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OLAY-I 

(E), kız arkadaşı (K)’yi kendisini aldattığı gerekçesi ile Whatsapp isimli uygulama 

üzerinden mesaj göndererek sürekli rahatsız etmekte, gece geç saatlerde dahi sürekli 

aramaktadır. (K), önce elindeki uygunsuz görüntülerini ailesine göndereceğini söyleyen ve 

sonra da onu öldüreceği şeklinde tehdit eden (E) hakkında emniyete giderek şikayette 

bulunmuştur. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kolluk amiri (A), (E) hakkında 

arama kararı çıkartılmasını emretmiştir. Arama kararı kapsamında (E)’nin üzeri aranmış, 

telefonuna elkoyulmuş ve telefonundaki Whatsapp konuşmaları inceleme altına alınmıştır. 

Soru: Uygulanan tedbirler hukuka uygun mudur? Değerlendiniz.  

Soru: (E) üzerinde yapılan arama sırasında üzerinde bulunan 7,2 gr. bonzaiye 

elkoyulmuş ve durum tutanak altına alınmıştır. Gerçekleştirilen işlemi değerlendiriniz. 

 

OLAY-II 

(K)’nın cesedinin yaklaşık üç ay süren yoğun bir araştırma sonucunda cinsel saldırıya 

uğramış ve 12 yerinden bıçaklanmış vaziyette İzmir’de terkedilmiş bir bina içerisinde 

bulunması sonrasında, olaya ilişkin suç şüphesi komşusu (L) üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Hakkında yakalama kararı çıkartılan (L)’nin yerini tespit amacıyla C. Savcısı (S) tarafından 

çıkartılan karar üzerine, (L)’nin cep telefonu üzerinden hem sinyal tespiti yapılmaya, hem de 

iletişimi dinlenmeye başlamıştır. Karar tarihinden üç ay sonra, telefon sinyalleri aracılığıyla 

(L)’nin Muğla yakınlarında olduğu tespit edilmiş, babası (B) ile yaptığı görüşme üzerine ise 

Milas’taki yazlık evlerinde saklandığı belirlenmiştir. Eve düzenlenen operasyon üzerine (L) 

yakalanmıştır. Bu arada savcının şüphe etmesi ve ifadeler esnasında isminin sıkça geçmesi 

sebebiyle (L)’nin yakın akrabalarından (C)’nin (L)’ye yazmış olduğu mektuba savcılık talebi 

ve hakim kararı ile PTT’de el konur. 

 

Soru: Olayda uygulanan koruma tedbirini değerlendiriniz. Uygulamalar hukuka uygun 

mudur? 

 



 

OLAY-III 

14 yaşındaki (A) kapkaç yapmaya karar verir; o sırada yoldan geçen (C)’yi durdurur ve 

telefonunu kendisine vermesini ister. Bir başka kişinin durumu fark ederek “imdat polis” diye 

bağırması üzerine, (A) telefonu yere atarak kaçmak isterse de, bağırtıyı duyan esnaf (A)’yı 

yakalar. Bir süre sonra olay yerine gelen polisler (A)’nın üzerinde arama yapar ve değerli bir 

yüzük bulurlar. Kelepçelenerek polis arabasına bindirilen (A), karakola geldiklerinde 

kelepçenin çözülmesi üzerine, polislerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçmaya başlar. 

Hakkında yakalama emri düzenlenen (A) ise, bir gün sonra memleketi olan Urfa’ya gitmek 

isterken Manisa çıkışında yakalanır. İfadesi alındıktan 2 gün sonra (A), tutuklama istemiyle 

İzmir Sulh Ceza hakimi önüne çıkarılır. (A)’nin müdafi (M), “müvekkili açısından tutuklama 

yasağının” olduğunu” ileri sürerek serbest bırakılmasını isterse de, (A), “suçun niteliği, delil 

durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle tutuklanır.  

 

Soru: Olayda uygulanan ceza muhakemesi tedbirlerini tespit ediniz ve hukuka 

uygunluklarını değerlendiriniz. 

 

OLAY-IV 

İzmir yayın merkezli ulusal bir gazetede yazılar yazan avukat A, bir yazısında tutuklama 

kararlarının neredeyse tamamının gerekçesiz, soruşturma aşaması savcılık uygulamalarının ise 

Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olduğu, adliyenin Kanunu adeta yürürlükten kaldırdığı, 

adli uygulamanın gelişi güzel dayanağı bulunmayan bir düzene dönüştüğü şeklinde ifadelere 

yer verir.  

İzmir’de görev yapmakta olan hakim H, İzmir C. Başsavcılığına giderek, yazının 

TCK’nun 301. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğunu ve bu nedenle A’nın 

cezalandırılmasını isteyen bir dilekçe hazırlayarak C. Başsavcılığına sunar. C. Savcısı, bir 

davetiye ile A’yı çağırarak ifadesine başvurmak ister.  

A’ya ulaşılamaması üzerine C. Savcısı, kolluk amirine bir ekibin A ile M’nin ofislerinin 

önünde beklemesi ve A’nın ofisine gelmesi durumunda kendisine haber verilmesi talimatını 

verir. Gece geç saatlerde A’nın ofise geldiğinden haberdar edilen C. Savcısı, A’nın tekrar 

ortadan kaybolmasından endişe ederek A’nın yakalanması ve suç delillerinin tespit ve elde 

edilmesi için sözlü bir talimat verir. Bu talimata istinaden ofise gelen görevliler, A’yı denetim 



altına alırlar. Ayrıca A tarafından kullanılan odada delil araştırması yaparlar. Yapılan araştırma 

sırasında A’nın Ankara’da hazine avukatı olarak görev yaptığı dönemde, maliyeye ödemesi 

gerekirken uhdesinde tuttuğu paralara ilişkin belgeler de elde edilir.  

A hakkında zimmet suçundan da soruşturma başlatan C. Savcısı, ifadesi sonrasında 

A’nın her iki suçtan da tutuklanması talebinde bulunur. Yetkili merciin önüne çıkarılan A, 

kendisinin de avukat olduğunu ve savunmasını bizzat yapacağını belirtmesi üzerine müdafisi 

olmaksızın sorgulanır ve her iki suçtan da tutuklanmasına karar verilir. Müdafi M, belirli 

aralıklarla müvekkilinin tahliyesi yönünde taleplerde bulunsa da sonuç alamaz. A’nın 

tutuklanmasından 1 yıl sonra müdafi M, tutuklama için öngörülen azami sürenin dolduğu 

gerekçesi ile tahliye edilmesi yönünde yeniden talepte bulunur. Merci TCK’nun 301. Maddesi 

bakımından tutuklamada azami sürenin dolduğu gerekçesi ile talebin kabulüne, zimmet suçu 

bakımından ise tutukluluk halinin devamına karar verir 

Soru: A’nın tutuklanması kararı hukuka uygun mudur? Olayda verilen bilgiler 

çerçevesinde değerlendiriniz. M’nin tahliye talepleri hangi merci tarafından incelenmektedir? 

Bu kararlara karşı başvurulabilecek bir yol var mıdır? 

Soru: A’nın TCK’nun 301. Maddesi bakımından azami tutukluluk süresinin dolması 

nedeniyle tahliyesine karar verilirken, diğer suçtan tutukluluk halinin devamına karar 

verilmesini değerlendiriniz.? Bu tahliye kararına karşı C. Savcısının başvurabileceği bir yol var 

mıdır? 

Soru: A’nın ofisinde yapılan arama hukuka uygun mudur? Elde edilen deliller 

yargılamada kullanılabilir mi? 

 

 

 


