverilmenin kaldırılması kararlarında 
sınırsız, sorumsuz ve keyfi kullanılabilir mi? Aynı gerekçelerle İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinin oy çokluğu ile aldığı salıverilme kararlarını nasıl değerlendireceğiz? İki heyet 
kararını değerlendirdiğimiz zaman, kimin kararı adil kimin kararı değildir? Buna nasıl karar 
vereceğiz? 

    b. Mahkeme tutuklama kararını esasa ilişkin kararla karıştırmaktadır. Bir defa 
tutuklama kararları kesinleşmez. Kesinleşme demek bir daha bu yönde bir istemde bulunulamaz 
demektir. Oysa CMK 104/1 her aşamada tahliye istenebileceğini açıkça düzenlemiştir. Sayın 
mahkeme bu hükmü de göz ardı etmiş ve “CMK 104/1 uyarınca soruşturma ve kovuşturmanın 
her aşamasında tahliye talebinde bulunmak mümkün ise de” diye başlayan paragrafta “verilecek 
tahliye kararlarının usule, tutuklama tedbirinin ruhuna uygun olabilmesi için şüpheliler lehine 
yeni olguların ortaya çıkması gerekir” demiştir. Bu gerekçe de tamamen hukuka aykırı ve öznel 
bir gerekçedir. Hukukta durum tam tersinedir. Salıverilme için değil yeniden tutuklama için 
şüpheli aleyhine yeni olguların ortaya çıkması gereklidir. Yoksa her aşamada eski kanıtlar 
ve olgular üzerinden de sanığın tahliye olmasına karar verilmesi mümkündür. Aksi 
takdirde bu görüş kabul görecek olursa hiçbir sanığın “yeni kanıt ya da olgu çıkmadığı” savı ile 
Mahkemelerce bile salıverilme yapılamayacağı anlamı çıkar ki bu görüşe katılmak mümkün 
değildir.  

  c. Sayın Mahkeme daha önce üç kişilik heyetçe tutukluluğa itiraz 
değerlendirmesi yapıldığı ve itirazların reddedilerek kesinleştiğini ve belirtmektedir. Burada da 
bariz bir hata bulunmaktadır. Mahkeme önceki karar ile sonraki tek hâkimin verdiği kararın 
birbirinin devamı kararlar olmadığını dikkate alması gerekir. Salıverilmeye yönelik karar CMK 
104/2. Madde gereğince verilmiş yeni bir karardır. Önceki tutuklama kararları ya da itiraz 
üzerine verilmiş kararlarla bağlantısı ve hiyerarşisi bulunmamaktadır.  Bir kez daha 
yinelemekte yarar var. Tutuklama kararı üç hâkimle verildi diye kesinleşmez. Tutuklama 
kararı hiçbir zaman kesinleşmez. Kesinleşen itirazdır ve salt itiraz edilen karara 
ilişkindir. Oysa Salıverme Kararı yeni bir değerlendirme yani yeni bir karardır. Bu karar ile 
öncekiler arasında hiyerarşik bir bağ kurulma olanağı bulunmamaktadır.  

Sayın Mahkeme tarafından Cumhuriyet Savcılarının itirazı 
değerlendirilirken işin esasına girilmediği ve dosyanın ve kanıtların 
irdelenmediği salt şekli olarak karar verildiği görülmektedir. Karardan 

      03. 

      04. 
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çıkan sonuç budur. Oysa Sayın mahkeme tarafından dosya içindeki tahliye dilekçelerinin de 
okunması oradaki tahliye istemlerinin reddini gerektiren olgu ve nedenlerin neler olduğu 
konusunda da kararında bir gerekçe bulundurması gerekmekteydi.  

Ayrıca salıverilme yolunda karar veren nöbetçi Yargıcın bir kısım medya 
tarafından yargısız infaza tabi tutulması, yargılamanın etki altında 
bırakılması girişimlerinin Sayın Mahkemece dikkate alınmamış olması ve 

bu konuda herhangi bir işlem ya da karar verilmemiş bulunmasını da üzüntü ile karşıladığımızı 
burada belirtmek isteriz. 

 

SONUÇ VE İSTEK : YUKARIDA SAYDIĞIMIZ NEDENLERLE: 

       Mahkemenizin 04.04.2010 gün Değişik iş 2010/323 
NOLU, “01.04.2010 gün ve 20010/314 sayılı Nöbetçi Hâkim kararını kaldıran ve müvekkilimize 
yakalama çıkartılmasını içeren” KARARINDAN GERİ DÖNÜLMESİNE, 

  BU İSTEMİMİZİN REDDEDİLMESİ DURUMUNDA, 
(Kararın kesin olarak verildiği belirtilmediğine göre) İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 
BİR KEZ DE İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMESİNE 

                                         KARAR VERİLMESİNİ,  

                                  SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ. 

          

         

Av. Celal ÜLGEN  ve  Av. Hüseyin ERSÖZ 

       Çetin DOĞAN Vekilleri 

      05. 


