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GİRİŞ 

Ceza muhakemesinde duruşma devresi, çoğu yazarca muhakeme yürüyüşündeki en 

önemli devrelerden birisi olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten de gerek maddi gerçeğe 

ulaşılmasında, gerek görünürdeki adaletin sağlanmasında duruşma devresi ve bu devrede 

yapılan işlemlerin değeri büyüktür. 

 

Duruşma devresi, soruşturma evresinden farklı ilkelere sahip olmakla, ona anlam katan 

bu ilkeler aynı zamanda adil bir yargılama yapılabilmesi için üzerinde titizlikle durulması 

gereken ilkeler olmaktadır. Duruşma devresine hakim olan ilkelerin doğru anlaşılması, 

uygulamada yaşanan tereddütlerde yol gösterici olarak kullanılabilmesini sağlayacaktır. 

 

Duruşma devresi, tutuklama istemine ilişkin duruşma sayılmazsa, ceza muhakemesinde 

üçlü sac ayağı olarak nitelendirilmiş süjelerin ilk kez karşı karşıya geldiği ve tezlerini doğrudan 

karşı tarafa iletebildiği zamanı ifade etmektedir. Uygulamada iş yükü sebebiyle bazı kurumların 

önemsiz görünmesi, daha önce yapılan işlemlerle yetinilmesi, CMK görevlendirilmesi başta 

olmak üzere duruşmada süjelerin etkinliği gibi nedenler duruşma devresinin uygulamada yeteri 

kadar önemsenmemesine neden olmuştur. Kararlar, duruşma arasında gelen delillerin yine 

duruşma arasında değerlendirilmesiyle verilmekte, süjelerin hükme giden yolda etkinliği 

farkında olmaksızın indirgenmektedir. 

 

Ceza muhakemesinde duruşma yalnızca katı bilimsel bir yaklaşımı değil, mental bir 

yaklaşımı da ifade etmektedir. Sanığın bağsız olup olmamasından, nerede oturması gerektiği, 

ne zaman söz alabileceğine kadar birçok durum da duruşma devresiyle ve onu özel kılan 

ilkelerle doğrudan bağlantılıdır. Duruşmanın bir bütün halinde, detaylara verilecek önemle adil 

yargılamaya hizmet etmesi gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada öncelikle duruşma devresinin ceza muhakemesindeki yeri 

değerlendirilerek, duruşma devresine hakim ilkeler incelenecek, ardından kovuşturma evresinin 

başlaması ile duruşma hazırlığı ile duruşma devrelerinin ilerleyişi, delillerin ileri sürülmesi ve 

tartışılması aşamasına kadar incelenecek ve uygulamada yaşanılan sorunlara doktrin ve yargı 

kararları ile değinilmeye çalışılacaktır. 
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1. DURUŞMA KAVRAMI VE DURUŞMA DEVRESİNİN CEZA 

MUHAKEMESİ YÜRÜYÜŞÜNDEKİ YERİ 

 Duruşma devresi, iddianamenin kabulü ile başlayan kovuşturma evresinin bir devresi 

olarak kabul edilmektedir. Kimi yazarlar kovuşturma evresini dörde1 kimileri ise üçe2 

ayırmaktadır. Ancak yapılan ayrımlar duruşma devresinin varlığı yönünde değil devrenin 

kapsadığı süreç ile ilgili olmaktadır.3 

 

 Doktrinde genel olarak duruşmanın bir tanımı yapılmak yerine duruşma devresinin 

amacı üzerinden açıklamalar yapılmaktadır. Buna karşın duruşmanın tanımını içerdiği temel 

ilkeler ve yer alan sujeler yönünden yapan Ünver/Hakeri’ye göre, “Duruşma saptanan günde, 

yetkimi mahkemenin salonunda tanık ve bilirkişi yoklaması ile başlayıp hükme iştirak edecek 

hakim veya hakimlerin huzuru, zabıt katibinin yerini alması, savcı ve kural olarak sanığın ve 

müdafiin katılımı ile ara verilmeksizin, halka açık ve sözlü olarak cereyan eden, delillerin ikame 

edilip tartışılması suretiyle maddi gerçeğe ulaşılmaya çalışılan ve son sözün sanığa verilmesiyle 

sona eren kovuşturma safhasının en önemli devresidir.”4 Karakehya ise bu tanımı duruşmanın, 

iddianamenin okunmasıyla başladığı yönünden değiştirmekte ve benzer bir tanım 

yapmaktadır.5 

  

 Duruşma devresinin ceza muhakemesinin en önemli devresi sayıldığından yukarıda 

kısaca bahsedilmişti. Bu önemin, duruşmadan önce yapılan işlemlerin duruşma için yapılıyor 

olmasıyla açıklanması mümkündür. Özellikle duruşma hazırlığı devresinde yapılan işlemlerin 

esas amacı duruşmanın kesintisiz şekilde yapılabilmesinin sağlanabilmesidir.6 

                                                      
1 Toroslu/Feyzioğlu, Nevzat/Metin; Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, Eylül 2009, s. 277. 

Kovuşturma evresinin, duruşma hazırlığı, duruşma, sonuç çıkarma ve kanun yolu devrelerinden oluştuğu 
söylenmektedir. 

2 Centel/Zafer, Nur/Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, Kasım 2008, s. 589. 
Yazarlar “kanun yolu”nu devre değil aşama olarak tanımlamışlar ve dar anlamda kovuşturma evresinin içinde 
bahsetmemişlerdir. 

3 Bu duruma dikkat çeken Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, karışıklığın önlenebilmesi için dellillerin ortaya konması 
bölümünün sonuna kadar olan süreci dar manada, hüküm verilmesine kadar olan bölümü de geniş anlamda 
duruşma olarak tanımlamaktadır. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, Nurullah/Feridun/Ayşe; Muhakeme Hukuku Dalı 
Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, Ekim 2010, s. 1291. 

4 Ünver/Hakeri, Yener/Hakan; Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 11. Baskı, C. 2, Ankara, 2016, s. 77. 
5 Karakehya, Hakan; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Bağlamında Ceza Muhakemesinde 

Duruşma, Savaş Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2008, s. 44. 
6 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, Veli Özer/Mehmet Nihat/Koray/Pınar/İlker; Ceza Muhakemesi 

Hukuku, Seçkin Yayınları, 7. Baskı, Ankara, Ekim 2015, s. 645. 
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2. DURUŞMA DEVRESİNE HAKİM OLAN İLKELER 

2.1 Kural Olarak 

 Duruşma devresine verilen önemle eş değer olarak, duruşmaya hakim olan ilkelerin de 

adil yargılama bakımından ne derecede değerli olduğu ortadadır. Bu ilkelerden bazılarına 

yasada yer verilmiş, bazıları ise duruşmanın amacından yola çıkarak anlamlandırılmıştır. Buna 

karşın bu ilkeler pozitif hukukta ne şekilde yer alırsa alsın, adil yargılamanın gereklerinden 

olup, anayasal güvence7 altındadır. Doğal olarak bu ilkeler birbiriyle bağlantılı ve yokluğunda 

diğerini ciddi şekilde etkileyecek niteliktedir. Bu ilkeler duruşmanın uygulanmasına ve ispata 

ilişkin ilkeler olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır.8 Sözü edilen bu ilkeleri önem sırasına 

koymak veya maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla bazılarından fedakarlıklarda bulunmak, 

duruşmayı amacından uzaklaştıracaktır.9 

 

 Bu bakımdan, duruşmanın çelişme yöntemine uygun olarak yürütülmesi esastır.10 

Muhakeme sırasında, kanıtların tartışılmasında, fikir alışverişinin olması, karşılıklı tezlerin ileri 

sürülmesi, bunun da farklı kişilerce ortaya konulması muhakemenin amacının gerçekleşmesi 

bakımından oldukça önemlidir. Bu tez – antitez – sentez üçgenini sağlamak, maddi gerçeğe 

ulaşmanın önemli bir yöntemi olarak görülmüş ve çağlar boyunca bu yönteme uygun ilkeler ve 

kurumlar geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

 Duruşmaya hakim olan ilkelerden alenilik (açıklık), duruşmada, bulunması zorunlu 

kimseler dışındaki kişilerin de bulunabilmesini ve duruşmayı izleyebilmesini; sözlülük, 

duruşmada yapılan işlemlerin kural olarak sözlü yapılmasını ifade etmektedir. Bu ilkeler 

soruşturma evresinde geçerli olan ilkelere karşıt olması bakımından da önem taşırlar. Yine 

bağlılık, duruşma işlemlerinin önceden ilan edilen zaman ve yerde, aynı kişilerce yapılması 

gerektiğini, doğrudan doğruyalık (vasıtasızlık), hükmü kuracak yargıcın kanıtlarla bire bir 

iletişim kurabilmesini, kesiksizlik (yoğunluk) ise duruşmaya ara verilmeksizin tek celsede 

                                                      
7 Karakehya, s. 83. 
8 Karakehya, s. 79, dn. 128. 
9 Karakehya, s. 83. 
10 Çelişme yöntemi hakkında daha fazla bilgi için, Karakehya, s. 74 – 79. 



4 
 

bitirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi ve makul sürede 

yargılama ilkesini bu kategoride değerlendiren yazarlar da mevcuttur.11 

 

 Bu ilkelerin sağlanması bakımından CMK’de birçok kurum düzenlenmiştir. Bunlardan 

tercüman atanmasının burada ayrıca açıklanması gerekir. Sanığın veya mağdura tanınmış bir 

hak olan tercüman atanması, onların sadece fiziken olmasının bir anlamı olmadığı gerçeğini 

göstermektedir. Meramını Türkçe olarak anlatamayan sanık veya mağdura tercüman atanması 

gerekmektedir. Buna ilişkin düzenleme vatandaşlık bağına değinmediği için kişilerin Türk 

vatandaşı olup olmamasının tercüman atanma bakımından bir özelliği bulunmamaktadır.12 

Buna karşın Yargıtay vermiş olduğu bir kararda, soruşturma ve kovuşturma süresinde Türkçe 

bildiği kuşkuya yer verilmeyecek durumda olan sanıkların daha sonra tercüman istemeleri 

savunmayı kötüye kullanma anlamına gelmektedir.13 Kötüye kullanma olarak 

değerlendirilmeyen durumlarda ise Yargıtay isabetli olarak tercüman atanması hakkını 

muhakemenin her aşamasında kabul etmiş ve masrafların sanığa yükletilemeyeceğine karar 

vermiştir.14 Doktrinde de bu hak, kanun metninde “yalnızca esaslı noktaları” çevirmesi 

gerekmesi ve uzmanlığın aranmaması yönünden eksik bulunmakta, bütünüyle çevirilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır.15 

 

2.2 İstisnalar 

 Elbette ki, ilkelerin sağlanması için kural olarak kabul edilen işlemlerin her şartta en 

doğru sonucu vereceği kabul edilmemelidir. Bu nedenle muhakemenin belli durumlarında bazı 

istisnalara yer verilmiştir. 

 

 Duruşmanın kesiksizliği ilkesi bakımından, bu durum duruşmada hiçbir şekilde ara 

verilmemesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Kaldı ki duruşmaya ara verme ve oturumun ertelenmesi 

kavramları da karıştırılmamalıdır.16 Ancak verilecek bu ara da uygulamada olduğu gibi aylar 

sonrasında değil, birkaç saat veya ertesine güne bırakma şeklinde olmalıdır. Duruşmanın 

                                                      
11 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.648. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi için ayrıca Centel/Zafer, s. 

606. 
12 Ünver/Hakeri, s. 91. 
13 Yargıtay, CGK. 2011/10-182 E. 2011/204 K. 11.10.2011 T. (Sinerji İçtihat) 
14 Yargıtay, CGK. 1996/6-2 E. 1996/33 K. 12.03.1996 T. (Sinerji İçtihat) 
15 Ünver/Hakeri, s. 92, 93. 
16 Duruşmanın yapılmaya başlanmış olması halinde duruşmaya ara verme söz konusudur. Halbuki oturumun 

ertelenmesinde duruşmanın yapılmasına hiç başlanmamıştır. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1304. 
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kesiksizliği ilkesine uyumsuzluk, diğer ilkelerin amaçlarını da olumsuz şekilde etkileyecektir.17 

Bu nedenle, eğer henüz az işlem yapılmışsa ve duruşmanın uzun süre ertelenmesi gerekiyorsa 

ara verme kararı değil duruşmanın başka bir tarihte yapılması, oturumun ertelenmesi kararı 

verilmelidir.18 

 

 Alenilik ilkesi bakımından, bu istisnalar CMK’nin 182, 185, 287 ve 209. maddelerinde 

gösterilmiştir. Buna göre genel ahlak veya kamu güvenliği nedeniyle duruşmanın kapalı 

yapılmasına karar verilebileceği gibi (ihtiyari kapalılık) sanık 18 yaşını doldurmamış ise 

duruşmanın mutlaka kapalı yapılması ve hükmün de kapalı oturumda açıklanması (zorunlu 

kapalılık) gerekecektir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, ihtiyari kapalılık halinde 

Yargıtay’ın da ifade ettiği şekilde kapalılık kararı ile hükmün aleni celsede açıklanması 

gerektiğidir.19 Yine, davanın konusu milli güvenliğe, genel ahlaka veya kişilerin saygınlık onur 

ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise, bunun önlenmesi amacıyla 

duruşma içeriği kısmen veya tamamen yayımlanma yasağına tabi olabilir.20 Benzer şekilde 

sanık ve mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, açıkça istemeleri halinde kapalı 

oturumda okunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu istemin yalnızca sanık veya mağdur 

tarafından değil yasal veya iradi temsilcileriyle de yapılabileceği kabul edilmelidir. Doktrinde 

bu hüküm, başka bir süjenin bu istemde bulunmasının ve mahkemenin re’sen buna karar 

vermesinin düzenlenlenmemesi nedeniyle bunun bir eksiklik olduğu yönünde eleştirilmiştir.21 

 

 Çocuk mahkemelerinin de duruşmalarının kapalı olduğunu ayrıca belirtmek gerekir. 

Hatta duruşmaların resmi değil, yani suçtan dolayı yargılama yapan bir süreç gibi değil, gerçeği 

ortaya çıkarma amacı güden bir konferans şeklinde geçmesi gerektiği söylenmektedir.22 

 

 Duruşmanın aleni olması, tartışılabilir olsa da,23 içeriğinin yayın araçları ile 

aktarılabileceği anlamına da gelmemektedir. Adalet Bakanlığı’nın 01.01.2006 tarih ve 27 

                                                      
17 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 656. 
18 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1306. 
19 Yargıtay, 5. CD. 2006/17298 E. 2006/377 K. 30.01.2006 T. (Sinerji İçtihat) 
20 Bunun dolaylı aleniyetin kaldırılması olduğu görüşü ve doğrudan – dolaylı aleniyet ayrımı için, Centel/Zafer, s. 

611. 
21 Ünver/Hakeri, s. 82. 
22 Doğan, Pınar Aytaç; “Çocuk Mahkemeleri” sosyalhizmetuzmani.org/cocukmahkemelerishuz.doc (Erişim Tarihi: 

22.05.2016) 
23 SEGBİS ile duruşma bütünüyle görüntü ve ses kaydına alınır ve bunun çözümlenmesi yapılarak tutanak 

hazırlanırken, fiziki imkanlar nedeniyle salonda yer alamamış kişilere duruşmanın hiçbir yorum içermeksizin, 
olduğu gibi herhangi bir resmi yoldan aktarılamamasının hangi ilkeyi ihlal ettiği, hükümet tasarısında yer alan 
189. madde gerekçesinde gösterilen sebeplere rağmen, halen daha tartışılabilecek bir konudur. 
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numaralı genelgesi24 de bu tür cihazların kullanılmasıyla, yargıçların dikkatlerinin dağıtıldığı, 

tarafların kendilerini manevi baskı altında hissettikleri gerekçesiyle adliye binası içerisine ve 

duruşma sırasında duruşma salonuna her türlü sesli veya görüntülü kayıt yapan cihazın girişine 

engel olunmasını istemektedir. Bu duruma da SEGBİS ile istisna getirilmiştir.25 

 

Yasada yer almasa da istisna oluşturabilecek sebepler yönünden, alenilik ilkesinin bu 

olanağın salonun fiziki şartlarına uygun olarak sağlanması gerektiği, aynı zamanda 

yargılamanın da rahatsız edilmeksizin yapılabilmesi için, yargılamayı önemli derecede 

ağırlaştırmamak ve dinleyicileri keyfi nedenlerle seçmemek şartı ile bina girişine sınırlama 

getirilebileceği söylenmektedir.26 Bununla birlikte duruşma salonunda kaçınılması mümkün 

olmayan huzur ve düzeni bozucu hareketlere ise katlanılması gerekmektedir.27 

 

Duruşmanın aleni olması yönünden son olarak, kapalı yapılması gereken bir duruşmanın 

açık yapılmış olması, verilen kararın bozulmasını gerektirmeyeceği söylenebilir.28 

 

Uygulamada karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, duruşmaların hemen hemen 

hepsinin tek celsede bitirilemeyecek durumda olmasıdır. Bunun başlıca nedenini soruşturma 

evresinde kanıtların toplanmamış olması, baz istasyonu tespiti, doktor raporu gibi kanıtların 

duruşma sırasında beklenmesi oluşturmaktadır.29 Gerçekten de uygulamada, gerekli belgelerin 

önceden hazır olduğu duruşmalarda tarafların hazır edilerek ilk celsede duruşmanın 

bitirilebildiği görülmektedir. Muhakemenin süratli bir şekilde yürütülebilmesi ve yargıcın olay 

hakkındaki bilgilerinin soğumadan karar vermesinin sağlanması için öngörülebilir kanıtların 

duruşma başlamadan önce toplanmış olması gerekmektedir. 

 

                                                      
24 Genelgenin tam metni için, http://www.adalet.gov.tr/genelgeler/genelge_pdf/27.pdf (Erişim tarihi: 

20.05.2016) 
25 SEGBİS, çeşitli haberlerde de yankı uyandırmıştır. Dink davasında yapılan görüntü ve ses kaydı haberlerde bir 

ilk olarak yer almıştır. http://acikradyo.com.tr/arsiv-icerigi/durusma-kayit-altina-aliniyor (Erişim tarihi: 
20.05.2016) 

26 Ünver/Hakeri, s. 80. 
27 Centel/Zafer, s. 604. 
28 Toroslu/Feyzioğlu, s. 286. 
29 Centel/Zafer, s. 604. 

http://www.adalet.gov.tr/genelgeler/genelge_pdf/27.pdf
http://acikradyo.com.tr/arsiv-icerigi/durusma-kayit-altina-aliniyor
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3. DURUŞMADA YER ALAN CEZA MUHAKEMESİ SÜJELERİ 

 Ceza muhakemesinde süje, kendine özgü statüsü olan ve tek başına işlem yapabilen 

kişiler olarak tanımlanmaktadır. Kolluk, tanık ve bilirkişiler kendiliğinden bağımsız olarak 

istemde bulunamayacağından bu kişiler süje olarak değerlendirilmemektedir.30 

 

 Süje kavramının konumuz için önemli olmasının nedeni, kural olarak ve olması gereken 

bakımından tüm süjelerin duruşmada hazır bulunması gerektiğidir.31 

 

 Duruşma aşamasında yer alan süjeler, yargıç, savcı, sanık, müdafi, katılan ve katılan 

vekilidir. Yalnız, incelememiz bu sujelerin görev ve yetkilerini kapsamamakta, sujelerin 

duruşma devresinde isteyeceği veya içinde bulunacağı muhakeme işlemlerindeki durumuyla 

ilgili olmaktadır. 

 

 Bununla birlikte, bilindiği üzere 5320 sayılı CMKYUHK’a 14.04.2011 tarihinde 

eklenen hükümle Cumhuriyet savcıları 01.01.2014 tarihine kadar Asliye Ceza Mahkemeleri 

duruşmalarına katılmamaktaydı. 12.12.2014 tarihli RG’de aynı yasaya eklenen 9. geçici 

maddede de bu süre 31.12.2019’a kadar uzatılmış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi de bu 

durumu hukuka aykırı görmemiştir.32 Ancak bu düzenlemelerle Cumhuriyet savcısının süje 

olması yönünden bütün yetkileri elinden alınmadığı, bir kısıtlama getirildiği söylenebilir. 

Cumhuriyet savcıları duruşmaya katılamamasına ve katılma istemlerine karşı görüşü 

alınmamasına rağmen; hüküm, tutuklama ve salıverilme kararlarına karşı başvurabilmesi için 

dosyanın savcılığa gönderilmesi gereği yasa koyucu tarafından hüküm altına alınmış 

bulunmaktadır. 

 

 Sujeler konusunda doktrinde yer alan diğer bir tartışma ise, suçtan zarar görenlerin de 

katılan sıfatıyla davaya katılabilmesi konusunda, suçtan zarar gören kişi tanımının nasıl 

anlaşılması gerektiği üzerindedir. Gerçekten de CMK davaya katılabilecek kişilerin mağdur, 

suçtan zarar gören ile malen sorumlular olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda mağdur 

doğrudan etkilenen, suçtan zarar gören ise dolaylı olarak etkilenen kişi olmakta, CMK her iki 

kişinin de katılan sıfatıyla yer alabilmesine izin vermiş bulunmaktadır. Ancak zarar gören 

kavramını geniş tutmanın da sakıncalı sonuçlar doğuracağı, muhakemenin etkin ve çabuk 

                                                      
30 Karakehya, s. 50. 
31 Ünver/Hakeri, s. 87. 
32 Anasaya Mahkemesi, 2012/43 E. 2012/10 K. 19.01.2012 T. Bu kararın eleştirisi için, Ünver/Hakeri, s. 87, dn. 3. 
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şekilde gerçekleşmesinin engelleneceği yönünde görüşler vardır. Bunun önüne geçmek için 

katılanların ancak mağdurun suçtan dolayı hayatını kaybetmesi, yaşının çok küçük olması veya 

akli dengeye sahip olmaması gibi durumlarda, kanuni temsilcileri ile birinci ve ikinci derece 

akrabalarıyla sınırlı tutulması gerektiği söylenmektedir. 33 Ayrıca dolaylı zarar gören kişilerin 

katılmasında dava ehliyetinin bulunması gerektiği de söylenmelidir.34 

 

 Çelişme yönteminin yerine getirilebilmesi bakımından yasada yer alan hükümlerin 

titizlikle uygulanması, özellikle suçtan zarar gören kişilerin durumdan haberdar edilerek davaya 

katılmak isteyip istemediğinin sorulması35 ve buna karşı diyecekleri için savcı, sanık ve varsa 

müdafie söz verilmesi gerekmektedir. Uygulamada duruşmada bulunmayan suçtan zarar 

görenlerin gerek dinlenmesi gerek katılma isteminden haberdar edilmesi konusunda bir eksiklik 

bulunduğu söylenebilecektir.36 

4. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİ 

4.1 Genel Olarak 

 Duruşma hazırlığı devresi, kovuşturma evresinin başından duruşma devresine kadar 

olan süreci kapsamaktadır. Bu devrede yapılan işlemlerin asıl amacı kesintisiz bir duruşma 

yapılmasını sağlamaktır. Soruşturmada görülecek eksikler duruşmanın kesintisiz yapılmasını 

engelleyeceği için, yeni bir soruşturma yapılması, duruşmanın hazırlanması gerekebilir.37 Bu 

nedenle bu devrede duruşma devresine hakim olan ilkeler geçerli değildir, taraflar bir araya 

gelmezler, yalnızca bir takım işlemler yerine getirilmiş olur.38 Bu işlemler, duruşma gününün 

belirlenmesi, duruşma için davetiyelerin çıkarılması gibi şekle ilişkin olabileceği gibi, tanık ve 

bilirkişinin erken dinlenmesi ve keşif gibi esasa ilişkin işlemler de olabilir.39 Yine soruşturma 

evresinde toplanamamış delillerin de bu devrede toplanması gerekmektedir. 

 

                                                      
33 Karakehya, s. 72. 
34 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 639. 
35 Katılma konusunda CMK’nin CMUK’tan farklı diğer yönleri için, Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 641. 
36 “Müşteki kamu davasından usulüne uygun çağrı kağıdıyla haberdar edilip, müştekiye davaya katılma, şikayet 

ve delillerini ileri sürme olanağı sağlanmadan hüküm kurulamayacağının gözetilmesi gerekir.” Yargıtay, 2. CD. 
2014/1252 E. 2014/3024 K. 06.02.2014 T. (Sinerji İçtihat) 

37 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1280. 
38 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 645. 
39 Centel/Zafer, s. 591. 
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 Her ne kadar duruşma hazırlığı duruşma için bir hazırlık olsa da, duruşma 

hazırlığı devresinde yetkisizlik kararı, davanın düşmesi ve muhakemenin durması kararı 

verilebilir.40 

 

Duruşma hazırlığı devresinde yapılan işlemler göz önüne alındığında en hazırlıklı 

makamın iddia makamı41 daha aktif olan makamın yargılama makamı42 olduğu görülmektedir. 

 

 Savunma hakkının daha iyi sağlanabilmesi için, iddianamenin verilmesinden sonra, yani 

duruşma hazırlığında değil, iddianame verilmeden önce de sanığın ve varsa müdafiin de görüşü 

alınmalıdır. Bu şekilde elde edilebilecek deliller savcının iddianame vermesini 

gerektirmeyebilir ve bu sayede mahkemelerin de işi azalmış  olacaktır.43 

 

4.2 İlk Celse Tarihinin Belirlenmesi ve Davetiye Çıkarılması 

 CMK 175/2 uyarınca mahkeme tarafından ilk celse tarihinin belirlenmesi ve ilgililerin 

çağırılması gerekmektedir.44 Bu noktada duruşma gününden anlaşılması gerekenin Teb. K. 9. 

maddesi gereğince de duruşma gün ve saati olduğu vurgulanmalı; duruşma günü ve saati 

belirlenirken, günün yoğunluğuna dikkat edilmesi, duruşmaların gecikmeksizin ilerlenmesinin 

sağlanmasına önem verilmelidir.45 Duruşma günü dosya gelişine göre sıra ile veriliyorsa, 

tutuklu işlere öncelik tanınmalıdır.46 

 

 Belirlenen duruşma gününde tarafların hazır bulunabilmesi için bu kişilerin davetiye ile 

çağırılması gerekir. Çağrı kağıdı ile birlikte mutlaka iddianame de sanığa tebliğ olunmalıdır. 

CMK md. 176/4’e göre de evrakların tebliğ tarihi ile duruşma arasında en az 1 hafta süre 

bulunması gerekmektedir. Bu süre bulunmadığı takdirde CMK 190/2 gereği mahkemenin 

sanığa duruşmaya ara verilmesini isteme hakkının olduğunu hatırlatması gerekecektir.47 Bunun 

                                                      
40 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1284. 
41 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1280. 
42 Ünver/Hakeri, s. 67. 
43 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1283. 
44 “… tarihli tensip zaptında iddianamenin kabul edilmiş olması karşısında sanıklar ve mağdura duruşma günü 

tebliğ edilmeden hüküm kurulması suretiyle CMK'nın 175 inci maddelerine muhalefet edilmesi nedeniyle 
kanuna aykırı …” Yargıtay, 12. CD. 2011/15951 E. 2011/6360 K. 28.11.2011 T. (Sinerji İçtihat) 

45 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 646. 
46 Ünver/Hakeri, s. 68. Tutuklu işlerin adli tatilde de görüleceği üzere acele iş olduğu görüşü için, Centel/Zafer, s. 

592. Toroslu/Feyzioğlu, s. 278. 
47 Bu süreye uyulmaması bozma nedenidir, “Sanık S.'a duruşmadan önce iddianame tebliğ edilmeden ve 

savunmasının alındığı oturumda savunmasını hazırlayabilmesi için süre isteme H.nın bulunduğu açıkça 
hatırlatılmadan, sanığın sorgusu yapılarak duruşmaya devamla hüküm kurulması suretiyle savunma H. 
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hatırlatılmaması mutlak bozma nedeni olsa da, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına göre 

sonradan bu aykırılık giderilecek şekilde yeniden savunmasının alınmasının hukuka aykırılığı 

kaldırmış sayılacağı kabul edilmektedir.48 Tutuklu sanığa da CMK md. 176/3’te belirlenen 

usule uygun olarak tebligat yapılması gerekmektedir. 

 

 Sanığa davetiye tebliğ edilmesinin önemli olmasının nedenlerinden birisi, sanığın 

savunma delillerinin toplanma isteminde bulunmasıdır. Sanık, CMK 177’ye göre tanık, bilirkişi 

veya savunma delillerinin toplanmasını isteyebilir. Bu yönde hazırlanacak olan dilekçe 

duruşma gününden en az 5 gün önce mahkeme başkanı veya hakime verilmelidir. Mahkeme bu 

istem yönünden derhal karar verecektir. Reddedilen istemler yönünden, sanığın bu kişileri 

duruşma sırasında hazır bulundurma hakkı vardır ve bu kişiler dinlenmek zorundadır. 

 

Duruşma hazırlığı evresinde duruşmanın adil yargılamaya uygun şekilde yapılmasının 

sağlanacağından bahsedilmişti. Bunun bir yönü de davet ettirilecek veya getirilecek kişilerle 

karşı tarafın gafil avlanmamasını sağlamak, gerekli savunma ve soruları hazırlamak için imkan 

vermektir. Bu nedenle sanık davet ettireceği ve getireceği kişilerin ad ve adreslerini Cumhuriyet 

savcılığına makul süre içinde bildirecek, Cumhuriyet savcısı da aynı şekilde iddianamede 

gösterilenler dışında davet ettirilecek kişilerin ad ve adreslerini yine makul süre içerisinde 

sanığa bildirilecektir. (CMK md. 179) Düzenleme isabetli olmakla birlikte, katılan yönünden 

böyle bir bildirim yükümlülüğünün düzenlenmemiş olması eksiklik olarak görülmektedir.49 

 

4.3 Erken Dinleme ve Erken Keşif 

Tüm bu hazırlıklardan sonra toplanan delillerin duruşma devresinde dinlenilmesi, 

değerlendirilmesi ve tartışılması gerekmektedir. Ancak CMK md. 180 ve 181 bu konuda bir 

istisna getirerek bazı durumlarda tanık ve bilirkişinin naip hakim veya istinabe yolu ile 

dinlenilmesine, yani esasen duruşma devresine ait olan bir işlemin duruşma hazırlığı devresinde 

yapılmasına ayrıca yeniden keşfin yapılabilmesine izin vermektedir. Buna göre hastalık gibi 

giderilmesi olanağı bulunmayan nedenle tanık veya bilirkişi duruşmada hazır bulunamayacaksa 

o kişinin naiple veya istinabe ile dinlenmesine karar verilebilir. Aynı şekilde yetkili 

mahkemenin yargı çevresi dışında bulunması nedeniyle getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişiler 

                                                      
kısıtlanarak 5271 sayılı CMK'nun 176. maddesine aykırı davranılması…” Yargıtay, 1. CD. 2013/4722 E. 2014/848 
K. 17.02.2014 T. (Sinerji İçtihat) 

48 Yargıtay, CGK. 2011/1-157 E. 2011/223 K. 05.11.2011 T. (Sinerji İçtihat) 
49 Ünver/Hakeri, s. 72. 
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yönünden de aynı yöntem uygulanabilecektir. Bu hükmün uygulanmasında ancak son çare 

olarak başvurulması gerektiği, aksi halde doğrudan doğruyalık ilkesinin zarar göreceği 

söylenmektedir.50 

5. DURUŞMANIN İCRASI 

5.1 Duruşma Salonunun Düzeni 

 Duruşmanın icrasına geçilmeden önce duruşmada hazır bulunacak kişilerin hangi 

düzene göre salonda yer alacağının belirlenmesi gerekmektedir. Adalet Bakanlığı ile Avrupa 

Konseyi tarafından ortak yürütülen Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

kapsamında basılan afişte duruşma salonunun bir krokisine yer verilmiştir.51 Bu krokiye göre 

yargıç kürsüsünden bakmak üzere, yine yargıç hizasında ve sağ tarafta savcının, alt sol bölümde 

müdafiin, alt sağ bölümde katılan ve vekilinin, orta bölümde çevrilmiş halde sanıkların ve arka 

bölümde ise izleyicilerin yer aldığı görülmektedir. Dikkat çeken kısım ortada ayrılmış alanların 

tutuklu sanıklar için olduğunun yazılı olmasıdır. 

 

 Duruşma düzeni üzerinden tartışma konusu yapılan iki temel konu bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, sanığın tutuklu olup olmadığına bakılmaksızın müdafi ile bir arada oturması 

gerektiği görüşüdür. Buna ilişkin TBB’nin yapmış olduğu ve Beyoğlu 3. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nin örnek gösterilerek sanığın her durumda müdafiin yanında oturması usulünün 

yaygınlaştırılması istemi, Adalet  Bakanlığı’nın  24.10.2008  gün  ve B.03.0.CİG.0.00.00.05 - 

659362-2008/1151/54462 sayılı yazısı ile Anayasa, AİHS veya BMKSHMS’de böyle bir 

zorunluluğun olmadığı, duruşma düzeni yargı yetkisi ve hakimin duruşmayı idare ediş şekli ile 

ilgili olup, yargıya bu şekilde bir talimat verilemeyeceği gerekçeleri ile konunun çözümü 

mevzuat değişikliklerine bağlanmıştır. Feyzioğlu, bu sorunu adliyelerin mimarisine 

bağlamakta, bu konuda yetkili olan Adalet Bakanlığı’nca da mimarinin değiştirilerek sorunun 

çözülebilmesinin mümkün olduğunu söylemekteidr.52 

 

 İkinci konu ise iddia makamının bulunduğu konum ile ilgilidir. Dönem dönem 

gündemde olan savcının da aşağıda oturması gereği, kürsünün sadece yargıçlara özel olması 

                                                      
50 Ünver/Hakeri, s. 75. 
51 Kroki için, http://www.arabulavukat.com/wp-content/uploads/durusma-salonu-ornegi-nasildir-kroki.jpg 

(Erişim Tarihi (21.05.2016) 
52 Feyzioğlu, Metin; “Savunma Hakkına İlişkin İki Soru: Savunma Hakkı Kutsal Mıdır? Duruşma Salonunda Müdafi 

İle Sanık Yanyana Oturabilir Mi?” Ankara Barosu Dergisi, Y. 67, S. 1, Kış 2009, s. 22 – 25. Aynı makalenin internet 
üzerinden erişimi için, http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/savunma-hakkina-iliskin-iki-soru.html (Erişim tarihi: 
21.05.2016) 

http://www.arabulavukat.com/wp-content/uploads/durusma-salonu-ornegi-nasildir-kroki.jpg
http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/savunma-hakkina-iliskin-iki-soru.html
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gerektiği dile getirilmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin yeni hizmet binasındaki yüce divan 

duruşma salonunun inşasında savcının yerinin aşağıda yer alması görüş ayrılıklarına neden olan 

haberde, bunun doğru olduğunu savunan Anayasa Mahkemesi üyeleri ve dönemin Türkiye 

Barolar Birliği başkanı Özdemir Özok, bunu silahların eşitliği ilkesine dayandırırken, karşı 

çıkan dönemin Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ise savcıların lehe olan hususları da ileri 

sürebiliyor olmasını ve Cumhuriyet ile Devleti temsil ettikleri için yukarıda oturması 

gerektiğini, ancak farklı kapılardan girip çıkmasının sorunu çözebileceğini söylemiştir.53 

Avrupa Birliği’nin 2014 ilerleme raporunda da yargıdaki eksiklerden birinin silahların 

eşitliğine uygun olarak düzenlenmemiş savcının oturma yeri olduğuna yer verilmiştir.54 

 

5.2 Duruşmanın Yürüyüşü 

 Duruşmanın kovuşturma evresinin en önemli devresi olmasının bir sonucu vardır: 

Hükmün zat ve mahiyetini değiştiren kararlar duruşma yapılmaksızın verilemez, dosya 

üzerinden inceleme ile karar olmaz.55 

 

 Buna göre usulüne uygun şekilde davet edilmiş tarafların yoklaması ile duruşmaya 

başlanır.56 Duruşmanın başladığı iddianamenin kabul kararı okunarak açıklanır. Yargıtay’ın 

yerleşik içtihatlarına göre iddianamenin kabulü kararının okunmaması durumu hukuka aykırıdır 

ancak iddianamenin okunmamasında olduğu gibi tek başına bir bozma nedeni 

oluşturmamaktadır. Ancak başka bozma nedenlerinin varlığı halinde iddianamenin kabul 

kararının okunmaması da bozma gerekçesi olarak gösterilmelidir.57 

 

 Açıldıktan sonra başlama işlemleri yapılan duruşmada, daha sonra sanığın kimliği 

saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır. Uygulamada kimlik 

tespiti denilen durumu zabıt katiplerinin yaptığı görülmektedir. Bu işlemden sonra sanığa 

                                                      
53 http://www.radikal.com.tr/turkiye/yuksek-yargida-kursu-kavgasi-933094/ 26.04.2009 T. (Erişim Tarihi: 

21.05.2016) 
54 http://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf (Erişim Tarihi: 21.05.2016) 

Rapor hakkındaki çıkarımlar için, Şen/Ersan, “Avrupa Birliği 2014 Yılı İlerleme Raporu ve Tespitler” 
http://sen.av.tr/tr/makale-
detay/18/avrupa_birli%C4%9Fi_2014_y%C4%B1l%C4%B1_%C4%B0lerleme_raporu_ve_tespitler.html  (Erişim 
Tarihi: 21.05.2016) 

55 Ünver/Hakeri, s. 77. 
56 CMK md. 191’de yer alan kural duruşmada yapılacak işleri ifade etmektedir. Bunlardan önce Başkanın 

duruşmayı açtığını açıklaması gerekir. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1291. Duruşma, duruşmada hazır bulunması 
gereken kişilerin yerlerini alması ile başlar, duruşmanın başladığını başkan veya yargıç iddianamenin kabul 
kararını okuyarak açıklar. Toroslu/Feyzioğlu, s. 282. 

57 Yargıtay, CGK. 2013/8-112 E. 2014/38 K. 04.02.2014 T. 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/yuksek-yargida-kursu-kavgasi-933094/
http://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf
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iddianame okunur ve CMK md. 147’deki hakları hatırlatılır ve sorgusu yapılır.58 Bu işlemden 

sonra delillerin değerlendirilmesi aşamasına geçilecektir. 

  

 Duruşmada yapılan işlemler büyük oranda hazır bulunması gereken kişilere bağlıdır. Bu 

kişiler gelmemişse duruşma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle özellikle sanık 

bakımından hazır bulunma yükümlülüğünün incelenmesi gerekmektedir. 

 

5.3 Duruşmada Hazır Bulunma 

 Duruşmanın yapılabilmesi için kural olarak hakim, savcı (21.12.2019 tarihine kadar 

asliye ceza mahkemelerinde bulunmamak üzere), zabıt katibi, sanık ve zorunlu müdafiin 

duruşma salonunda bulunması gerekir. Bu zorunluluk tez – antitez – sentez üçgenini sağlamak 

ve muhakemenin uygun bir şekilde tamamlanması için öngörülmüştür. 

 

Duruşmaya hakim olan ilkeler taraflar bakımından adil yargılama için önemli 

güvenceler getirmekle birlikte, onlara bu ilkelerin gerçekleşmesi için bir takım yükümlülükler 

barındırmaktadır. Savunma hakkının korunması amacıyla, genel olarak sanığın sorgusunun 

yapılamadığı durumda duruşma yapılamaması, sanığın dilediği gibi hareket edebileceği 

anlamına gelmemektedir. Kural olarak sanığın duruşma salonunda bulunması zorunludur ve 

gelmemesi halinde zorla getirilmesine yargılamanın her aşamasında karar verilebilecektir. 

Yalnız bu yapılırken sanığın nerede olduğunun müdafiinden sorulması usulü yanlıştır. 

Müdafiin, sanığın hazır edilmesi gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.59 Sanığın duruşmada 

bulunması yalnızca savunmasını yapabilmesi için değil, delillerin tartışılmasında da itiraz etme 

olanağının bulunabilmesi bakımından da önemlidir. Sanık belli bir celsede bulunmuyorsa, 

ortaya konuşmuş olan delile daha sonraki celsede itiraz etme hakkı tanınmalıdır.60 

 

Sanığın duruşmada bulunması zorunluluğunun bazı istisnaları da bulunmaktadır. 

Sanığın mahkumiyeti dışında bir karar verileceği kanısına kapılırsa, sanığın sorgusu 

yapılmaksızın yokluğunda dava bitirilebilecektir. (CMK md. 193/2) Sanığın sorgusu yapılmış 

ise hazır bulunmasına gerek görülmediği takdirde dava yokluğunda bitirilebilecektir. (CMK 

md. 194/2) Yine suç yalnız veya birlikte adli para cezasını  veya müsadereyi gerektirmekte ise 

sanık gelmese bile duruşmaya devam olunabilir (CMK md. 195/1) ancak bu halde duruşmaya 

                                                      
58 Duruşmanın yürüyüşü hakkında, Ünver/Hakeri, s. 108, 109; Centel/Zafer, s. 627. 
59 Ünver/Hakeri, s. 97. 
60 Ünver/Hakeri, s. 95. 
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gelmediği takdirde yokluğunda devam edileceği açıklamasını da içeren davetiyenin tebliğ 

edilmiş olması gerekmektedir.61 Sanığın kendi veya açıkça yetkilendirdiği müdafiin isteği62 ile 

sorgusu yapıldıktan sonra duruşmadan bağışık tutulması mümkündür. Yargılamanın belli 

aşamalarında ve belli şartların varlığında sanığın salondan çıkarılabilmesi de mümkündür ve bu 

halde yargılama sanık olmaksızın devam etmiş olacaktır. Sanığın kaçak olduğu durumlarda da 

yargılama yapılabilecek ancak mahkumiyet hükmü verilemeyecektir. (CMK md. 247) Son 

olarak, kısıtlı bir istisna olarak bahsedilse de alt sınırı 5 yıldan az olan suçlarda sanığın istinabe 

sureti ile sorguya çekilmesi mümkündür. Ancak bu hüküm SEGBİS ile sorgu yapılabilmesinin 

yaygınlaşması nedeniyle uygulama alanını kaybetmektedir. 

 

5.4 Duruşmanın Düzen ve Yönetimi 

 Duruşmanın yönetimi (idaresi) denince, akla ilk olarak duruşmayı açmak, kapamak, 

okunacak belgelerin sırasını belirlemek, ilgililere söz vermek ve sözlerini kesmek gerekli 

güvenlik tedbirlerini almak gibi şekli işlemler gelmektedir.63 Hakimin, bunun yanı sıra esasa 

ilişkin de birçok önemli yetkisi ve sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

Öncelikle, duruşma sırasında hakimin beyan delillerini hassasiyetle dinlemesi, gözlem 

yapabilmesi gerekir. Bunun için fiziki ortamın uygun, dış etkilerden arınmış olmasının önemli 

olduğu kadar, hakimin de başka şeylerle ilgilenmek gibi davranışlardan kaçınması, dikkatli ve 

saygın olması gerekecektir.64 Duruşma düzeninin ve yönetiminin de tarafları gelişmeleri 

kolaylıkla anlayacak ve yormayacak şekilde gerçekleştirilmesinin, muhakemenin daha başarılı 

olmasını sağlayacağı kesindir. 

 

 Yargılama bakımından önemli olan bu durum, farklı birçok yetkiye sahip olmayı 

gerektirmektedir. Bu yetkiler mahkeme başkanı veya hakime verilmiştir. (CMK md. 192/1) Bu 

yetki kapsamında mahkeme başkanı veya hakim duruşma düzenini bozan kişinin salondan 

çıkarılmasını emredebilecek, direnmesi halinde mahkeme avukatlar ve çocuklar hariç olmak 

üzere dört güne kadar disiplin hapsine karar verebilecektir. (CMK md. 203) Madde metninin 

eksik düzenlenmiş olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle duruşma düzenini bozan kişi 

                                                      
61 Ünver/Hakeri, s. 102. 
62 İstek dışında bağışık tutulma kararı verilmesi ve celsede hazır bulundurulmaması bozma nedenidir. Yargıtay, 

13 CD. 2014/30356 E. 2014/28115 K. 15.10.2014 T. 
63 Şekil bakımdan idare işlemleri için, Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1307. 
64 Ünver/Hakeri, s. 109. 
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konusunda bir kısıtlamaya gidilmediğine göre, bu kişi avukatlar olabildiği gibi savcılar da 

olabilecektir. Üstelik, avukatların direnmesi durumunda disiplin hapsi verilememesine karşın, 

savcılar için böyle bir koruma da getirilmemiştir. Bu tutarsızlığın çözümü için sonraki tarihli 

çıkarılan HMK’de de yer aldığı şekilde avukatların salondan çıkarılabilmesine karar 

verilemeyeceği hükmünün getirilmesi isabetli olacaktır. 

 

 Sanığın salondan çıkarılabilmesi ise daha ağır şartlara bağlanmıştır. Sanık ancak 

duruşmanın yürütülmesini düzenli olarak tehlikeye sokacağı anlaşıldığında salondan 

çıkarılabilecektir. (CMK md. 204) Bu kararı verecek makam net olarak yazılmasa da bir önceki 

maddede yer aldığı şekliyle mahkemenin yetkili olduğu söylenmelidir.65 Bu durumda savunma 

açısından sanığın bulunması zorunlu görülmez ise sanığın yokluğunda duruşma devam edilip 

bitirilebilecek, buna karşın müdafii bulunmuyor ise mahkeme barodan müdafi 

görevlendirilmesini isteyecektir. Eğer duruşma bitirilmeden sanık yeniden salona alınırsa 

yokluğunda yapılan işlemlerin de kendisine bildirilmesi gerekmektedir. 

 

 Duruşma düzeninden sorumluluğun diğer bir sonucu olarak da, duruşma sırasında suç 

işlenmesi halinde durumun mahkemece tutanak altına alınarak yetkili makama gönderilecek, 

gerek görülmesi halinde de tutuklama kararı verilebilecektir. (CMK md. 205) İşlenen eylemi 

görülmekte olan dava ile re’sen birleştirme imkanı ise bulunmamaktadır.66 

 

 Son olarak, duruşmanın yönetimi yönünde biçimsel işlemlerin yanında esasa yönelik 

önemli işlemlerin de bulunduğu söylenmelidir. Sanığı sorguya çekmek başkana veya hakime 

aittir. Doğrudan soru sorma esnasında duruşma disiplini hakim sağlayacak, yine yöneltilen 

soruya itiraz edildiğinde de sorunun sorulup sorulmayacağına mahkeme başkanı karar 

verecektir. 

 

  

                                                      
65 Ünver/Hakeri, s. 110. Yazarlar aynı zamanda sanığın duruşmanın yürütülmesini tehlikeye sokacağının 

anlaşılması kavramının, bir kuşku düzeyinde kabul görmemesi gerektiğini söylemektedirler. 
66 Ünver/Hakeri, s. 114. 
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SONUÇ 

 Duruşma devresi; yargılama, iddia ve savunma makamlarının ilk kez karşı karşıya 

geldiği, duruşmaya hakim olan ve soruşturma evresinden farklı içeriğe sahip ilkelerin 

yürürlüğünde “kozların paylaşıldığı”, bu nedenle de kovuşturma evresinin en önemli devresi 

olarak görünen devredir. 

 

 Taraflara duruşmanın adil yapıldığı izlenimini verebilecek olan süreç, duruşma 

devresidir. İlkelere uygun, başarılı bir duruşma devresi geçirilebilmesi için her şeyden önce 

soruşturma evresinde gerekli araştırmaların tamamlanmış ve delillerin toplanmış olması 

gerekmektedir. Ardından toplanan bu deliller duruşma hazırlığı devresinde, duruşmada belli bir 

düzende ele alınabilecek hale getirilmelidir. 

 

 Yargılamadan beklenen faydanın elde edilmesi için, duruşma düzen ve disiplinin 

sağlanması gerekmektedir. Bu konuda değişik yetkilerle donatılmış yargıçlık makamı bu 

yetkileri uygun şekilde kullanmalı, saygın bir görüntü vermelidir. Dava ne kadar sıradan, iş 

yükü ne kadar çok olursa olsun, duruşma sırasında telefonla ilgilenmek, telefonla konuşmak 

üzere salondan çıkmak gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

 

 Avukatların disiplini bozmaları nedeniyle duruşma salonundan çıkarılabilmelerine dair 

hüküm birçok eksiklik içermekte ve aynı zamanda yargılamanın temel unsuru olan ve 

hukukçularca temsil edilen bir makama karşı güvensizliği simgelemektedir. Hükmün iddia 

makamının konumuna da dikkat edilecek şekilde düzenlenmesi ve HMK’de yer aldığı şekilde 

avukatların ve savcıların duruşma salonundan çıkarılamayacağının açıkça eklenmesi yerinde 

olacaktır. 

 

 Duruşma salonlarının mimari yapısının savunma iddia ve yargıçlık makamı olarak kendi 

aralarında işbirliği yapacak şekilde düzenlenmesi yargılamayı olumlu yönde etkileyecektir. 

Sanık ve müdafiin ayrı oturduğu bir oturma düzeni savunma hakkını kısıtlayıcı niteliktedir. 

 

 Şekli yönleri ile kusursuz işleyen bir duruşma, yine de süjelerin insani yaklaşımları 

kadar başarılı olabilecektir. Duruşmanın başladığı andan itibaren çelişme ilkesinin olabilecek 

en insani koşulları taşıması gerekmektedir. 
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