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Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde
imal ve ticareti suçundan dolayı A, B ve C hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan
soruşturma kapsamında arama tedbirine de başvurulmuştur. Öncelikle A’nın oğlunun evinde
arama yapılması için C. savcısının yazılı emri ile harekete geçen kolluğun A’nın oğlu O,
kendisinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerden olması nedeniyle arama yapmasına engel
olmak istemiş ancak başarılı olamamıştır. Yapılan aramada soruşturma konusu suça dair
herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine O, kolluk görevlilerine “isterseniz işyerimi de
arayın, nasılsa bir şey bulamazsınız” der. Kolluk görevlileri ve O bunun üzerine işyerine gelir
ve orada da arama yaparlar. O’nun masasının altında yer alan çekmecede bir paket uyuşturucu
tespit edilir. Bu duruma çok şaşıran O, rızasının olmadığını ve bu paketi alamayacaklarını
söyler. Bu sırada saat oldukça ilerlemiştir. Kolluk görevlileri ellerindeki karara dayanarak
O’nun üzerini de aramak isterler, ancak O, gece vaktine girildiğini ve hiçbir şekilde arama
yapamayacaklarını söyler; ancak kolluk görevlileri yine de zorla arama yaparlar. O’nun
işyerinden ayrılan kolluk görevlileri ilerde bir apartmandan çığlık sesleri geldiğini duyar.
Bunun üzerine kolluk görevlileri derhal apartmana girer. Kolluk görevlilerinin geldiğini gören
K, karar olmadan konuta girmelerinin yasak olduğunu söylemesine rağmen kolluk görevlileri
komşusuna cinsel saldırıda bulunmaya kalkan K’yı yakalarlar.
A’nın evinde haftaiçi sabah saat 10:00 da C. Savcısının yazılı emri ile arama
yapılmıştır. Arama sırasında A evde değildir. Hiçbir şeyden haberi olmayan A’nın eşi E
kolluk görevlilerine kapıyı açar. Görevliler arama kararını gösterir ve E aramaya izin verir.
Kolluk görevlileri yapılan arama sırasında evin çatısında hint kenevir yetiştirildiğini görür. A
da ilerleyen günlerde verdiği ifadede bunu doğrular, ancak hint kenevirini sadece kendisi
kullanmak için ürettiğini söyler.
C’ye ait eşyalarda ve konut ve işyeri dışındaki diğer yerlerde arama yapmak amacıyla
kolluk amiri yazılı emir vermiştir. Bu kapsamda C’nin evinin duvarla çevrili bahçesinde
arama yapılmak istenmiştir. Pencereden bunu gören C bahçede arama yapılmasının kolluk
amirinin yazılı emri ile mümkün olmayacağını belirtir; ancak aramaya engel olamaz.
B’nin arkadaşı ve avukatı D, acil uyuşturucu madde ihtiyacı olduğunu söyler ve B’den
yardım ister. B de hazırladığı uyuşturucu madde ve içerisine koyduğu mektubu göndermek
için postaneye gider. Bu sırada uzun zamandır B’yi takip eden kolluk görevlileri bundan
haberdar olur ve postanede arama yapmak ve gerekirse elkoyma için kolluk amirinin yazılı
emri ile harekete geçer. Postane yetkilileri kolluk amirinin yazılı emri ile kapalı alanlarda
arama yapılamayacağını söyler. Ancak kolluk yine de aramayı yapar. B’nin gönderisinin
henüz postaneden çıkmaması üzerine de bu gönderiye elkoyarlar.
Postanede yapılan bu arama sırasında B’nin evinde de arama yapılmaktadır. Hakim
kararıyla yapılan aramaya B’nin eşi ve iki çocuğu dışında kimse iştirak etmemiştir. O sırada
postanede olan ve durumdan haberdar olan B, eşine kendisi olmadan evinde arama
yapılamayacağını ve aramaya engel olmasını söyler.
Soru: Olaydaki muhakeme işlemlerini tespit ediniz ve hukuka uygun olup olmadığını
değerlendiriniz.

