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CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II DERSİ 2015 BAHAR DÖNEMİ PRATİK ÇALIŞMA SORULARI 

Isparta’da yaşayan üç samimi arkadaş olan Alper, Berke ve 16 yaşındaki Canan bir gün 

aralarında bir plan yaparak bir kuyumcu dükkanını soymaya karar verirler. Berke ve Canan nişanlı 

rolü yapıp yüzük bakarken Alper de eşi için kolyelere baktığını söyler. Alper’in kuyumcuyu oyaladığı 

sırada Berke baktıkları yüzüklerden birini cebine atar. O sırada dükkandaki başka bir müşteri görür. 

“Yüzüğü aldı, hırsııııız!!” diye bağırdığı sırada üçü birden kaçmaya başlarlar. Bu bağırmayı duyan 

dışarıdaki kişiler Berke ve Canan’ı yakalarlar, fakat Alper kaçmayı başarır. Olay yerine gelen polisler 

Berke ve Canan’ın üstünü ararlar, ve Berke’nin cebinde çaldığı yüzüğü bulurlar. Onun dışında 

herhangi bir silaha rastlamazlar.  Canan yakalanmanın siniri ile sağa sola saldırmaktadır. Bu sebeple 

ikisine de kelepçe takılır ve karakola götürülmek üzere polis aracına bindirilirler. Araçtan indiğinde 

Canan ani bir hareketi ve kıvraklığıyla polislerin elinden kurtulup kaçmayı başarır. Onun hakkında da 

kolluk kuvvetleri tarafından hemen bir yakalama emri düzenlenir. Ardından kolluk Berke’yi gözaltına 

altına alır ve olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilir. Cumhuriyet savcısı Berke’nin gözaltına 

alınmasını diğer şüphelilerin de adresleri tespit edilerek çağrı yapılmasını emreder. Diğer şüphelilerin 

adresleri tespit edilerek çağrı yapılır.  

Ertesi gün savcı, Berke hakkında gözaltı süresinin 3 gün süreyle uzatılmasına karar verir. 

Çağrıya rağmen 2. gün şüphelilerin gelmemesi üzerine savcının talebiyle Sulh ceza hakimi tarafından, 

Alper ve Canan hakkında yakalama emri düzenlenir. Aynı gün Alper kolluk kuvvetleri tarafından 

Kars’da yakalanır ve Kars Sulh ceza hakiminin önüne çıkarılır. Alper avukat tutacak maddi olanağının 

olmadığını söyleyerek kendisine bir müdafi atanmasını talep etse de bu talebi reddedilir. Sulh ceza 

hakimi Alper’in sorgusunu yapar, tutuklanmasına ve Isparta’ya gönderilmesine karar verir. Alper Kars 

Asliye ceza mahkemesine yazdığı dilekçeyle tutuklama kararına itiraz eder. Dosyayı inceleyen Kars 

Asliye ceza mahkemesi Alper’in itirazını reddeder. 

 Ertesi gün polislerin kendisini yakalayacağını fark eden Canan kendisi gidip Isparta polisine 

teslim olur. Polisler Canan’ın ifadesini alıp savcıya bilgi verirler. Savcı, Canan hakkında da gözaltına 

alma kararı verir. Canan’ın babası gözaltına alma işlemine karşı Sulh ceza hakimliğine itiraz eder. 

Hakim ise 40 saat sonra yapılan itirazı reddeder. Berke toplam 4 gün, Canan ise yaklaşık 2 gün 

gözaltında kaldıktan sonra hakim önüne çıkarılmak üzere adliyeye getirilirler. O sırada hakim başka 

şüphelilerin sorgusunu yaptığı için Berke ve Canan bir odaya konulup 12 saat burada bekletilirler. 

Ardından Isparta Sulh ceza hakimi huzuruna çıkarılan şüpheliler hakkında hakim tutuklama kararı 

verir. Canan öğrenci olduğunu, sınavlarının olduğunu ve kaçma şüphesi olmadığını beyan eder. 

Canan’ın babası güvence teklif eder. Tüm bunlara rağmen hakim tutuklama kararını verir. Bu karara 

karşı Canan bir dilekçeyle itiraz eder. Sulh ceza hakimi itiraz dilekçesini inceledikten sonra reddeder. 

Soruşturma devam ederken savcı tutuklamanın artık gereksiz olduğunu düşünüp şüphelileri serbest 

bırakır. Soruşturma işlemleri bittiğinde bir iddianame düzenleyip mahkemeye verir. 

SORULAR 

1-  Olayımıza göre dışarıdaki halkın şüphelileri yakalama yetkisi var mıdır? 

2- Yakalanan kişi hakkında yapılması gerekenler nelerdir? Kolluk kuvvetlerinin yakalanan kişiler 

hakkında yaptıkları işlemler hukuka uygun mudur? Değerlendiriniz. 



3- Kolluk kuvvetlerinin Canan hakkında yakalama emri düzenlemesi hukuka uygun mudur? 

4- Berke’nin gözaltına alınması işlemi hukuka uygun mudur? 

5- Savcının gözaltı süresinin uzatılması kararı hukuka uygun mudur? 

6- Olayımızda Alper hakkında düzenlenen yakalama kararı hukuka uygun mudur? 

7- Kars’da Alper’i yakalayan kolluk kuvvetleri ne yapmalıdır? Alper’in Kars sulh ceza hakimi 

tarafından sorgusunun yapılması ve tutuklama kararı verilmesi hukuka uygun mudur? Bu 

karara karşı itiraz hukuka uygun olarak yapılmış mıdır? 

8- Müdafi tutacak durumu olmayan Alper’in müdafi isteminin reddi hukuka uygun mudur? 

9- Polise teslim olan Canan’ın ifadesi kim tarafından alınır? 

10- Canan’ın gözaltına alınması kararı hukuka uygun mudur? 

11- Gözaltı kararına itiraz ve bu itirazın incelenmesi işlemleri hukuka uygun olarak yapılmış mıdır? 

12- Olayımızda hakimin başkasının sorgusunu yaptığı gerekçesiyle şüphelilerin başka bir odada 
bekletilmesi hukuka uygun mudur? 

13- Hakimin şüpheliler hakkında tutuklama kararı vermesi hukuka uygun mudur? Alternatif 

olarak uygulanabilecek başka tedbirler var mıdır? Canan’ın babasının güvence teklif 

etmesinin tutuklama kararı yönünden etkisi var mıdır? 

14- Olayda tutuklamaya itiraz ve itirazın incelenmesi usule uygun olarak yapılmış mıdır? 

15- Olaya göre savcı tutuklu bulunan şüphelilerin salıverilmesine karar verebilir mi? 
16- Olayda sözü edilen suç itibariyle tutukluluk süreleri en fazla ne kadar olabilir?   


