
CEZA HUKUKU 

Ceza davalarında yargılama süreçleri uzun ve dava sonuçları 

ağırdır, sanık tutuklu yargılanabilir ve yargılama sonucunda 

ciddi cezalar alabilir. Bu nedenle şüpheli ya da sanığın bir 

avukat ile temsil edilmesi önemlidir. Mahkemede ortaya 

konulan delillerin hukuka uygun olup olmadığı, yargılama 

sürecinin usule uygun işleyip işlemediği, ceza sorumluluğunu 

kaldıran veya azaltan nedenlerin var olup olmadığının 

değerlendirilmesi (Kanunun Hükmü, Amirin Emri, Meşru 

Müdafaa, Zorunluluk Hali, Hakkın Kullanılması, İlgilinin 

Rızası, Sınırın Aşılması, Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit, 

Haksız Tahrik, Hata, Yaş Küçüklüğü), itiraz ve istinaf kanun 

yollarına başvurma gibi yargısal işlemlerin avukat aracılığıyla 

yürütülmesi hak kaybını önleyecektir.  

Av. Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu, muhtemel hak 

kayıplarının önüne geçmek için ceza yargılamasının her 

aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti 

vermektedir. 

 



 

Ceza hukuku; yakalama, gözaltına alma, tutuklama, adli 

kontrol, zorla getirme, arama, el koyma, telekomünikasyon 

yoluyla iletişimin denetlenmesi, teknik araçlarla izleme, gizli 

soruşturmacı görevlendirilmesi gibi koruma tedbirleri ile 

kişinin özgürlüğünü kısıtlayan cezayı ve cezanın uygulanmasını 

düzenleyen hukuk dalıdır.  

Ceza hukukun en önemli iki temel ilkesi; suçta ve cezada 

kanunilik ilkesi ve suçta ve cezada kusur ilkesidir. 

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi (nulla poena sine lege): Suç 

ve bunun karşılığı olan cezanın ancak kanun ile 

belirlenmesidir. Bu temel ilke, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasında yer almaktadır: 

"Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz." Bu da suç 

tanımının belirgin ve açık biçimde kanunla düzenlenmesini 



gerektirir. Belirsiz ve muğlâk ifadelerle suç tanımlanamaz 

(nulla poena sine lege certa). 

Kanunilik ilkesinin gerektirdiği bir başka şart da, aleyhe olan 

kanunun geçmişe yürüyemeyeceğidir. Yani, işlendiği sırada 

suç olmayan bir fiilden dolayı, sonradan fiilin suç olarak 

düzenlenmesi nedeniyle kimse cezalandırılamaz (nulla poena 

sine lege praevia). 

Yine kanunilik ilkesinin getirdiği bir başka koşul da failin 

aleyhine kıyas yasağıdır. Hukuk biliminde kıyas, kanunda 

boşluk bulunması halinde bu boşluğun en benzer hukuk kuralı 

bulunarak doldurulmasını ifade eder. Ceza hukukunda kıyas, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinin 3. fıkrasında 

"Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında 

kıyas yapılamaz." şeklinde belirtildiği üzere uygulanamaz 

(nulla poena sine lege stricta). 

Suçta ve cezada kusur ilkesi: Ceza hukuku anlamında kusur, 

bir fiilin isnat yeteneği mevcut bir kimse tarafından bilerek ve 

istenerek işlenmesidir. Yani, failin cezalandırılabilmesi için fiili 

bilerek ve isteyerek yapmış olması gerekir. Bu ilkeden de 

ancak fiili bizzat işlemiş failin cezalandırılabileceği ilkesi 

türetilmiştir. Bu ilke de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 20. 

maddesinin 1. fıkrasında yer almaktadır: "Ceza sorumluluğu 

şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz." 

Ceza Yargılaması Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinden 

oluşmaktadır. 



Soruşturma Evresi 

Şikayet, ihbar veya başka bir şekilde bir suçun işlendiği 

izlenimini veren durumu öğrenen cumhuriyet savcısı söz 

konusu suçun oluşup oluşmadığının tespiti için gerekli 

araştırma ve incelemeleri yapar. Cumhuriyet savcısı, kamu 

davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin 

gerçeğini araştırmak üzere soruşturma başlatır. (CMK 

m.160/1). 

Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya polis, jandarma 

vb. kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı 

yapabilir. Soruşturma yoluyla maddi gerçeğin ortaya çıkması 

ve adil bir yargılama yapılabilmesi için, bütün kamu 

görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir (CMK m.161/1). 

Savcılık, soruşturma aşamasında yakalama, elkoyma, gözaltı 



kararı, iletişimin dinlenmesi gibi her türlü koruma tedbirine 

başvurabilir veya hâkimden bu tedbirlere hükmedilmesini 

isteyebilir. 

Soruşturma evresinin her aşamasında avukatın, şüpheli ile 

görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve 

hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz 

(CMK m.149/3) 

Savcılığa ulaşan ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç 

oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını 

gerektirmeksizin açıkça anlaşılması halinde savcı tarafından 

“Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar” verilir. 

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüpheli kişi 

hakkında kovuşturma olanağı veya yeterli şüphe oluşturacak 

delil bulunmaması nedeniyle ceza mahkemesinde kamu 

davası açılmasına gerek görülmemesi durumunda savcı 

tarafından “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilir. 

Cumhuriyet savcılığı, soruşturma neticesinde suç işlendiğine 

dair yeterli şüphe sebeplerinin varlığına kanaat getirirse 

şüpheli hakkında “iddianame” düzenler. Soruşturma 

neticesinde görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen 

iddianamede aşağıdaki hususlara yer verilir (CMK m.170): 

• Şüphelinin kimliği 

• Müdafii 

• Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği 



• Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî 

temsilcisi 

• Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda 

bulunan kişinin kimliği 

• Şikâyette bulunan kişinin kimliği 

• Şikâyetin yapıldığı tarih 

• Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri 

• Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi 

• Suçun delilleri 

• Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, 

gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların 

süreleri. 

İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut 

delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. İddianamenin sonuç 

kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, 

lehine olan hususlar da ileri sürülür. İddianamenin sonuç 

kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza 

ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin 

istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 

halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik 

tedbiri açıkça belirtilir (CMK m.170). 

Savcı tarafından hazırlanan iddianamenin ceza mahkemesi 

tarafından kabul edilmesi durumunda ceza davası açılır ve 

Kovuşturma Evresine geçilir. 

 



Kovuşturma Evresi 

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde 

düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul 

edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder (CMK 

m.175/1). Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, 

hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi tanımlamak üzere 

kullanılır (CMK m.2/f). 

Savcının hazırladığı iddianamenin ceza mahkemesi tarafından 

kabulüyle soruşturma aşamasında “şüpheli” olan kişi 

kovuşturma aşamasında “sanık” konumuna geçer. 

Ceza muhakemesinde kovuşturma aşamasının en önemli 

özelliği duruşmalı yapılmasıdır. Duruşma aşaması tarafların 

iddia ve savunmalarını yaptıkları, ceza davası ile ilgili bir 

tartışmanın yürütüldüğü aşamadır. 



Duruşma, kural olarak yargılamayla ilgisi bulunsun veya 

bulunmasın herkesin katılımına açıktır. Genel ahlâkın veya 

kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, 

duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına 

mahkemece karar verilebilir (CMK m.182). Sanık, onsekiz 

yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de 

kapalı duruşmada açıklanır (CMK m.185). 

Duruşmada; hükme katılacak hâkimlerin, Cumhuriyet 

savcısının, zabıt kâtibinin ve kanunun zorunlu müdafiliği 

(avukatlığı) kabul ettiği hâllerde müdafiin (avukatın) hazır 

bulunması şarttır. 

Tutuklu sanık duruşmaya bağsız (kelepçesiz) olarak alınır. 

 

Duruşmanın başlamasından hüküm 

verilmesine kadar duruşma akışı içerisinde 

sırasıyla şu işlemler yapılır: 

Kimlik Tespiti Yapılması: Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel 

ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır. 

İddianamenin Duruşmada Okunması: İddianame veya 

iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın 

dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın 

hukuki nitelendirmesi anlatılır. 

Sanık Haklarının Hatırlatılması: Sanığa, yüklenen suç 

hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, 



bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı olduğu, 

delil gösterme ve bu delillerin toplanmasını isteme hakkı 

hatırlatılmalıdır. 

Sanığın Sorgusunun Yapılması: Sanık açıklamada bulunmaya 

hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır. 

(CMK m.191/2). Sanık sorgusu yapılırken suçlamalara yanıt 

verir, deliller ileri sürer. 

Delillerin Ortaya Konulması: Sanığın sorguya çekilmesinden 

sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. Delillerin ortaya 

konulması; “belge” delilinin okunması, “beyan” delili olarak 

sanık, müşteki, tanık veya bilirkişinin dinlenmesi, “belirti” 

delili olarak ses veya görüntü kayıtları üzerinde keşif suretiyle 

yapılır (CMK m.206/1). 

Dinleme ve Okumadan Sonra Görüşlerin Alınması: Suç 

ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve herhangi 

bir belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri 

olup olmadığı katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, 

sanığa ve avukatına sorulur. (CMK m.215). 

Delillerin Tartışılması: Ortaya konulan delillerle ilgili 

tartışmada söz, sırasıyla katılana veya vekiline, Cumhuriyet 

savcısına, sanığa ve avukatına veya kanunî temsilcisine verilir. 

Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin 

veya kanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve avukatı ya 

da kanunî temsilcisi de Cumhuriyet savcısının ve katılanın 

veya vekilinin açıklamalarına cevap verebilir (CMK m.216). 

Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir 



Duruşmanın Sona Ermesi ve Karar Aşaması: Delillerin 

tartışılmasından sonra duruşmanın sona erdiği taraflara 

bildirilir ve hüküm verilmek üzere mahkeme hâkimleri 

müzakereye çekilir. Müzakereden sonra açık duruşmada 

hüküm, yani son karar açıklanır. Mahkeme son kararıyla 

beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik 

tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi 

kararlarından birini verebilir. 
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