
İzmir Barosu'nun Çalışma Grubu olarak Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri  
üzerine yaptığımız toplantı Av.Kemal Kırlangıç, Av.Suat Çetinkaya, Av.ÇetinBingölbalı, Esin Aslan,  
Devrim Cengiz ve Zeynep Sedef Özdoğan’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.  

Katılımcılar olarak, tesbit ve değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.  
-Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasanın 143.Maddesi ve 2845  

Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin Kuruluş ve Yargılama Yöntemleri Hakkında Kanun'un  
yürürlükten kaldırılması ile mülga DGM'lerin üzerine inşa edilmiştir. DGM'lerin bina, kadro, Savcılık,  
Mahkeme, Kalem ve Arşiv teşkilatını muhafaza ederek, Adliyelerin içinde bütünden ayrı bir teşkilat  
olarak varlıklarını sürdürdükleri, en önemlisi DGM'lerin oluşturduğu yargılama kültürünü de  
korudukları, hatta yer yer, savunma hakkı aleyhine daha kısıtlayıcı uygulamalara hükmettikleri tesbit 
olunmuştur.  

-Ağır bir bedel ödemeyi göze alarak özgürleşenler dışında, bu ülkede kimin neyi ne  
kadar düşünebileceği ve ifade edebileceği konusunda Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri  
iktidar odağıdır. Çağdaş Ceza Hukuku uygulamalarında yeri olmayan' Düşünce Suçları' Ülkemizde ağır  
ceza yaptırımı altındadır. Bu yaptırımlar Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri eliyle  
uygulanmaktadır.  

-Düşünceyi tesbit ve suça konu etme konusunda, bu mahkemeler nezdinde görev  
yapan Özel Görev ve Yetkili Savcıların ve onun yardımcısı konumundaki Polis Biriminin ileri teknoloji  
kullanımında elinde bulundurduğu imkanlar; bu imkanların özel yaşamı yok sayması ürkütücü  
niteliktedir.  

- Bu mahkemeler 'Düşünce Özgürlüğü' ve 'İfade Hakkı' konusunda toplumu bir  
cendere içinde tutmaktadır.  

Önceki dönemlerde 'bölücülük propagandası' gibi 'düşünce suçu' olduğu daha berrak  
anlaşılabilen suçlamalar, bu dönem daha genişletici bir yorumla 'terör suçu' olarak  
nitelendirilmektedir. 'Terör örgütü kurucu ve yöneticiliği', 'terör örgütü üyeliği', 'terör örgütü  
mensubu olmasa dahi terör adına suç işlemek', 'terör örgütüne yardım', 'terör örgütünü övme'  
nitelendirmesi ile cezalandırılmaktadır.  

Hükümete muhalif olan her türden düşünce üretimi, 'terör' tanımı altında, bu  
mahkemelerde ceza soruşturmasına ve yargılamasına konu olabilmektedir. Özellikle 'Terör örgütüne  
mensup olmasa dahi, örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır' tanımını getiren 3713 Sayılı  
Yasanın 2.Maddesi sayesinde, toplumun terör örgütü üyesi olmadığı konusunda kesin bir kanaata 
sahip olduğu bilim insanları, yayıncılar, yazarlar, gazeteciler de terör suçlaması ile  
yargılanabilmektedir.  

-Yalnız terör suçlarında değil, esasen mafya türü organizasyonlarla mücadele etmek için  
kanunda var olan 'Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti  
çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar' (CM K 250 /l-b Maddesi) Özel Görev ve  
Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Savcılarının elinde 'cebir ve tehdit unsurları' yok sayılarak uygulamada  
kazandırılan esneklikle, muhalif olan tüm örgütlenmelere tatbik edilebilmektedir. Örneğin muhalefet  
partisi belediye teşkilatları da anayasal güvenceler ve kendi kanunlarındaki özel soruşturma  
yöntemleri yok sayılarak doğrudan bu Savcılar ve Mahkemeler tarafından mafya organizasyonu  
olmakla soruşturulabilir, yargılanabilir hale getirilmiştir.  

-Devlet Güvenlik Mahkemeleri döneminde daha belirgin sınırları olan ve Milli Güvenlik  
Kurulu'nda belirlenen 'güvenlik' konsepti, Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri döneminde,  
'Hükümetin her türlü muhalifini' hedef alan daha kaygan, sınırları daha muğlak bir zeminde  
ilerlemektedir. 'Hükümeti yıpratmaya çalışmak' adı altında bir kategori üretilmiştir.  

'Hedef şahıs' ifadesi, Polis birimi tarafından, suç soruşturmalarında, resmi yazışmalarda  
fütursuzca kullanılmaktadır. Hukukçu olarak bütün itirazlarımıza rağmen 'şüpheli', 'sanık' gibi kanuni  
tanımların yanı sıra, bu yeni dönemin bir işareti olarak 'hedef şahıs' ifadesi iddianamelerde de yer  
almaktadır. Mahkemeler, iddianamelerdeki bu ifadenin düzeltilmesi talebini geri çevirmektedir.  
 



 

'Hedef seçilen birey hem uzun tutukluluk süreleri ile maddi ve manevi olarak, hem  
toplumsal itibarını yok etme yönünde gerçekten hedefe oturtulmaktadır.  

«::'iletişim ve ortam dinleme, bu yeni dönemin en temel suç soruşturma yöntemini  
oluşturmaktadır. Üstelik dinleme kararları alınırken itina ile AHİM kararları ile beslenmektedir.  

İletişim ve ortam dinleme tutanaklarında yer alan suç soruşturması ile ilgisi  
bulunmayan, suç delili veya suç unsuru niteliği bulunmayan özel yaşama dair en mahrem ayrıntılar,  
Kanun gereği imha edilme mecburiyetine rağmen, hedef seçilen kişinin itibarını yok etmeye yönelik  
olarak iddianame eklerinde yer alabilmekte, hatta iddianame tanziminden evvel basında yer  
bulabilmektedir.  

-Gizlilik kararları, AİHM kararları ile desteklenmiş gerekçelerle, şüpheliyi korumak amacı  
ile alınmış görüntüsü altında hemen her soruşturma dosyasında mevcuttur.  

Ancak gizlilik kararında korunan değerlerin tam aksine, en mahrem ayrıntılar,  
itibarsızlaştırma amacına hizmet etmek üzere belirli bir kesim basında yer almaktadır.  

Hazırlık soruşturması süresince devam eden gizlilik kararları, bu haliyle Savunma  
Makamına karşı bir zırh oluşturma, savunma faaliyetini engelleme amacına hizmet etmektedir.  

-İletişim ve ortam dinleme ve görüntü kaydetme faaliyetleri klasörlerce evrak  
oluşturmakta, olağan bir yargılama sürecinde, olağan çalışma saatlerinde okunamayacak ve  
incelenemevecek denli çok sayıda evrak, kriminal bir tip ve bir önyargı yaratma amacına hizmet  
etmek üzeredava dosyası sunulmaktadır.  

Hedef seçilen kişinin kendi evine, okula, işyerine girip, çıkarken, inkar etmesine yer  
olmayan sıradan arkadaşları ile çarşıda, pazarda gezerken, özetle bir suç anına yada suç  
organizasyonuna işaret etmeyen olağan görüntüleri,flu anlatımlarla, sinemasal bir dille özel bir amaca  
yönelik olarak, bireyi kriminalize etmek üzere dosyasına konulmakta ve evrak sayısını arttırmaktadır.  

-'Masumluk Karinesi' bu mahkemelerde yok sayılmaktadır. Belli bir kısım basında,  
henüz hazırlık soruşturması aşamasında peşinen mahkum edildiği gibi;  

CMK 252/2.Madde gereği bu mahkemelerde tutuklulukta geçebilecek sürenin Yargıtay  
tarafından 'On yıl' olarak yorumlanması, çok ağır insan hakları ihlallerine yol açmaktadır.  

, - Aşırı yoğunluktan, iddianame düzenlenmesi üç ay ile dokuz ayarasında bir süreyi, ilk  
duruşmaya çıkabilmek altı ay ile bir yıl arasında bir süreyi bulabilmektedir. Herhangi bir sebeple  
aleyhinde tutuklama tedbiri uygulanan birey, tekilolarak suçlanmıyor ise, iyi ihtimalle altı ay  
içerisinde hakim önüne çıkarılmaktadır . 

. -iddianameler, dinleme tutanaklarından yerli yersiz alıntılarla yüzlerce sayfayı  
bulabilmekte, ancak CMK 170/4.Madde düzenlemesinde yer alan 'Yüklenen suçu oluşturan olaylar,  
mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır' kuralı yok sayılmaktadır.  

-Yargılama esnasında, savunmalara süre yönünden sınır koyulabilmektedir.  
Delillere doğrudan temas etme mecburiyetine ve yargılama esnasında incelenmeyen,  

tartışılmayan delillerin karara esas alınamayacağı güvencesine rağmen (CMK 206, 209,216,230/1-b),  
zaman yokluğu gerekçe gösterilerek hazırlık soruşturmasında elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının  
orijinalleri Mahkeme önünde doğrudan ele alınarak incelenmemekte, bilirkişi olarak atanan Polis  
yetkilisinin süzgecinden geçerek onun rapor ettiği yazılı kayıt olarak Mahkeme önüne gelmektedir.  

'Savunma Dokunulmazlığı' kavramı göz ardı edilerek sanık savunmaları olduğu kadar  
Avukat savunmaları da soruşturma konusu olabilmektedir.  

-Pek çok davada, dijitalortamda hileli delil üretildiği savunmasına ve bu savunmaları  
bilimsel yönden dayanaklı kılan özel bilirkişi raporlarına rağmen, bu türden hileli delilleri üretebilecek  
bir organizasyonun varlığı üzerinde hiç durulmamaktadır.  

-'Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde 'Kanuni Hakim Güvencesi'  
tanınmamaktadır. 'Terör' ve 'Haksız kazanç sağlamak amacıyla cebir ve tehdit kullanan suç örgütü'  
tanımlarının muğlaklığı, kişi güvenliği kavramını, mahkemelerin görevi yönünden olduğu kadar yetkisi  
yönünden de belirsiz uygulamalara tabi kılmaktadır.  

-DGM'lerin ardılı olan bu mahkemeler, yukarıda da yazılı olduğu üzere aynı örgütlenme  
yapısını devr-almıştır. 2845 Sayılı DGM Yasası çıkarılırken, dönemin Milli Güvenlik Konseyi Başkanı  
Kenan Evren ordunun yapılanmasını esas alınarak bu mahkemelerin yerinin belirlendiği ifade etmiş,  



 
sıkıyönetim ilanı durumunda DGM'lerin Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'ne dönüşeceğini  
vurgulamıştır. 2845 Sayılı Yasada da bu durum açıkca yer almakta idi.  

CMK 250/3.Madde son cümle 'Savaş ve sıkıyönetim hali dahil askeri mahkemelerin  
görevlerine ilişkin hükümler saklıdır' denilerek Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine atıfta  
bulunmaktadır.  

-250, 300 Sanıklı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi kararlarında dahi, daktilo ile karar  
yazmanın getirdiği 'söz ve görüş üretme' mecburiyetinin bir sonucu olabilir; her bir sanık için ayrı ayrı  
gerekçe mevcut iken, Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri kararları gerekçe  
içermeyebilmektedir.  

Anayasanın 141/3.Maddesinin 'Bütün Mahkemelerin, her türlü kararları gerekçeli olarak  
yazılır' güvencesine rağmen, elektronik ortamın kes/kopyala/yapıştır kolaycılığında, iddianame,esas  
hakkında mütalaa, sanıkların ilk duruşmada mahkeme önündeki sorgularının ilk paragrafı savunma  
adı altında ard arda sıralandıktan sonra,esasen düzenlenmesi mahkeme katibinin görevi olan dava  
dosyası dizi pusulası (dosyanın içindekiler listesi), delillistesi olarak gerekçeli karara aktarılmakta  
'işte bu delillerin ışığı altında ve tam bir vicdan i kanaatle sanıkların ..•••• madde gereğince  
cezalandırılmalarına' hükmolunabilmektedir.  

Yüzlerce sayfalık gerekçeli kararda, somut deliller ile yüklenen suçarasında hiçbir bağ  
kurma gereği duyulmaksızın, bireyler ile ceza maddesi arasında tek cümlelik gerekçeyle bağ  
kurulabilmektedir.  

'insan onuru', ' kişi özgürlüğü ve güvenliği', ' savunma hakkı', 'adil yargılanma hakkı'  
yok sayılarak, insan varlığı binlerce sayfa arasında dijital bir kayıta dönüştürülmekte, insanın  
bedensel varlığı cezaevi kampusü olarak adlandırılan beton yığınlarına gömülmektedir.  

-Önceki CMUK uygulamasında 318.Madde gereği niteliği itibarı ile ağır cezalık olan bütün  
suçlar, tayin edilen ceza on ay hapis cezası dahi olsa, sanığın istemi üzerine duruşmalı olarak  
temyiz incelemesine tabi iken, mevcut CMK 299.Maddeye göre ancak on yıl ve üzeri hapis  
cezalarında istem üzerine duruşmalı temyiz incelemesi yapılmaktadır.  

Yargıtay Hakimlerinin mesai saatleri ile yıllık incelemeye tabi tutulan dava dosyası sayısı  
oranlandığında, dosya başına düşen inceleme süresinin 3 ila 6 dakika arasında olması durumun  
vahametini ortaya koymaya yetecektir.  

-DGM'lerin olduğu kadar Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin de temyiz mercii  
olan Yargıtay 9.Ceza Dairesi de katılımcı hukukçular tarafından, özel bir yargı birimi olarak  
değerlendirilmektedir. DGM'ler sürecinde de Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri  
döneminde de Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin kararları 'Kişi özgürlüğü ve Güvenliği', 'Masum Sayılma  
Hakkı', 'Adil Yargılanma Hakkı' alanında çok daha karamsarlık duyulmasına sebep olan bir pratik  
sergilemektedir.  

Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri, adam öldürme, yağma gibi nitelikli ağır cezalık suçlar  
dışında, bildiri dağıtma, yasadışı yayın dağıtma faaliyetlerini, sıradan örgüt üyeliği faaliyetleri  
çerçevesinde değerlendirmiş ve 'bu eylemler de olmasa zaten resmi bir kaydı olmayan yasadışı örgüt  
üyeliğinin tesbiti mümkün olamaz' görüşü ile bu fiillerden ayrıca ceza verilmesine gerek olmadığına  
hükmetmiş iken, günümüz uygulamasında örgüt üyeliğinin yanı sıra, dış aleme yansıyan faaliyetlerinin  
her birinden ayrı ayrı ceza verilmesi Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin içtihadıdır.  

AİHM Kararları ile tutuklulukta geçen süreye sınırlama getiren ve başlangıçta yalnız bir ve  
ağır cezalık suçlarda iki yılolan düzenlemenin, bugün Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi  
Hakimlerine on yıllık açık çek gibi sunulması da Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin hak ve özgürlükler  
konusuna yaklaşımını ele vermektedir.  

-Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nin yeni Hakim kadrosu, kararlarının  
kesinleşmiş bir örneğinin 5320 Sayılı Yasa 16 /L.Madde gereği soruşturmayı yürüten kolluk birimine  
gönderilmesine hassasiyetle gerekçeli kararlarında yer vermektedirler.  

Saygı ile sunulur.  
Av. Zeynep Sedef  

 


