
YAKALAMA KARARINA İTİRAZ  

1. Aralarında müvekkilimin de bulunduğu 102 muvazzaf ve emekli TSK personeli 
hakkında, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 23 Temmuz 2010 tarihinde CMK 
madde 98/3'e dayanılarak yakalama emri çıkarılmıştır. 

2. Söz konusu kararda, dosyadaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun 
vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, atılı 
suçun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 100. maddesinde belirtilen 
katalog   suçlardan   olması   ve   bu   nedenlerle  adli   kontrol   hükümlerinin   yetersiz 
kalacağının anlaşılması gerekçe gösterilerek; 

a. 102  sanık  adına  CMK'nın  98/3.   maddesi   uyarınca  yakalama  emri 
çıkartılmasına, 

b. Mahkemenin yargı çevresi dahilinde yakalananların en kısa zamanda 
ve mesai saatleri içerisinde mahkemede hazır edilmelerine, 

c. Mahkemenin   yargı   çevresi   dışında   yakalananların   ise,   mahkeme 
huzurunda mesai saatleri içerisinde hazır bulundurulmak üzere CMK'nın 94. maddesi 
uyarınca haklarında yol tutuklama kararı verilerek en kısa zamanda mahkemede 
hazır edilmelerinin sağlanması hususunun yakalama müzekkeresine yazılmasına, 

ç. Haklarında yakalama emri çıkarılan sanıkların bu karara karşı yedi gün 
içerisinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz haklarının 
bulunduğunun bildirilmesine karar verilmiştir. 

3. Mahkeme kararının sonuç kısmında, her ne kadar CMK'nın 98/3. maddesine 
göre yakalama  emri  çıkartıldığından  söz edilse  de,   bu   karara  dayanak  olarak 
tutuklama sebeplerini düzenleyen aynı Kanunun 100. maddesi gösterilmiştir. 

4. Aşağıda   gerekçeleri   açıklanacağı   üzere,   bu   karar  fahiş   şekilde   hukuka 
aykırıdır. 

5. CMK uyarınca gıyapta tutuklama kararı verilemez1.  Buna rağmen, somut 
olayda mahkeme, yakalama adıyla, müvekkilimin CMK madde 100'deki sebeplerle 
gıyaben tutuklanmasına karar vermiştir. 

Bunun tek istisnası, yurt dışında kaçak olarak bulunan sanıklara ilişkindir (CMK madde 248/5). 



6. CMK'nın gıyapta tutuklamayı yasaklamasının sebebi, tutuklamanın şartlarının 
somut   olayda   gerçekleşip   gerçekleşmediğinin,   sanığın   sorgusu   yapıldıktan   ve 
müdafiye savunma imkanı • tanındıktan sonra değerlendirilebileceğinin kabulüdür. 
Buna göre, sanığın sorgusu yapılmadan ve müdafi savunmasını sunmadan önce, 
mahkeme, sanığın suçlu olduğu şüphesini doğuran kuvvetli delillerin olup olmadığını, 
sanığın kaçacağını veya delilleri karartacağını gösteren somut olguların bulunup 
bulunmadığını değerlendiremez. 

7. Somut olayda mahkeme,  müvekkilim sanığı dinlemeden ve savunmamızı 
değerlendirmeden, peşinen, ön yargılı bir şekilde ve kanundaki ifadeyi tekrarlayan 
soyut bir formülle tutuklama şartlarının varlığını kabul etmiştir. 

8. Mahkeme, yapmış olduğu bu açık hukuka aykırılıkla, müvekkilimin Anayasa, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve CMK'nın güvencesinde olan adil yargılanma 
hakkını ve savunma hakkını hiçe saymıştır. 

9. Sayın Mahkeme, aynı zamanda, müvekkilim hakkında, sorgudan sonra her 
halükarda tutuklama kararı vereceğini, yani savunmayı yok sayacağını bildirmek 
suretiyle açıkça ihsas-ı reyde bulunmuştur. 

10. Somut olayda CMK madde 98/3'te düzenlenen yakalama emrinin hiçbir şartı 
oluşmamıştır. Şöyle ki; 

a. CMK madde 98/3'te yakalama emri verilebilmesi için sanığın kaçak 
olması şartı yer almaktadır. 

b. "Kaçak" terimi, CMK'nın 247. maddesinde; "hakkındaki kovuşturmanın 
sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede 
bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak 
denir."   şeklinde   tanımlanmıştır.   Müvekkilim   bu   tanıma   göre,   "kaçak"   değildir; 
hakkında yakalama emri verilemez. 

c. CMK madde 98/3'teki "kaçak" ibaresinin, CMK madde 247 kapsamında 
anlaşılmaması durumunda ise,  yakalama emri verilmesinin  şartı,  98/1   maddesi 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu hükme göre, yakalama emri verilebilmesi için, 
müvekkilimin   çağrı    üzerine   gelmemesi   veya   çağrı   yapılamaması   gereklidir. 
Müvekkilimin sabit ikâmetgâhı vardır, nerede olduğu bellidir. Buna rağmen, hiçbir 
çağrı yapılmadan müvekkilim hakkında yakalama emri düzenlenmiştir. 

11. Yukarıda açıklandığı üzere, CMK madde 98/3'ün uygulanması gerekçesi asla, 
CMK madde 100'de yer alan tutuklama sebepleri olamaz. Ancak somut olayda, CMK 
madde 100'de sayılan hiçbir tutuklama şartı da gerçekleşmemiştir. 

12. Müvekkilim  hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren hiçbir delil 
yoktur.   Nitekim,   kararda  da  somut deliller açıklanmamış,   Kanundaki cümlelerin 
tekrarından ibaret soyut ifadeler kullanılmıştır. 

13. Müvekkilim,   sabit  ikametgah  sahibi  bir kişidir.  Ailesi  vardır.   Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde görevli/Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli bir Devlet memurudur; 
toplumda saygın bir mevki sahibidir. Sabıkası bulunmamaktadır. Soruşturulduğunu 
aylardır bildiği, hakkında dava açıldığı bilgisine sahip olduğu halde kaçmamıştır, 
kaçacağını gösteren hiçbir davranış içinde olmamıştır. Somut olayda müvekkilimin 
kaçmayacağı sabittir. 



14. Aylardır devam  eden  soruşturmada  toplanabilecek  bütün  bulgular dosya 
içeriğine girmiştir. Karartılabilecek hiçbir delil yoktur. Zaten, Sayın Mahkeme de, 
soruşturmanın kapsamını yeterli görmüş olacak ki, tensip kararında ilave ve ayrıntılı 
bir delil araştırmasına lüzum görmemiştir. Öte yandan, müvekkilimin delil karartma 
yönünde hiçbir davranışı da olmamıştır. 

15. Dava konusu  isnadın CMK madde 100/3'te katalog şeklinde sayılan suç 
tiplerinden olması asla tutuklamayı zorunlu hale getirmez. Anayasamıza ve CMK'ya 
göre tutuklama daima ihtiyari bir tedbirdir. Nitekim hükümde, "tutuklama nedeni 
varsayılabilir"   denilmektedir.   Somut  olayda,   müvekkilimin   kaçmayacağı   sabittir. 
Karartılacak bir delil bulunmamaktadır ve müvekkilim de bu yönde bir davranış 
gerçekleştirmemiştir. Şu halde, somut olayda, isnadın sırf katalog suçlardan birine 
girdiğinden bahisle tutuklama nedeni varsayılamaz. 

16. Müvekkilim   soruşturma   evresinde   bir/iki   kez   tutuklanmış,   daha   sonra 
hakimlikçe/itiraz   üzerine,   tutuklama   nedenlerinin   ortadan   kalktığı/bulunmadığı 
gerekçeleriyle  tahliyesine   karar verilmiştir.   Bundan   sonra,   dosyada  müvekkilim 
aleyhine   hiçbir  değişiklik   olmamıştır.   Bu   yargı   kararları   karşısında,   tutuklama 
şartlarının varlığından bahsetmek mümkün değildir. 

17. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını somut hiçbir gerekçe 
göstermeden ifade etmiştir. Mahkemenin bu kabulüne gösterdiği soyut gerekçelerden 
biri, isnat konusu suçun katalog suçlardan olmasıdır. Katalog suçlarda adli kontrol 
tedbirlerinin uygulanmasına kanunen hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla, somut olayda 
adli kontrolün yetersiz kalacağından söz edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. 

18. Mahkeme, Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına ve CMK'ya aykırı olarak tutuklama 
şartlarını somutlaştırmamış, 102 sanık hakkında, kişisel durumları, aleyhlerindeki delil 
durumu vs. koşulları ayrı ayrı ve somut verilere dayalı olarak tartışmaksızın, hepsi 
için sadece dört satırdan ve kanundaki cümlelerin tekrarından ibaret soyut ifadelerle 
karar tesis etmiştir. 
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