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GİRİŞ 

 Müdafi kavramı, geçmişten bugüne kadar sürekli değişim gösteren bir kavram 

olagelmiştir. Ceza yargılamasında soruşturma evresinde iddia makamının kovuşturma 

evresinde ise yargılama makamının önemli yetkileri nedeniyle, savunma makamına verilecek 

olan yetkilerin adil yargılama konusunda önemli yeri bulunmaktadır. Bu da her şeyden önce 

üçlü sac ayağı olarak ifade edilen ceza muhakemesinde makamların doğru konumlandırmasını 

gerektirmektedir. 

 

 Müdafiin, olayı doğrudan yaşamamış ve etkisi altında bulunmamış bir hukukçu olması, 

ceza yargılamasının en önemli güvencelerinden biridir. Nitekim sanığın kendi iç 

hesaplaşmasının ceza yargılamasını olumsuz etkilememesi gereği müdafilik kurumunun farklı 

yönlerden gerekliliğini de göstermektedir. 

 

 Ceza yargılamasında çelişme ilkesi, delillerin tartışılması, müdafiliği vazgeçilmez 

kılmaktadır. Gerçek anlamda bir ceza yargılaması yapılabilmesi için müdafiin katkısı 

gerekmektedir. Uygulamada iyi hazırlanmış müdafiin maddi gerçeğe ulaşma yolunda çok 

sayıda düğümü çözdüğü görülmektedir. 

 

 Bu nedenlerle, çalışmamızda öncelikle müdafiin hukuksal statüsü göz önüne alınarak, 

belirlenen durum karşısında daha sonra müdafiin yetki ve ödevleri incelenmeye çalışılacaktır. 
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I. MÜDAFİİN HUKUKSAL STATÜSÜ 

A. SAVUNMA MAKAMI 

 Savunma makamını tanımlayabilmek için öncelikle savunma sözcüğünün anlamına 

bakmak gerekmektedir. Sözlük anlamıyla savunma, saldırıya karşı koyma, müdafaa, bir 

düşünceyi haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma anlamına gelmektedir.1 

 

 Ceza yargılaması anlamında savunma ise, suç işlediği iddia edilen bir şahsın üzerine atılı 

suçu işlemediğini veya yaptığı eylemin hukuka uygun olduğunu ya da iddia edildiğinden daha 

az cezayı hak ettiğini yahut kanuni birtakım sebeplerden dolayı cezalandırılmaması gerektiğini 

yetkili makamlar önünde ileri sürmesidir.2 

1. Bireysel (Maddi) Savunma 

 Bireysel savunma ile sanık kendisi hakkında verilen hükme iştirak etmiş olmaktadır. 

Sanığın kendisini savunma makamının yerine geçerek savunması bireysel savunma 

kapsamında değerlendirilir. 

 

 İsviçre hukukunda da şüphelinin beraat etmesi yönünde yapılan her faaliyet ‘maddi 

anlamda müdafilik’ şüphelinin yardımcısı olan bir savunman aracılığı ile yapılan faaliyetler şekli 

anlamda müdafilik olarak nitelendirilmektedir.3 Yine, mahkeme veya savcılık tarafından sanık 

lehine delillerin ortaya konulması ve bunların maddi gerçeği araştırmaları yoluyla gerçekleşen 

sanığın savunulması olgusu maddi savunma tanımının içindedir.4 

 

 Bireysel savunmasız bir savunma olabileceği kabul edilemez.5 

 

2. Teknik (Toplumsal) Savunma 

 Bireysel savunmanın yanında şüphelinin veya sanığın cezai savunmasını yapan avukat, 

müdafidir. Teknik bağlamda savunma yapan müdafiin işgal ettiği ceza muhakemesi makamı 

                                                      
1 www.tdk.gov.tr. 
2 Centel, Nur; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi” s. 1. 
3 Kocaoğlu, S. Sinan; “Müdafi”  s. 41, dn. 95. 
4 Centel, s. 3. 
5 Kocaoğlu, s. 43. 
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ise toplumsal savunma makamıdır. Toplumsal savunma makamı şüpheli veya sanığı simgesel 

olarak iddia makamının kılıcına karşı koruyan kalkan ve zırhtır.6 

 

 Centel, görevi salt savunma faaliyetlerini yürüten bir organ olarak olan kişinin sanığı 

savunması demek olan organik savunma tanımının kavramın özüne uygun olduğunu 

söylemektedir.7 

 

 Ceza muhakemesinde müdafiin varlığı devletin cezalandırma hakkını kötüye 

kullanmasını engelleyecek ve şüpheli veya sanığa kanunun tanıdığı haklara devletin 

uygulamada saygı göstermesini denetleme aracı olacaktır.8 

B. MÜDAFİİN SUJELİĞİ 

1. Müdafiin Savunma Makamındaki Yeri 

 Müdafi, müdafilik makamını işgal ettiğinden makam olarak sujedir.9 Ceza muhakemesi 

hukukunda müdafilik sui generis bir muhakeme hukuku sujesidir. Her avukat otomatik olarak 

müdafi hukuk durumuna girmez.10 

2. Müdafiin Hukuksal Statüsü Hakkındaki Görüşler 

 Müdafiin sanığın istekleriyle bağlı olup olmaması, bu anlamda sanığın temsilcisi ya da 

yardımcısı olması, ya da muhakeme içinde farklı bir konumda bulunup bulunmadığı konusu 

genel olarak tartışılmaktadır. 

 

  Sanığın temsilcisi olarak müdafi görüşünde CMK md. 198, 252, 299’da sanığın kendisini 

temsil ettirdiğinin yazılmasının lafzi yorumu dayanak olarak gösterilmektedir. Türk 

öğretisinden çok Alman öğretisinde ileri sürülmekte olduğu söylenmektedir.11 

 

 Ancak, müdafiin sanığın sadece temsilcisi olmasının kabulü halinde dosyadaki belgeleri 

incelemek veya doğrudan soru sorma gibi bazı yetkilerin yalnızca müdafie değil, sanığa da 

                                                      
6 Kocaoğlu, s. 45. 
7 Centel, s. 4. 
8 Centel, s. 10; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, “Ceza Muhakemesi Hukuku” s. 246. 
9 Toroslu/Feyzioğlu, Nevzat/Metin; “Ceza Muhakemesi Hukuku” s. 137. 
10 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, Nurullah/Feridun/Ayşe; “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 

Hukuku” s. 452. 
11 Kocaoğlu, s. 73, dn. 2. 



4 
 

verilmesi gerekirdi. Sanığa verilenden daha fazla yetkinin müdafie verilmiş olması temsil 

kurumu ile açıklanamamaktadır. Ceza muhakemesinde korunması gereken özel çıkar değil 

kamu çıkarıdır.12 Temsile dayalı bir ilişki ile zorunlu müdafilik kurumunun açıklanmasının 

mümkün olmadığı ileri sürülmektedir.13 

 

 Sanığın yardımcısı olarak müdafi görüşüne CMK md. 149’da yer alan müdafiin 

yardımından yararlanmaktan bahsedilmesi örnek gösterilebilmektedir. Müdafi yardımcılık 

ilişkisini, vekillik ise temsilcilik ilişkisini ifade etmektedir.14 Müdafi ceza muhakemesinde 

şüpheli veya sanığa savunması yönünde hukuki yardımda bulunan kişidir.15 

 

 Adli veya sınırlı adli organ olarak müdafi görüşünde ‘Avukat, yargının kurucu 

unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.’ (AvK. md. 1) hükmü gerekçe 

gösterilmekte ve Alman doktrininin baskın görüşü olduğu söylenmektedir.16 CENTEL/ZAFER’e 

göre müdafiin sanığın lehine davranma, onun sırrını saklama yükümlülüğü vardır. Ancak bunun 

yanı sır aktif hareketlerle adli organların işleyişini engellememekle de yükümlüdür. Bu 

yükümlülükler nedeniyle müdafiin sınırlı bir adalet organı olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır.17 

 

 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU’na göre ise ferdi savunma gözönünde tutulursa vekalet, 

toplumsal savunma göz önünde tutulursa hizmet söz konusudur. Müdafi ancak belli 

durumlarda sanığın temsilcisidir. Müdafi teriminin özel bir manası vardır.  Sanığın her zaman 

temsilcisi olmadığı gibi yardımcısı da değildir.18 KOCAOĞLU da Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’nun 

görüşüne katılarak, müdafiin ancak müdafilik ilişkisi ile açıklanabilecek sui generis bir hukuksal 

duruma sahip olduğunu söylemektedir.19 

                                                      
12 Centel/Zafer, Nur/Hamide; “Ceza Muhakemesi Hukuku” s. 164. 
13 Kocaoğlu, s. 74, dn. 243. 
14 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 247. 
15 Toroslu/Feyzioğlu, s. 137. 
16 Centel/Zafer, s. 164; Kocaoğlu, s. 79. 
17 Centel/Zafer, s. 165. 
18 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 408 – 409. 
19 Kocaoğlu, s. 82. 
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II. MÜDAFİLİĞİN KOŞULLARI 

 Türk hukuk sisteminde müdafiliğin koşulları mevzuatın farklı hükümlerinde 

gösterilmiştir. Müdafi tanımında müdafiin avukat olması gerektiği yazılmışken, CMK ve 

Avukatlık Yasası’nın bazı maddelerinde de görevden yasaklanma ve görev alınamayacak haller 

yazılmıştır. O halde müdafiliğin koşullarını avukat olmak ve engel haller yönünden incelemek 

gerekmektedir. 

A. AVUKAT OLMAK 

 Her şeyden önce müdafiin avukat olması gerekmektedir.20 Bu durum müdafiin tanımını 

yapan CMK md. 2/1-c’de de yazılmaktadır. Alman Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 138. 

maddesine göre ise avukatların yanı sıra Alman Yüksekokullarında, Yüksek Okullar Çerçeve 

Kanunu Kapsamında hakimlik yapma yetkisine sahip olan hukuk hocaları da müdafi olarak 

seçilebilmektedir.21 

B. AVUKATLIK ENGELLERİNİN OLMAMASI 

 Bu engeller, kişinin müdafi değil salt avukatlık sıfatına sahip  olmasından kaynaklanan 

engeller olarak anlaşılmalıdır. Avukatlık Kanunu’nun 13. maddesine göre; 

 

“Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci 

dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı 

dava ve işlerde avukatlık edemez.” 

 

denilmektedir. Yine aynı yasanın 14. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; 

 

“Devlet, belediye, il özel idare ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin kapsamına giren iktisadi Devlet Teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların 

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl 

geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar. 

 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı 

Askeri Adalet İşleri Başkanı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri, sıkıyönetim 

adli müşavirleri ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar ile yardımcıları, başka 

                                                      
20 Kocaoğlu, s. 83; Bozdağ, Ahmet; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi” s. 61; Centel/Zafer, s. 169; 

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 452. 
21 Yenisey/Oktar, Feridun/Salih; “Alman Ceza Muhakemesi Kanunu” s. 214. 
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hizmetlere atanmış olsalar bile anılan görevlerden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile sıkıyönetim 

askeri mahkemelerinde avukatlık yapamazlar.” 

 

denilmektedir. Emeklilik ve istifa gibi nedenlerle ayrılan hakim ve savcıların son 5 yıl içinde 

hizmet gördükleri çevre içinde iki yıl süre ile avukatlık yapamamasını içeren 14. maddenin 

birinci fıkrası ise Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğu ile iptal edilmiştir.22 

 

 Son olarak Avukatlık Yasası’nın 38. maddesine göre23 aynı işte menfaati zıt tarafa 

avukatlık hizmetinde bulunmuş ve mütalaa vermiş ise iş teklifini reddetmek zorundadır. Bu 

halde daha önce vekil olarak bulunan avukat, yargılamanın ilerleyen aşamasında müdafi olarak 

görev üstlenemeyecektir. Bu hale aykırı olarak görev alan avukat hakkında ETCK’nin 294. 

maddesi uygulama alanı bulmasına karşın24 yeni TCK döneminde karşılık madde 

bulunmamasından dolayı görevi kötüye kullanma suçunun oluşup oluşmayacağı 

incelenmelidir. Müdafiin Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına aykırı davranışları ile şüpheli 

veya sanığın zararına neden olacak davranışı görevi kötüye kullanma kapsamında 

değerlendirilmelidir. 

                                                      
22 Taraflardan birinin davasını üstlenen bir avukatın kısa bir süre önce o mahkemede hâkim veya savcı olarak 

görev yapmış olması, karşı tarafta ve toplumda kuşku ve rahatsızlık yaratabilir. Yargıya bir etkinin yapılması 
kadar, yapılabilmesi olasılığı da adaleti olumsuz yönde etkileyerek sonuçta yargı bağımsızlığını zedeler.  
 
Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup, aralarında bir üstünlük sıralaması bulunmadığından, 
uygulamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı değildir. Bu nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte 
uygulanan iki Anayasa kuralından biri diğerinin sınırını oluşturabilir. Ne var ki bu sınırlamaların da temel hak ve 
özgürlüklerin özüne dokunmaması, demokratik toplum düzeninin gerekli kıldığından fazla olmaması ve 
ulaşılmak istenilen amacı aşmaması, başka bir anlatımla ölçülülük ilkesiyle uyum içinde bulunması zorunludur. 

 
Yargı çevresi bir bölgeyi bazen de yüksek mahkemelerde olduğu gibi tüm ülkeyi kapsayabileceğinden, itiraz 
konusu kuralla kimileri için son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme ve dairelerin yargı çevresini, kimileri 
için de tüm ülkeyi kapsayacak biçimde getirilen yasaklamada öngörülen “hizmet görülen mahkeme ve dairelerin 
yargı çevresi” ve “beş yıl”lık süre ölçütleri, çalışma özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına yol 
açabilecek niteliktedir. 
 
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. (Anayasa 
Mahkemesi, 2009/67 E. 2009/109 K. 01.10.2009 T. 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı resmi gazetede 
yayımlanmıştır.) 

 
23 Avukatlık Meslek Kurallarının 36. maddesi de benzer ifadeler içermektedir: “Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine 

hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda 
bulunamaz.” 

24 Avukatlık görevini kötüye kullanma suçundan sanığın yapılan yargılamasında; vekillikten kendi isteği ile çekilen 
sanık avukatın, üç gün sonra karşı taraf olan katılanın vekilliğini alması avukatlık görevini kötüye kullanmaktır. 
Ayrıca Türk Ceza Kanunu 294/1. maddesi ve fıkrasına uyduğu gözetilmeden, aynı maddenin 2. fıkrasının 
uygulanmış olması isabetsizdir. (Yargıtay, 4. CD. 1998/3236 E.) 
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C. MÜDAFİLİK ENGELLERİNİN BULUNMAMASI 

 Bu bölümdeki engeller, avukatlıktan ziyade müdafilik sıfatından kaynaklanan 

engellerdir. Bu engellere, aynı muhakemede sanık olan kişinin kendi müdafiliğini 

üstlenememesi, CMK 151. madde kapsamında müdafiin görevden yasaklanması halinde 

müdafiliğin üstlenilememesi gösterilebilir. 

 

 Aynı muhakemede tanıklık eden müdafiin görevine devam edip edemeyeceği veya 

tanıklık eden avukatın daha sonra müdafi olup olamayacağı ise tartışmalıdır. CENTEL/ZAFER ve 

KOCAOĞLU, müdafiin tanıklık yapabileceğini ifade etmekte iken25 

ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU ve 

TOROSLU/FEYZİOĞLU ise tanıklığın öncelikli olduğunu müdafiin tanıklık yapması halinde 

tarafsızlığının zedeleneceği nedeniyle müdafilik yapmaması gerektiğini söylemektedir.26 

FEYZİOĞLU ise konuyu üç halde inceleyerek müdafiin ilgili olayı sonradan öğrenip 

öğrenmemesine göre ayırmaktadır.27 Tüm bu görüşler değerlendirildiğinde, müdafiin maddi 

                                                      
25 “Müdafi, müdafilik yaptığı davada tanıklık da yapabilir ve esas hakkındaki savunmasında kendi tanıklığına 

dayanabilir. Ancak müdafiin tanıklıktan çekinme hakkı, sır saklama yükümlülüğü olduğu hatırlatılmalıdır.” 
(Centel/Zafer, s. 222) 

 
“Müdafi ve sanık ilişkisi güven ilişkisidir. Sanık müdafie yargılamaya konu suçla ilgili en derin sırlarını 
açıklamıştır. Hal böyle iken olayla ilgili olarak tanıklık yapabilecek bilgiye sahip olan müdafiin tanıklığı yaptıktan 
sonra görevini bıraktırılıp başka bir müdafi seçmesi zorunluluğunun dayatılması, sanık müdafi ilişkisinin sıfırdan 
kurulmasına sebebiyet vereceği için mahzurludur. 

 
Sanık ve tanıklık yapan müdafi hala karşılıklı olarak sanık – müdafi ilişkisinin devamını uygun görüyorlarsa, 
mevcut sanıklık – müdafilik ilişkisinin devam edebilmesi ve ceza muhakemesi sisteminin de bu hususta rıza 
göstermesi gerekir.” (Kocaoğlu, s. 105) 

 
26 “ ...tanıklık görevi daha önceliklidir ... Yine tanığın tarafsız olması gereğinin bir sonucu olarak müdafiin ya da 

vekilin de tanıklık yapamayacağı söylenmelidir.” (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s.677) 
 

“Tanık, taraflardan gayrı bir kimse olmalıdır. Tanığın yerine başkası konamadığından, müdafilik görevini başkası 
da yapabileceğinden müdafiin tanıklığı tercih etmemesi gerekir.” (Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 453) 
 
Tanık, tarafların dışında bir kişi olmalıdır. Oysa müdafi makam itibarı ile suje olarak savunma tarafına geçmiştir. 
Bu nedenle müdafi tanıklık yapamamalıdır. (Toroslu/Feyzioğlu, s. 139) 

 
27 Birinci ihtimal müdafiin olay hakkındaki bilgisini meslek sırrına sebebiyet vermeyecek bir yoldan ve sanık 

hakkında açılan soruşturma nedeniyle muhakemeye dahil olmadan önce öğrenmiş olması ihtimalidir. Böylesi 
halde müdafi savunma makamından ayrılarak tanıklık yapmak mecburiyetindedir. 

 
İkinci ihtimal müdafiin olay hakkındaki bilgisini meslek sırrının korunmasına netice verebilecek bir yoldan, ceza 
muhakemesine dahil olmadan önce öğrenmiş olmasıdır. Bu halde müdafiin tanık sıfatıyla davet edilmesine bir 
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gerçekleri anlatmak üzere tanıklığına başvurulmasının tarafsızlığını mutlak olarak zedeleyeceği 

kabul edilmemeli, nitekim tanık kanıtının da tartışıldıktan sonra hükme esas alınacağı, bu halde 

yanlı tanıklık yapmanın muhakemenin işleyişinde dönülemez sorunlar çıkarmayacağı 

düşünüldüğünde müdafiin kendi tanıklığına dayanmasının mümkün olacağı ifade 

edilebilmelidir. 

III. MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİ VE ZORUNLU MÜDAFİLİK 

A. GÖREVLENDİRME VE ZORUNLU MÜDAFİLİK KAVRAMLARI 

 Türk Ceza Muhakemesinde adil yargılanma hakkının gereği olarak, kişinin avukat 

tutabilecek durumda olmaması nedeniyle savunma hakkının kısıtlanmaması için veya kendisini 

gerektiği gibi savunamayacağı hallerde avukat görevlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

Avukat hazır bulunmaksızın işlem yapılamayacak olan hallerde zorunlu müdafiliğin, diğer 

hallerde şüpheli veya sanığın istemi üzerinde yapılan savunmalarda ise görevlendirmenin 

varlığından söz edilmelidir. Diğer bir ifadeyle görevlendirme ve zorunlu müdafi kavramları 

farklı olup, zorunlu müdafiin vekaletname ile seçilen bir avukat olması mümkün olduğu gibi, 

zorunlu müdafilik şartlarının oluşmadığı durumlarda da istem halinde görevlendirme 

yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Öyle ise, zorunlu müdafilik şartlarının bulunduğu hallerde, 

müdafi ister vekaletname ister görevlendirme ile savunmayı üstlensin, zorunlu müdafiliğin 

getirmiş olduğu yetki ve ödevlerden eşit oranda sorumludur. 

 

CMK’de yer alan görevlendirme hallerini; müdafi seçecek durumun olmaması ve istem 

bulunması halinde, (md. 150/1, ancak uygulamada kişinin ekonomik durumu 

araştırılmamaktadır.) çocuk ya da sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede 

mağdur kişiler hakkında, (md. 150/2) alt sınırı 5 yıldan fazla olan suçlardan dolayı yapılan 

soruşturma ve kovuşturmalarda, (md. 150/3) gözlem altına alınma isteminde, (md. 74/2) sulh 

ceza hakimliğinde yapılan sorguda, (md. 91/7) tutuklama duruşmasında, (md. 101/3) sanığın 

                                                      
engel yoktur ve hatta CMK md. 46 çerçevesinde meslek sırrı sebebiyle tanıklıktan çekinmekle yükümlüdür. 
Doğal olarak görevine devam etmelidir. 

 
Üçüncü ihtimalde ise olay hakkındaki bilginin muhakemeye dahil olduktan sonra edinilmiş olması halidir. Bu 
bilgiler, uyuşmazlık konusu maddi sorunla ilgili bir olaya tanık olmak anlamına gelmeyecektir. (Feyzioğlu, Metin; 
“Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık”, s. 54.) 
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duruşmanın düzenini bozacağı tehlikesinde, (md. 204) gaiplik halinde, (md. 244/4) kaçaklar 

için yapılan duruşmalarda, (md. 247/4) mağdur ve şikayetçinin isteminde cinsel saldırı suçu ile 

alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, yine mağdur on sekiz yaşını 

doldurmamış, sağır veya dilsiz olması halinde (md. 234) ve katılan için de mağdur ile aynı 

şartların varlığı halinde (md.239) olarak sıralayabiliriz. 

 

 Zorunlu müdafilik kapsamında müdafiin hazır bulunmaması kesin bozma nedeni 

olmakla, Yargıtay’ın da bu konuda katı davrandığı görülmektedir. 1 Haziran’da yürürlüğe giren 

Ceza Muhakemesi Kanunu’na uygun davranılmadan 2 Haziran’da müdafi bulunmaksızın karar 

verilmesini usule aykırı bulan Yargıtay kararı mevcuttur.28 

B. GÖREVLENDİRME ESASLARI 

 Görevlendirme esasları detaylı olarak Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve 

Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te 

düzenlenmiştir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre; 

 

• Soruşturma evresinde görev yapan müdafi, kovuşturma evresinde öncelikle 

görevlendirilir. (md. 6/1) Ancak uygulamada örneği görülmemekte, soruştuma ve 

kovuşturma evrelerinde farklı müdafi görevlendirmeleri yapılmaktadır. 

• Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu 

bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören 

veya katılan için aynı müdafi veya vekil görevlendirilebilir. (md. 6/2) 

• Görevlendirilen avukat, haklı mazereti hâlinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya 

dayanarak başka bir avukata yetki verebilir. (md. 6/3) 

• Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde 

yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil 

gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme 

tarafından o yer barosundan istenir. (md. 6/5) 

• İstinabe halinde de farklı müdafi görevlendirilmesi gerekir. Aksi durum bozma nedeni 

sayılmıştır.29 

                                                      
28 Yargıtay, CGK. 2010/11 – 133 E. 2010/184 K. 05.10.2010 T. (Sinerji İçtihat) 
29 Yargıtay, 4. CD, 2008/3625 E. 2009/18511 K. 11.11.2009 T. (Sinerji İçtihat) 
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C. GÖREVLENDİRME MAKAMI 

 Görevlendirmeyi yapacak makam hakkında genel kural CMK md. 156’da açıklanmıştır. 

Maddeye göre soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi, 

kovuşturma evresinde ise mahkemenin istemi üzerine baro tarafından görevlendirme 

yapılacaktır. Yetkili baro, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer barosudur. (md. 156/2) 

 

 Her ne kadar 156. maddede, 150. maddede yazılı olan hallerde uygulanacak usulden 

söz edilmişse de, yasada yer alan diğer görevlendirme usullerinde de aynı yöntem 

uygulanmalıdır. Yine de 156. maddedeki “150. maddede yazılı olan haller” ibaresinin 

kaldırılması yasanın sistematiği açısından daha uygun görünmektedir. 

D. GÖREVLENDİRME ÜCRETİ 

 CMK uyarınca avukat görevlendirme hallerinde, görevlendirme ücretinde Avukatlık 

Kanunu uyarınca hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanmayacaktır. Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 13/1 hükmüne 

göre: “Soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından 

görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar 

Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek 

ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret, yargılama 

giderlerinden sayılır.” Yine bu kanuna göre çıkarılan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 

Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğin 9. maddesine göre “Görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, 

Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından 

her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede 

gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.” denilmektedir. Bu hükümler karşısında 

AAÜT’nin CMK görevlendirme ücretleri için uygulama alanı bulunmamaktadır. Buna karşın 

AAÜT’de öngörülen ücretlerin yaklaşık 1/5’i oranında ücretler öngören tarifenin, 

görevlendirme dosyalarında özensizliğe neden olduğu görülmektedir. 
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 Görevlendirme ücretinin yargılama giderinden sayıldığının yazılmasına karşın, hakkında 

mahkumiyet verilen sanığa görevlendirme ücretinin yükletilmesi Yargıtay tarafından AİHS’nin 

6/3 – c hükmüne aykırı bulunmuş ve bozma nedeni olarak görülmüştür.30 

E. GÖREVLENDİRİLECEK KİŞİNİN SEÇİLEBİLMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 

 Görevlendirme yapılmasına karşın, gerçek anlamda avukat – vekil eden ilişkisi 

kurulamamasından dolayı, bazı davalarda sanığın avukatı istememesi, başka bir avukat tayin 

edilmesini istemesi mümkün olabilmektedir. Bunda sanığın önyargılarından, dosyanın 

savunma yönünden gerektiği gibi ele alınamamasına kadar birçok durumun etkisi 

bulunmaktadır.  

 

 AİHM’e göre ulusal mahkemeler görevlendirilecek müdafi konusunda sanığın arzusunu 

dikkate almak durumundadır, ancak bu arzu ilgili ve yeterli nedenlerin varlığı halinde 

görmezden gelinebilir.31 Anayasa Mahkemesi ise en azından sanığın kendisine tayin edilen 

avukatı beğenmediği takdirde değiştirme hakkının bulunduğunu söylemektedir.32 

 

                                                      
30 Yargıtay, 2. CD, 2009/48524 E. 2011/13291 K. 16.06.2011 T. Ödeme yapabilecek durumu olmayan kişi hakkında 
verilen bu kararın, 18 yaşını doldurmamış kişiler için ve verilen bir benzeri için Yargıtay, 13. CD. 2014/1799 E. 
2014/26528 K. 23.09.2014 T. (Sinerji İçtihat) 
 
31 AİHS sanık aleyhindeki kanuni takibatlar savunmanın yeterli temsili olmadan gerçekleşmemesini güvence altına 

alır. Fakat bu hüküm, sanığa savunmasının hangi biçimde sağlanacağına kendisinin karar verme hakkını vermez. 
 

Müdafi ve müşterisi arasındaki güven ilişkisinin önemine bakılmaksızın kendi müdafiini seçme hakkı mutlak bir 
hak olarak tasavvur edilemez. Ücretsiz hukuki yardım söz konusu olduğunda ve adaletin menfaatlerinin sanığın 
mahkemeler tarafından görevlendirilecek müdafiler tarafından savunulmasını gerektirdiği durumlarda bu hak 
bir takım belirli sınırlamalara tabi tutulacaktır. Ulusal mahkemeler müdafi görevlendirmesi yaparlarken sanığın 
arzularını dikkate almak zorundadırlar. Fakat ulusal mahkemeler ilgili ve yeterli nedenlerin varlığı durumunda 
adaletin menfaatleri gereği lüzum görürlerse müdafi tayin edilmesi gerektiği durumlarda sanığın müdafi seçimi 
hususundaki taleplerini görmezden gelebilirler. (AİHM, Mayzit - Rusya, 20 Ocak 2005) 

 
32 Buradan çıkarılması gereken sonuç; savunma hakkının, temel insan hakları arasında yer alan hak arama 

hürriyetinin bir gereği olduğu ve avukat tutma hakkının da savunma hakkından ayrı düşünülemeyeceği 
gerçeğidir. Bu durumda, mevzuatımızda zorunlu müdafilik sistemi öngören yasanın amacı, kendisini savunmak 
için yeterli maddi olanağı bulunmayanların bu hakkı kullanamamalarından kaynaklanabilecek muhtemel hak 
kayıplarının önlenmesi, dolayısıyla da savunma hakkının etkin kullanılabilmesinin sağlanması suretiyle, adil 
yargılanmanın gerçekleştirilmesidir. Bunun doğal sonucu olarak, parası olan sanık nasıl ki vekaletname verdiği 
avukatı serbestçe tayin edebiliyor, parası olmayan sanığın da aynı şekilde avukatını serbestçe belirleyebilmesi, 
en azından kendisine tayin edilen avukatı beğenmediğinde değiştirme hakkının bulunması, daha da ötesi, 
görülmeye başlayacak davada kendisine bir avukat atanacağının sanığa bildirilmesi gereklidir. (Anayasa 
Mahkemesi, 2013/5957 E. 30.12.2014 T. (Sinerji İçtihat)) 
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 Bununla birlikte, CMK md. 151’de müdafiin görevini yapmaktan kaçınması halinde yeni 

bir müdafi görevlendirileceği ifade edilmektedir. Gerçekten de cinsel ve terör suçları başta 

olmak üzere bazı suçlara karşı önyargılı yaklaşım gösteren avukatların bulunduğu gerçeği 

karşısında bu hükmün keyfi şekilde uygulanabileceği ihtimali de çok uzak olmamakta, bu 

nedenlerle hükmün uygulanmasında gösterilecek hassasiyetin önemi bulunmaktadır. Görevini 

yapmaktan kaçınma konusunda örnek olabilmesi bakımından, Yargıtayın, bir kez mazeret 

dilekçesi veren ve bir kez oturuma katılan müdafiin yerine başka müdafi görevlendirilmesini 

istediği kararları bulunmaktadır.33  

IV. MÜDAFİİN YETKİLERİ 

A. DOSYA İNCELEME VE ÖRNEK ALMA 

 Müdafiin özellikle soruşturma evresinde vekaletname ibraz etmeksizin dosya içeriğini 

inceleme ve örnek alma yetkisi, uygulamada yaşanılan en temel sorun olarak görünmektedir. 

Sürekli olarak değişen mevzuat ve yargı kararları karşısında konunun başından itibaren 

incelenmesi uygun olacaktır. 

 

 Avukatlık Kanunu’nun 46/2 maddesi uyarınca avukat veya stajyeri vekaletname 

olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilmektedir. Buna karşın 01.06.2015 tarihinde 

yürürlüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem 

Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45. maddesi müdafiin ve vekilin soruşturmanın 

amacını tehlikeye düşürmemek şartı ile ve ancak vekaletname sunarak dosyayı 

inceleyebileceğini düzenlemektedir. 

 

 İlgili yönetmelik hükmünün yasaya aykırı olduğu nedeniyle açılan davada yürütmenin 

durdurulması isteminin reddine karşı yapılan başvuru sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri 

Kurulu, soruşturma dosyalarının dava ve takip dosyası sayılmadığı gerekçesiyle yönetmeliğin 

kanun hükmüne aykırı olmadığını, yönetmelik maddesinde yalnızca sürecin anlatıldığını ve bu 

yönüyle hukukka aykırılık bulunmadığını ifade etmiştir.34 

 

                                                      
33 Yargıtay, CGK. 2008/9 – 148 E. 2008/169 K. 10.06.2008 T. (Sinerji İçtihat) 
34 Danıştay, İdari Dava Daireleri Kurulu, 2006/20 E. K. 16.02.2006 T. 
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 Yargıtay da benzer görüşle, müdafi olmayan ve vekaletname sunmayan avukatın 

soruşturma dosyasını inceleyememesinin usule aykırı olmadığına karar vermiştir.35 

 

 Bu tartışmalar devam ederken önce 06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan ve daha sonra bu yönetmeliği ilga ederek 06.08.2015 tarihli ve 29437 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri 

Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte ilgili düzenleme değiştirilmiş, 

avukatın vekalet sunma şartı kaldırılmış, dosyanın ise savcılık kaleminde incelenebileceği 

söylenmiştir. Bugün ise halen bu açık hükümlere karşın, soruşturma dosyalarının incelemek 

üzere avukata verilmediği görülmektedir. 

 

 Benzeri kısıtlamalar içeren Terörle Mücadele Kanunu’nun 10/d hükmü 6352 sayılı 

kanun ile yürürlükten kaldırılmış,36 YGAİAY’nin 22. maddesinde yer alan soruşturma 

dosyalarının incelenmesinin Cumhuriyet Savcılığının yazılı emrine bağlanması şartı da Danıştay 

tarafından iptal edilmiştir.37 

 

 Dosya içeriğini inceleme dışında dosyadaki elkonulan eşyaların incelenip 

incelenemeyeceği de tartışmalıdır. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU dosya incelemesinin 

elkonulan eşyaların incelenmesini kapsamayacağını,38 BOZDAĞ ise kanunda ve 

yönetmeliklerde bir istisna gösterilmediği için ayrım yapılamayacağını söylemektedir.39 

Mağdura, vekili aracılığı ile elkonulan eşyanın incelenmesi yetkisi verilmiş olmasına karşın 

benzer düzenlemenin müdafi için yapılmaması ve sadece dosya incelemesinden bahsedilmesi 

karşısında, soruşturma aşamasında kanıtların incelenemeyeceğinin kabulü gerekmektedir. 

 

 Müdafiin dosyayı incelemesi süre yönünden de kısıtlanamaz. Öcalan – Türkiye 

davasında AİHM 17.000 sayfalık dosyanın 2 haftalık süre içerisinde incelenmesinin mümkün 

                                                      
35 Yargıtay, 15. CD. 2011/10088 E. 2011/5760 K. 25.10.2011 T. (Sinerji İçtihat) 
36 Detaylı içerik için, Ceyhan, Murat; “Soruşturmanın Gizliliği ve Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi” TBB Dergisi, 

109. sayı, s. 477. 
37 Danıştay, 10. D. 2005/5845 E. 2008/3450 K. 22.05.2008 T. (Sinerji İçtihat) 
38 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 460. 
39 Bozdağ, s. 166. 
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olmadığını, kararın kısa sürede verilmiş olmasının adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu 

söylemektedir.40 

 

 Gizli soruşturma yöntemlerinde KUNTER/YENİSEY denetim sağlanması konusunda 

İngiltere ve Danimarka’dan örnek gösterilen ve şüpheliyi tanımayan bir müdafiin 

görevlendirilmesi ve dosyayı incelemesi usulünü Türkiye için önermemekte fakat, şüphelinin 

bu yöntemleri öğrendiği andan itibaren itiraz edebilme hakkının olduğunun kabul edilmesi 

gerektiğini söylemektedir.41 

 

 Kovuşturma evresinde ise müdafiin dosyası sınırsız olarak inceleme ve örnek alma 

yetkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU CMUK ve CMK’nın ilk 

halinde inceleme yetkisinin iddianamenin mahkemeye verildiği anda başladığını ancak 5353 

sayılı yasa ile iddianamenin kabulü anına ertelendiğini söylemekte ve müdafiin bu halde 

kısıtlama kararı alınan dosyayı göremeyeceği ve olası iddianamenin iadesi sebeplerini ileri 

süremeyeceğini haklı olarak söylemektedir.42 

 

 Bu konuda son olarak uluslararası belgelerin avukatın dosyayı inceleme hakkındaki 

hassasiyetini üst düzeyde tuttuğunu söylememiz mümkündür.43 

                                                      
40 Mevcut davada iddianame başvurucu ve avukatlarına 24 Nisan 1999 tarihinde tebliğ edilmiştir. Dava dosyası 

başvurucunun müdafileri tarafından 07 Mayıs 1999 tarihinde bitirebilmişlerdir. Dava dosyasının tümüne anılan 
tarihten itibaren müdafiler sahip olmuştur. Bu durumdan tam iki hafta sonra yani 31 Mayıs 1999 tarihinde 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde davanın duruşmaları başlamıştır. 

 
Başvurucunun müdafileri, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava görülmeye başlamadan önce 17.000 sayfalık 
dosyayı almışlardır. Ziyaretlerin sayısı ve süresi üzerine getirilen kısıtlamalar, başvurucunun müdafilerine 02 
Haziran 1999 tarihinden evvel sanık ile iletişime geçerek dosyadaki belgeleri anlatmaları ya da sanığın dosyanın 
incelenmesi ve irdelenmesi sürecinin içine katmalarına imkan vermediği için savunmanın hazırlanmasını 
özellikle zorlaştıran bir durumla karşılaşmışlardır. 
 
Duruşmalar ilerlemiş, 08 Haziran 1999 tarihine kadar duruşmalar kesintisiz bir şekilde devam etmiş ve 23 
Haziran 1999 tarihinde başvurucunun müdafileri duruşma sırasında sunulanlar da dahil olmak üzere dosyadaki 
tüm deliller üzerine esas hakkında savunmalarını mahkemeye sunmaya davet edilmişlerdi. (AİHM, Öcalan - 
Türkiye, 46221/99, 12 Mayıs 2005, http://hudoc.echr.coe.int, Son Erişim Tarihi: 20.01.2016) 

 
41 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu; s. 466. 
42 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu; s. 461. 
43 Havana Kuralları 21. maddede etkili bir hukuki yardım kapsamında belgelere en kısa sürede ulaşma hakkından 

söz edilmekte, Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrası Hakkındaki Tavsiye Kararı, Prensip 1, 7. maddede her 
türlü dosyaya erişim hakkından söz edilmektedir. 

http://hudoc.echr.coe.int/
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B. MÜDAFİİN HAZIR BULUNMASI 

 Müdafiin hazır bulunması yine adil yargılanmanın gerçekleşmesi için en önemli 

unsurlardandır. Zorunlu müdafilik hallerinde müdafiin bulunmaması bozma nedeni 

oluşturmaktadır. CMK’de yer alan müdafiin hazır bulunabileceği hallere örnek olarak ifade 

alma ve sorguda yanında olma, (md. 149/3) gözlem altına alma halinde (md. 74/2) keşif 

sırasında müdafi ve vekilin hazır bulunabilmesi, (md. 84/1) yer gösterme işleminde müdafiin 

hazır bulunabilmesi,44 (md. 85/2) tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır 

bulunamayacağı anlaşılırsa, dinlenme sırasında müdafi ve vekilin hazır bulunabilmesi, (md. 

84/2) otopsi sırasında müdafi veya vekil tarafından getirilen hekimin de hazır bulunabilmesi, 

(md. 87/1) arama sırasında hazır bulunabilme, (md. 120/3) arama sonrası belge ve kağıtların 

incelemesinde müdafi veya vekil çağırılması (md. 122/3) verilebilir. 

 

 Müdafiin hazır bulunduğu durumlarda hukuki yardımda bulunma amacını aşmasına izin 

verilmemektedir. Nitekim YGAİAY md. 23/d’de müdafiin şüpheliye sorulan soruya doğrudan 

cevap veremeyeceği, onun yerini aldığı izlenimini veren herhangi bir harekette 

bulunamayacağı açıklanmıştır. ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE bu düzenlemenin 

kabul edilemez olduğunu, müdafiin ifade almanın düzenini bozmayacak müdahaleler 

yapabilmesi, soru sorabilmesi gerektiğini söylemektedir.45 

 

 CMK’de yer almayan fakat uygulaması geniş olan teşhis işleminde müdafiin hazır 

bulunup bulunmayacağı da tartışma konusu olmuştur. Yargıtay bu konuya ilişkin olarak, teşhis 

işleminde müdafiin bulunma zorunluluğu olmadığını fakat teşhis sırasında ve sonrasında 

müdafiin hazır bulunabileceğini, bunun dışında teşhis olarak gösterilen ancak yüzleştirme 

                                                      
44 Maddede her ne kadar bulunabilmekten bahsedilse de kovuşturma evresinde çelişme yöntemi ve delillerin 

müşterekliği ilkeleri dikkate alınarak tarafların bilgisi alınmadan keşif yapılmamalıdır. Toroslu/Feyzioğlu, s. 206. 
45 Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 258. 



16 
 

işleminde müdafiin hazır bulunmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir.46 Bu kararın karşı 

oyunda teşhis işlemi sırasında da müdafiin hazır bulunmasının zorunlu olduğu söylenmiştir.47 

 

 Savunma hakkının kısıtlanmaması kapsamında, hekimin kişisel güvenliğinden endişe 

etmesi halinde muayenenin kolluk gözetiminde yapılabileceği, bu durumda gözaltına alınan 

kişinin de istemi halinde müdafiin hazır bulunabileceği belirtilmiştir. (YGAİAY md. 9) 

                                                      
46 Teşhis işlemi gerektiğinde fotoğraf üzerinden de yapılabilecek olan ve bu yönüyle de şüphelinin imzasının 

alınmasının bile zorunlu olmadığı bir tanıma işlemidir. Şüpheli buna pasif olarak katılmakta ve teşhis sırasında 
herhangi bir beyanı da alınmamaktadır. Bu işlemde aktif olarak rol alan kişi olayın mağduru veya tanığıdır. Bu 
nedenle ifade alma, keşif ve yer gösterme işlemlerinde olduğu gibi müdafiin teşhiste hazır bulundurulma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Aksinin kabulü halinde soruşturma aşamasındaki bütün işlemlerde örneğin; 
gözaltı giriş ve çıkış raporlarının alınması gibi .... müdafiin hazır bulunması hatta başından sonuna kadar gözaltı 
süresince müdafiin, şüphelinin sürekli yanında bulundurulması gerekebilecektir. Bununla birlikte müdafiin 
teşhiste bulunmaması, şüphelinin teşhise karşı müdafiin hukuki yardımından yararlanmasına, teşhisten önce 
veya sonra müdafii ile görüşmesine engel teşkil etmeyeceği de açıktır. 

 
Öte yandan uygulamada bazen mağdur veya tanık ile şüphelinin yüz yüze getirilerek karşılıklı beyanlarının 
alınması şeklinde, dolayısıyla yüzleştirme tarzında icra edilen işlemlere de teşhis denilmektedir. Böyle bir 
durumda şüphelinin beyanı alındığı için artık sadece bir teşhis işlemi söz konusu olmayıp aynı zamanda 
şüphelinin aktif olarak katıldığı ifade alma işlemi gerçekleştirildiğinden bu durumda müdafiin katılımı 
zorunludur. (Yargıtay, CGK 2008/6 – 70 E. 2008/84 K. 15.04.2008 T. (Sinerji İçtihat)) 

 
47 Kuşkusuz savunma hakkına bu kadar değer veren bir usul yasasında teşhis işleminin düzenlenmemiş olması 

büyük bir eksikliktir. Nitekim yasa koyucu bu eksikliğin farkına vararak 2559 Sayılı Yasa’nın Ek-6. maddesini 
değiştirerek teşhis ile ilgili ayrıntılı bir disiplin getirmiş ve kısmen de olsa bu konudaki ihtiyaca çözüm bulmuştur. 
Usul yasalarındaki boşlukların, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamayacak ve yasanın ruhuna uygun olacak şekilde 
kıyas ve yorum yoluyla doldurulabileceği gözetilerek teşhis konusundaki bu boşluk da CYY’nın ruhuna uygun 
olarak doldurulmalıdır. Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadenin, hâkim veya mahkeme huzurunda 
şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağı şeklinde bir düzenlemeye yer veren 
bir usul yasasının çoğu zaman mahkûmiyetin tek kanıtı olan teşhis işleminde müdafiin hazır bulunmasını arzu 
etmediğini ileri sürmek zorlaşmaktadır. Özellikle mağdur veya tanıkların soruşturma aşamasında yaptıkları 
teşhisten kovuşturma aşamasında çeşitli nedenlerle döndüğü ve bu dönüşün sanığın baskısına dayalı görülerek 
itibar edilemez sayıldığı düşünüldüğünde önemi ve kanıt değeri bir kat daha artan teşhis işleminde müdafiin 
hazır bulundurulmaması büyük bir eksiklik olacaktır. 

 
Öğretide de Kunter, Yenisey ve Nuhoğlu başta olmak üzere baskın görüşe göre, teşhis sırasında müdafiin hazır 
bulunması zorunludur. 
 
Kaldı ki; teşhiste müdafiin hukuki yardımından yararlanmanın soruşturmayı zora sokacak ya da soruşturma 
mercilerinin çalışmasını zafiyete uğratacak hiç bir etkinliği bulunmamaktadır. 
 
Bu nedenle, adil yargılanma hakkının bir gereği olarak ve soruşturma evresinin her türlü kuşkudan 
arındırılmasını sağlamak düşüncesiyle, müdafiin teşhiste hazır bulunmasının zorunlu olduğuna yönelik içtihat 
oluşturmak ve hatta daha genel bir tanımlama ile; <şüphelinin aktif ya da pasif olarak yer aldığı her soruşturma 
işleminde müdafiin hukuki yardımından yararlanma hakkı olduğu düşüncesiyle, erişkinse kendisine bu hakkını 
hatırlatarak iradesine göre davranmak, müdafiden yararlanma zorunluluğu varsa bu hakkı kendisine sağlayarak 
usulü işlemi müdafiinin varlığıyla sürdürmek gerekmektedir. (Bir önceki dipnotta yer alan kararın karşı oy 
yazısıdır. Doktrindeki görüşler için, Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 782; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 
281.) 
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 Sanık hakkında mahkumiyet dışında bir karar verilecek ise sorgusu yapılmamış olsa da 

dava yokluğunda bitirilebilir. (md. 193/2) Böyle bir durumda özellikle zorunlu müdafiin hazır 

bulunmamasının mümkün olup olmadığı tartışmalıdır. 

  

C. MÜDAFİİN ŞÜPHELİ VE SANIK İLE GÖRÜŞMESİ VE YAZIŞMASI 

 CMK md. 149/3’te düzenlenen genel kurala göre müdafiin ve hatta avukatın, şüpheli 

veya sanıkla görüşme hakkı engellenemez ve kısıtlanamaz. Bu düzenlemeye uygun olarak, 

tutuklu veya hükümlülerin ziyaret yasağı olması halinde dahi avukatı ile görüşmesine engel 

olunamaz. YGAİAY md. 21’de de vekaletname aranmaksızın ve başkalarının dinlemeyeceği bir 

ortamda görüşme hakkından söz edilmektedir. Bu ortamların müdafilik onuruna uygun olması 

gerekmektedir.48 

 

 Benzer şekilde CMK md. 154’e göre şüpheli veya sanığın müdafii ile yazışması da 

denetime tabi tutulamaz. Buna karşılık CGTİHK md. 68’de bulunan çelişki dikkat çekicidir.49 

Madde metninde kişinin müdafie gönderdiği mektupların denetime tabi olmadığı yazılı iken, 

bir önceki fıkrada kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren ve suç örgütleri içinde haberleşmeye 

neden olan mektupların gönderilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu çelişkinin giderilmesi 

gerekmektedir. 

D. TEBLİGAT YAPILMASI 

 Kural olarak tebligat vekil bulunan hallerde vekile yapılmaktadır. (Teb. Y. md. 11) Buna 

karşın, Yargıtay bazı kararlarında sanığın haberinin bulunmadığı ve benzer hallerde tebligatın 

sanığa da yapılması gerektiğini ifade etmektedir.50 

                                                      
48 Kocaoğlu, s. 215. 
49 Kocaoğlu, s. 219. 
50 CMUK'nun 310. maddesinde, genel kural olarak tarafların temyiz isteğinde bulunabilecekleri süre hükmün 

tefhiminden, tefhim edilmemişse tebliğinden başlamak üzere bir hafta olarak belirlenmiştir. Temyiz süresi 310. 
maddenin 3. fıkrasındaki farklı durum hariç olmak üzere, hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar 
yönünden bu tarihte, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise gerekçeli kararın tebliği tarihinde başlar. 

 
Öte yandan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11. maddesi uyarınca vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat 
vekile yapılmalıdır. Vekilin ceza muhakemesindeki karşılığı olan müdafie yapılan tefhim veya tebligattan sonra 
ayrıca yeniden sanığa tebligat yapılmasına gerek olmayıp, buna rağmen gerekmediği halde yapılan tebligat 
temyiz süresini yeniden başlatmayacağı gibi yeni bir temyiz hakkı da doğurmayacaktır.  
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E. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA 

 Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak 

koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. (md. 261) Ancak, 150. maddenin ikinci fıkrası uyarınca, 

kendisine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar yararına kanun yoluna başvurulduğunda veya 

başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse 

müdafiin iradesi geçerli sayılır. (md. 266/3) 

 

V. MÜDAFİİN ÖDEVLERİ 

 Müdafiin konumu ve ceza yargılamasındaki rolü, elbette bir takım ödevler de 

yüklemektedir. Bu yükümlülüklerin başında dürüstlük ve işi sonuna kadar takip etme,51 sır 

saklama, şüpheli veya sanığın lehine hareket etme, gerçeğin ortaya çıkmasına yardım etme ve 

şüpheli veya sanığı aydınlatma gelmektedir. 

 

 Sanığın lehine olan durumlarda sırrın açıklanıp açıklanmayacağı konusunda ise 

doktrinde baskın görüş, sırrın açıklanmasının hukuka aykırı olmadığı yönündedir.52 

  

                                                      
Bununla birlikte Ceza Genel Kurulunun 05.06.2012 gün ve 616-218 sayılı kararında da açıklandığı üzere; 
kendisine zorunlu müdafi atandığının sanığa bildirilmediği ve bu konudaki iradesine değer verilmediği ya da bu 
konudaki görüşünün dosya kapsamından anlaşılamadığı durumlarda, hükmün müdafi yanında sanığın kendisine 
de tebliğinin adil yargılanma hakkının gereği olduğu kabul edilmelidir. Buna karşın kendisine zorunlu müdafi 
atandığının sanığa bildirildiği ve sanığın da buna itiraz etmediği durumlarda ise, zorunlu müdafie yapılmış 
bulunan tefhim veya tebliğ işlemlerinin, aynen vekaletnameli müdafide olduğu gibi geçerli olacağı ve gerek 
tefhime, gerekse tebliğe bağlı olan sürelerin işlemeye başlayacağı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Aksi 
halde, zorunlu müdafiliğe kanunun arzu etmediği ölçüde simgesel bir anlam yüklenmiş olur ki, bu kabul birçok 
karmaşayı da birlikte getirecektir. (Yargıtay, CGK, 2013/13 – 300 E. 2014/286 K. 27.05.2014 T. (Sinerji İçtihat)) 

 
51 Yargıtay, uyarlama davalarında avukatın görevinin sona erdiğini, yeni hükmü temyiz zorunluluğunun olmadığını 

ifade etmektedir. (Yargıtay, CGK, 2007/6 – 13 E. 2007/54 K. 06.03.2007 T. (Sinerji İçtihat)) 
52 Kocaoğlu, s. 242, dn. 295. 
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SONUÇ 

 Müdafiin konumu, ceza yargılaması sistemlerinin gösterdiği hatalı ve eksik 

uygulamaların sonucunda sürekli değişen bir yapıdadır. Teknolojinin gelişmesi ve insan 

haklarının toplum tarafından özümsenmesi, gelecekte de müdafiin bugünkünden daha ağır 

yetki ve sorunları taşıyacağını göstermektedir.  

 

 Uygulamada özellikle görevlendirme dosyalarında görülen özensizlikler, ağır dosya 

yükü altında şablon karar verildiği izlenimini uyandıran yargılamalar sonucunda müdafiin ceza 

yargılamasındaki etkinliği toplumda tartışılır konumdadır. 

 

 Vekaletname sunulmaksızın dosya inceleme konusunda yasal değişikliklere rağmen 

yapılan hatalar, iddia ve savunma makamları arasındaki yetki çatışmalarının halen devam ettiği 

ve devam edeceği de gözlemlenmektedir. 

 

 Ceza yargılaması sujesi olan müdafi ile ilgili sorunların çözümü için, öncelikle savunma 

makamının ve müdafiin hukuksal statüsünün doğru ve sistematik bir şekilde ifade edilebilmesi, 

müdafiliğin yardımcılık ve adli organ olma özelliklerinin birleştirilebilmesi gerekmektedir. 
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