
KPSS
KAMU PERSONELİ  

SEÇME SINAVI

KAMU HUKUKU
“Ceza Hukuku Bölümü”

1311 kodlu Kamu Hukuku kitabımızın, Ceza Hukuku bölümleri-
ne ilişkin yasa değişiklikleri çerçevesindeki düzeltme güncellemeleri-
ni içeren bu fasikül, elektronik ortamda sizlere sunulmuştur.

Bu belgenin yayımından sonra oluşabilecek yasa değişiklikle-
rini göz önünde bulundurarak, www.mevzuat.gov.tr adresindeki  
güncellemeleri takip ediniz.  

Başarılar dileriz.
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CEZA HUKUKU DÜZELTMELERİ

KPSS “A GRUBU KAMU HUKUKU” KİTABI  “CEZA HUKUKU” BÖLÜMÜNDE  
(YAYIN KODU: 1311) KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖTÜRÜ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 ❑ Sayfa 532’nin sonunda yer alan “a. Milletvekilleri” başlıklı bölümün en sonuna aşağıdaki not eklen-
miştir:

NOT: Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve ko-
vuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir1 
(CMK m.161/9).

–––––––––––––––––––––

1  Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya ve-
kili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılması-
nı isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorun-
lu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza 
hâkimliğinden talepte bulunur.

 ❑ Sayfa 593’de “tutuklu kişi soruşturma...” diye başlayan sondan bir önceki paragrafının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 Hakim veya mahkemenin bu konuda verdiği kararlara itiraz edilebilir (CMK m.104/2). 

 ❑ Sayfa 594’de “b. Ağır...” diye başlayan en son paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
b.  Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorun-

lu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; “uzatma süresi” toplam üç yılı geçemez. (CMK m102). 
Ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçta kural olarak, “uzatmalar dahil” toplam tutuklama sü-
resi beş yılı geçemez. Fakat “Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, Milli savunmaya karşı işle-
nen ”2 suçlar gibi  bazı fiillerde uzatma süresi toplam beş yılı geçemez. Bu suçlarda uzatma süresi 
dâhil toplam tutukluluk süresi yedi yılı bulabilir. 

–––––––––––––––––––––

2  Bu suçlar; Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmında yer alan; Devletin birliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ile Te-
rörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardır.

 ❑ Sayfa 606’da yer alan “b. Kararın İfası” Bölümünün ilk paragraf yerine aşağıdaki paragraflar eklen-
miştir:

  Postada el koyma kararı, çoğunlukla kolluk tarafından ifa edilir. El koyma işlemi gerçekleştirilirken kol-
luğun kural olarak zarf ve paketleri açma yetkisi yoktur. Fakat tehlikeli madde bulundurma, uyuşturu-
cu ticareti3 gibi   bazı suçlar nedeniyle yapılan el koymalarda C.savcısının talimatı ile kolluğun paket-
leri açabilmesi mümkündür (CMK m.129/3).



CEZA HUKUKU BÖLÜMÜ

2

1
3
1
1
 •

  
K

A
M

U
 H

U
K

U
K

U
 K

İT
A

BI

–––––––––––––––––––––

3  Diğer iki suç; kültür varlığı kaçakçılığı (m.67 ve 68) ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-
kında Kanununda m.12,13 te yer alan suçlardır.

 
UYARI: Kolluk postadaki gönderileri açamaz fakat bu suçlarda C.savcısının talimatı ile açabilir.

  El koyulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhal el koyma kararını 
veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir (CMK m.129/2). 

  Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar verme tehlikesi yoksa el koyma işlemi ilgililere 
bildirilir(CMK m.129/4).

 ❑ Sayfa 613’de yer alan “soruşturmacı, görevini yerine getirirken…” şeklinde başlayan birinci 
“NOT”un altına, “TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME”  bölümünün hemen önüne aşağıdaki paragraf ek-
lenmiştir:

NOT: Gizli soruşturmacının, kovuşturma evresinde tanık olarak dinlenmesinin zorunlu olduğu du-
rumlarda, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan veya ses ya da görüntüsü 
değiştirilerek özel ortamda dinlenir. Gizli soruşturmacı tanık olarak dinlenirken,  Tanık Koruma Ka-
nununda yer alan özel dinleme usulleri bu dinleme için kıyasen uygulanır (Tanık Koruma Kanunu 
m.9, CMK m.139/3).

 ❑ Sayfa 613’de yer alan “4. Tedbirin Süresi” bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

NOT: Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacıya başvurulması halinde belirtilen 
süreler bir kat artırılarak uygulanır.

 ❑ Sayfa 619’da yer alan “Kovuşturmaya Yer Olmadığı (kovuşturmama) kararı” bölümünde yer alan   
“A. Genel Olarak” kısmından sonra gelecek şekilde aşağıdaki “B” bölümü eklenmiştir:

 B. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı

  Cumhuriyet savcısı; kural olarak bir suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez, kamu davasını açmaya yer 
olup olmadığına karar vermek üzere soruşturmayı başlatmak zorundadır.  Fakat İhbar ve şikâyet ko-
nusu fiilin suç oluşturmadığının “araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması” veya 
ihbar ve şikâyetin “soyut ve genel nitelikte” olması durumunda Cumhuriyet savcısı  “soruşturma 
yapılmasına yer olmadığı” kararı verir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı yüklenmez. 
Bu karar, itiraz edebilmesi amacıyla varsa ihbarcı ve şikâyetçiye bildirilir.  Bu karara, az ileride anlatı-
lacak, “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına yapılan itirazda ki usulle 15 gün içerisinde itiraz edilebi-
lir. İtiraz kabul edilirse Cumhuriyet başsavcılığı soruşturmayı başlatmak zorundadır. Kabul edilmezse 
karar kesinleşir (CMK m.158/6). 

ÖRNEK: İ, “F, Türkiye’de bulunan kadınların yarısına cinsel saldırıda bulundu” diye ihbar ettiğinde 
veya “bizim tavuk, horozu yoldu kümesin düzenini bozdu şikâyetçiyim” diyerek şikâyet ettiğinde sav-
cı araştırma yapmaksızın “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verir.  

UYARI: “Soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararını, “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı 
ile karıştırmayınız. C. savcısı, “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararını soruşturmanın başın-
da verir. “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararını soruşturmanın sonunda verir. “Soruşturmaya yer ol-
madığı” kararı verildiğinde soruşturma başlamaz. 
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NOT: Soruşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar, bunlara mahsus özel bir sisteme kaydedilir. Bu 
kayıtlar ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.

 ❑ Sayfa 619 ve 620 de yer alan “B. Kovuşturmama kararına itiraz” Bölümünün en sonuna aşağıdaki 
“NOT”  eklenmiştir:

NOT: Cumhuriyet savcısı soruşturmaya başlarken ihbar ve şikâyete konu fiilin suç oluşturmadığı-
nın “herhangi bir araştırma yapılmaksızın açıkça anlaşılması” veya ihbar ve şikâyetin “soyut 
ve genel nitelikte olması” durumunda delil toplamaksızın “soruşturma yapılmasına yer olmadı-
ğı” kararı verir. Bu karar varsa ihbarcı ve şikâyetçiye itiraz edebilmesi amacıyla bildirilir. Bu karara 
da yukarıda anlatılan, “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına yapılan itirazda ki usulle itiraz edilebilir. 

 ❑ Sayfa 629’da yer alan “UYARI:1” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

UYARI:1 Zorunlu müdafi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmez veya geldikten sonra sebepsiz yere 
duruşmayı terk ederse mahkeme duruşmaya müdafisiz devam edebilir.

 ❑ Sayfa 633’de yer alan “II. Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar” bölümü başlığıyla 
beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  II. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar

 Bazı belgelerin duruşmada anlatılması zorunludur. 

 Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu4  tutanakları, naip veya istinabe yoluyla din-
lenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları “gibi” delil olarak kullanılacak belgeler ve 
diğer yazılar, adli sicil özetleri ve sanığın kişisel ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belge-
ler, duruşmada anlatılır (CMK m. 209).

NOT: Maddede “gibi” belge ve yazılar ibaresi kullanılmıştır. Kanun koyucu anlatılması zorunlu bel-
ge ve tutanakları sınırlamak istememiştir. Bunların çoğaltılması mümkündür. 

–––––––––––––––––––––

4  Kanunun 196/3’ncü maddesinde “sorgu tutanağı duruşmada okunur” ibaresi mevcuttur. 209’uncu 
madde 2017 yılında KHK ile değiştirilirken 196/3’ncü maddenin gözden kaçmış olduğunu düşünmek-
teyiz. Bu nedenle 209’ncu madde sonraki kanun olduğu için 209’uncu maddenin uygulanması gerek-
tiğini , istinabe ile alınan sorgu tutanağının duruşmada okunması zorunlu belgelerden olmadığını sa-
dece  anlatılmasının yeterli olacağını düşünmekteyiz. 

 ❑ Sayfa 636’da yer alan “ f. Sanığın İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi” Bölümünün sonuna aşa-
ğıdaki not eklenecektir:

NOT: Mahkeme, zorunlu görürse, yurt içinde bulunan sanığın görüntü ve ses aktarımı tekniğini kul-
lanarak sorgusunu yapabilir. Sanığın bu yöntemle duruşmalara katılması da sağlanabilir. Bu du-
rumda alt sınırı beş yıldan daha fazla cezayı gerektiren suçtan yürüyen bir kovuşturmaya ihtiyaç 
yoktur(CMK m.196/4).
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 ❑ Sayfa 637’de yer alan “i. Kaçak Sanığın Gıyabında Yargılama Yapılması”  bölümünden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki “j” bölümü eklenmiştir:

 j. Sorgunun görüntü ve ses aktarımı yöntemi ile yapılması, görüntü aktarımı yöntemi ile sanığın 
duruşmada hazır bulunabilmesi

  Hâkim/mahkeme, zorunlu görürse, yurt içinde bulunan sanığın görüntü ve ses aktarımı tekniğini kul-
lanarak sorgusunu yapabilir. Sanığın bu yöntemle duruşmalara katılması da sağlanabilir. Sanık bu du-
rumlarda mahkeme salonunda hazır bulunmaz (CMK 19674). 

ÖRNEK: Mahkeme, S hakkında hırsızlık suçundan yargılama yapmaktadır fakat S daha önce iş-
lediği cinayetten  ötürü cezaevinde yatmaktadır. Mahkeme S’nin duruşmada bulunması tehlike arz 
ettiği için  onun cezaevinde bulunan SEGBİS5  odasından duruşmalara katılmasına/bağlanmasına 
karar verebilir.

–––––––––––––––––––––

5  SEGBİS: Sesli ve görüntülü;  tanık  dinleme, ifade alma veya sorgu yapmak adına kurulan  bilişim sis-
temine verilen isimdir. 

 ❑ Sayfa 638’de yer alan “1. Genel olarak” diye başlayan bölümün ilk paragrafı iptal edilip aşağıdaki 
paragraflar eklenmiştir:

  Hüküm kurulmadan önce son söz hazır bulunan sanığa verilir. Daha sonra mahkeme hükmünü açık-
lar. Kovuşturmada zorunlu müdafilik hali mevcutsa,  son celsede veya hüküm açıklanırken, müdafinin 
duruşmada hazır bulunması şart değildir. Müdafinin bulunmaması hükmün kurulmasına veya açıklan-
masına engel teşkil etmez (CMK m.216/3).

UYARI: Daha önce anlatılan “zorunlu müdafilik”  hallerinden birinin varlığı durumunda, son celse-
de müdafinin bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil etmez. 

  Son karar, yargılama makamının önüne getirilen uyuşmazlığı doğrudan çözen kararlardır. Kanun ko-
yucu son kararlara hüküm adını vermiştir (CMK m.223/1).

 ❑ Sayfa 655’in son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
  Bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında “kesin hukuka aykırı-

lık” hallerinden bazılarını tespit ederse “hükmün bozulmasına” karar verir. Bozulan karar ilk derece 
mahkemesine gönderilir.

  Bozmaya konu kesin hukuka aykırılık halleri kanunda tek tek sayma suretiyle gösterilmiştir ( CMK 
m.280-1/d, m.289, ). Bunlar;

  Bozmaya konu kesin hukuka aykırılık halleri kanunda tek tek sayma suretiyle gösterilmiştir ( CMK 
m.280-1/d, m.289, ). Bunlar; 

 • Hâkimlik görevini yapmaktan yasaklı hâkimin hükme katılması, 

 • Duruşmada mutlaka bulunması gereken kişilerden birinin yokluğunda duruşma yapılması, 

 • Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması, 

 • Mahkemenin kanuna aykırı olarak davada kendini yetkili ve görevli görmesi, 

 • Mahkemenin kanuna aykırı teşekkül etmiş olması, 

 • Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlal edilmiş olmasıdır.6  
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–––––––––––––––––––––

6  CMK m.289’da yer alan kesin hukuka aykırılık hallerinden olan g ve h bendindeki durumlarda, bozma 
kararı verilmez. 

 ❑ Sayfa 656’da yer alan istinaf konusunun sonuna   “3. Temyiz” konusunun hemen önüne aşağıda ki 
“NOT” eklenmiştir:

NOT: Bölge adliye mahkemesinin kararları istinaf yoluna başvurmamış olan sanıkların lehine ise, 
istinaf yoluna başvurmamış olan sanıklara da uygulanır. Bu kurala “istinafın sirayeti” denir (CMK 
m. 280/3).

 ❑ Sayfa 659’da yer alan “2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı” konusunu 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

   A. Genel Olarak

  Başsavcı itirazı, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarında yer alabilecek, maddi ve huku-
ki hataların giderilmesi amacıyla başvurulabilecek bir kanun yoludur (CMK m.308/A). 

  B. Başvuru Hakkı ve Süresi

  Kanun yoluna başvuru hakkı bölge adliye mahkemesi başsavcısına aittir. Başsavcı, istem üzerine 
veya re ’sen başvuruyu yapabilir. Başsavcı kanun yolu başvurusunu kararı veren ilgili daireye yapar.  
Başsavcı, sanığın aleyhine yapacağı itirazlarda, kararın kendisine verilmesinden itibaren başvuruyu 
otuz gün içinde yapabilir. Sanığın lehine yapacağı itirazlarda ise süre yoktur. 

 C. İncelemenin Yapılması  

  Daire, başvuru üzerine itiraza konu kendi kararını, hukuki ve maddi açıdan inceler. Bu incelemeyi  
en kısa sürede yapmak zorundadır. Daire, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir. İtiraz yerinde görül-
mezse başvuru reddedilir. İtirazın reddi konusunda dairenin verdiği kararlar kesindir.
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