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ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMA 

Şemsettin AKSOY 

ÖZ 

Özel hayata, aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve hatta bazı hallerde 

vücut dokunulmazlığına müdahale sonucu doğuran “arama” tedbiri ile ilgili başta 

Anayasa olmak üzere, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu 

ve bazı özel kanunlarda 2001 yılından itibaren birçok değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, 

uygulamayı göstermek ve bütünlüğü sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında 

çıkartılan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, 01.06.2006 tarihinde yeni Ceza 

Muhakemesi Kanunu ile birlikte yenilenmiştir.  

Yaşanan bu hızlı değişiklikler karşısında “arama” tedbiri üzerine bir çalışma 

yapılmasına karar verilmiş, konunun teorik altyapısıyla birlikte yasal mevzuatın 

incelenmesi, tartışmalı konuların ortaya konması ve çözüm önerileri sunulması 

hedeflenmiştir. 

Bu amaçla hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmakta olup, tezin birinci 

bölümünde arama kavramı, aramanın hukuki niteliği, tarihsel gelişimi ve aramaya 

hakim olan ilkeler incelenmiş; ikinci bölümde, aramanın türleri, amaçları ve şartları; 

üçüncü bölümde ise aramanın icrası, hukuki denetim ve hukuka aykırı aramanın 

yaptırımları ele alınmıştır. 
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JUDICIAL AND PREVENTING SEARCH 

Şemsettin AKSOY 
 

ABSTRACT 

 

There have been many changes primarily in the Turkish  Constitution, Police 

Responsibility (Duty) Law, Criminal procedure Code and some special laws since 

2001, regarding to “search” action which leads to interference to privacy, family life, 

and household immunity and even in some cases body immunity. And also the 

Judicial and Preventing Search Legislation which was made first in 2003 to provide 

the integrity and to show the application, is renewed together with Criminal Code on 

01.06.2006. 

Because of the numerous changes in the laws we decided to carry out a study 

on “search”, and we aimed to examine the legal structure with the theoretical 

background of the law and to reveal the conflicting subjects. 

The study prepared according to this purpose consists of three parts, in the 

first part of this research, the concept of search, legal feature and historical 

development of search principals and conditions are examined. İn the second part, 

kinds of searching, aims and conditions and in the third part of searching, legal 

ınspection, sanctions of illegal searching law are taken up as a matter. 
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ÖNSÖZ 

Çağdaş ve özgürlükçü hukuk devletinde, temel hak ve hürriyetlerin 

yaşatılması için öncelikle toplum güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması 

gerekmektedir. Devlet, egemenliği kullanan organları eliyle; milli güvenlik, kamu 

düzeni, genel sağlık ve genel ahlakın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi için 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu “önleyici” tedbirlere rağmen suç işlenmiş 

ise bu kez; oluşan zarar ve tahribatın giderilmesi, suçun delil ve faillerinin 

belirlenmesi ve ceza yargılamasının yapılarak, sonuçta verilecek yaptırımların 

infazını sağlamak amacıyla “koruma” tedbirlerine başvurulacaktır.  

 

“Arama” hizmet ettiği amaçlar bakımından, hem önleme, hem de koruma 

tedbiri olarak başvurulan bir araştırma faaliyeti olup, kişi hak ve özgürlüklerine 

kısıtlama sonucu doğurduğundan, Anayasada ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu 

nedenle, diğer önleme ve koruma tedbirlerinde olduğu gibi “arama” tedbiri yönünden 

de; kişisel hak ve özgürlükler ile toplumun çıkarları arasında bir denge kurulmalısı 

zorunludur. 

 

“Arama” tedbiri açısından, ülkemizde henüz sistemin tam olarak 

kurulabildiği söylenemez. Özellikle, 2001 yılında Anayasada yapılan değişikliklerle 

birlikte başlayan yeni süreçte, değişiklik ve hatta eskiye dönüş yönünde bazı talepler 

devam etmekte olup, bu konuda son nokta konulabilmiş değildir. Bu çalışmada; 

“arama” hukukunun tüm yönleriyle ortaya konması hedeflenmiş, “önleme” ve 

“koruma” araması bir arada işlenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde, bu iki arama türünün 

sınır ve kapsamı net olarak ortaya konamamıştır. Diğer taraftan, bu iki arama türünü 

bir arada işleyen yeteri sayıda bilimsel çalışmada bulunmamaktadır. Buna rağmen, 

böyle bir çalışmaya cesaret edilmesinin, bundan sonra da benzer çalışmalara 

girişilmesi konusunda cesaret vereceğini umuyorum.  
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GİRİŞ 

 

Toplumdaki ilişkilerin düzen içinde yürütülmesi, toplumsal yaşamın 

zorunlu bir sonucudur. Ülkesinde, toplum halinde yaşamanın ilk ve vazgeçilmez şartı 

olan  toplumsal düzeni sağlayamamış olan devlete hukuk devleti denemez. Bir hukuk 

devletinin varlık sebebi, insan haklarına dayalı adil ve güvenli toplumsal bir düzen 

kurmak ve bunu kesintisiz bir şekilde sürdürmektir.  

Bu nedenle, hukuk devletinde bireyin sadece hakları değil, toplumsal 

yaşamı mümkün kılmak üzere, hukuk devleti ilkeleri esasları çerçevesinde getirilmiş 

bulunan yükümlülüklere ve alınmış bulunan tedbirlere uymak konusunda görev ve 

yükümlülükleri de vardır. İnsanın sosyal bir yaratık olduğu gerçeği, bu görevin 

temelini oluşturur. Durum böyle olunca, bir toplumda yaşayan bireyler; sosyal hayatı 

mümkün kılmak ve insanların düzen içinde yaşamalarını sürdürmek için Meclis 

tarafından, hukuk devleti ilkesi esaslarına uygun olarak, kanunla konulmuş kurallara 

uymakla yükümlüdürler. Bu manada toplumsal düzen; hukuk devletinde temel hak 

ve özgürlüklerin güvencesidir.  

Toplumsal düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç 

işlendikten sonra kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için lüzum duyulan en 

önemli tedbirlerden biri de “arama” tedbiridir. Özel hayata, aile hayatına ve konut 

dokunulmazlığına müdahaleyi gerektiren “arama” tedbiri, önemi nedeniyle ulusal ve 

uluslararası hukukta üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olmuştur. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin (İHEB) 12. maddesinde, “kimsenin 

özel yaşamı, ailesi, konutu yada haberleşmesine keyfi olarak karışılamayacağı, bu tür 

karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkının bulunduğu” 

belirtilmektedir. Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 8. 

maddesinde de, “herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesi hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin 

müdahalesinin, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, 

dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve demokratik bir 
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toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu 

olabileceği” hükmü yer almaktadır. 

Çağdaş dünyanın bir parçası olmayı hedefleyen ülkemizde de, uluslararası 

düzeyde kabul gören insan hakları anlayışına uyum için çalışmalar yapılmış, 

özellikle 2000’li yıllardan sonra bu konuda hızlı ve çok önemli adımlar atılmıştır. 

AİHS’ni temel alan 1982 Anayasası’nın 13. maddesinde; “temel hak ve 

hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin 

gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı” belirtilmiştir. 

Anayasanın 20. maddesinde, “herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamayacağı”; 21. maddesinde ise, “konut dokunulmazlığı” koruma altına 

alınarak, buna ancak, “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 

genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması” sebepleriyle müdahale edilebileceği belirtilmiştir. 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına yönelik bir tedbir olan “arama” 

müessesesi, ulusal düzeyde başta Anayasanın yukarıda gösterilen ilgili maddeleri 

olmak üzere, Ceza Muhakemesi Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve birçok 

özel kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Ancak bu konuda kanunlarda bütünlüğün sağlandığı söylenemez. 

Anayasanın 20 ve 21. maddelerinde önleme ve koruma tedbiri olarak “arama” ile 

ilgili genel ve istisna tanımayan hükümler konulmuş ise de, mevzuatta uygulama 

bütünlüğünü sağlamayı hedefleyen Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde 

(AramaY.), Anayasanın istisna tanımayan hükümlerine aykırı düzenlemeler yer 

almıştır. 

Aramanın sıkı kurallara bağlanmasının temelinde, insan haklarının 

korunması, temel hak ve hürriyetlere demokratik hukuk devletinde zaruri olunanın 

ötesinde bir müdahalenin önlenmesi ihtiyacı yatmaktadır. Arama sonucunda elde 

edilecek delillerin hukuka uygunluğu ve yargılamada kullanılıp kullanılmayacağı da 
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bu kritere göre belirlenecektir. Ancak, konu incelenirken de değinileceği üzere; 

“arama” ile ilgili kuralların ayrıntılı olarak düzenlenmiş olması olumlu olmakla 

birlikte; toplumsal düzen ve güvenliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan “istisnai” 

durumlara yer verilmemesi ise önemli sakıncalar yaratmaktadır.   

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma; 2001 yılında 4709 sayılı 

kanunla Anayasanın 13, 20 ve 21. maddelerinde yapılan değişikliklerden sonra, 

“arama” tedbirinin ilke ve şartlarını tüm yönleriyle ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Üç Bölümden oluşan tezin birinci bölümünde; arama kavramı, hukuki 

niteliği, tarihsel gelişimi ve aramaya hakim olan ilkeler incelenmiştir. 

İkinci bölümde, aramanın türleri, amaçları ve şartları incelenmiş olup, 

üçüncü bölümde ise, aramanın şartları, icrası, hukuki denetim ve hukuka aykırı 

aramanın sonuçları ele alınmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ARAMA KAVRAMI, NİTELİĞİ, TARİHSEL GELİŞİMİ ve 
ARAMAYA HAKİM OLAN İLKELER 

 

1.1. KAVRAM 

 

“Arama”; birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak; “aramak” ise bu iş için 

yapılan faaliyeti ifade eder1.  Teknik olarak, gözle görülemeyen, kulakla 

işitilemeyen, koklamayla hissedilemeyen bir nesnenin veya gizlenmiş olan kişinin 

araştırılması şeklinde ifade edilen “arama”2; kamu emniyetini veya kamu düzenini 

tehlikeye sokan kişi veya eşyaları bulmak ve onları muhafaza altına almak için 

(önleme araması) veya suç işlendikten sonra, suç ve suçlunun ortaya çıkarılması için 

(adli arama) başvurulan bir tedbirdir3. 

“Arama”; kişilerin durdurularak üzerlerinin aranması veya ev, işyeri, araç, 

eşya ve diğer kapalı yerlerinin aranması şeklinde gerçekleşebilir4.  

Aramanın konusu ise; aranan araç, gereç ve maddeler ile bir çalıntı mal 

veya uyuşturucu olabileceği gibi; suç işlemek için kullanılabilecek veya bir suçta 

kullanılmış olan, bıçak, silah gibi her türlü tehlikeli, zarar verici madde veya delil 

niteliği taşıyan bilgi, belge veya kağıt olabilir5. 

                                                
 
1 Türk Dil Kurumu, “Türk Dil Kurumu Sözlüğü”, (Çevrimiçi) http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul, 02 
Ocak 2006. 
2 Veli Özer Özbek, CMK İzmir Şerhi: Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 394; Feridun Yenisey, İnsan Hakları Açısından Arama, Elkoyma, 
Yakalama ve İfade Alma, Ankara, AÜ. SBF. İnsan Hakları Merkezi Yayınları No:12, 1995, s. 6. 
(Yazarın aktardığı Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Katz kararı da bu yönde olup, mahkeme; polisin 
“gözüyle gördüğü, koklayarak algıladığı veya işiterek varlığını anladığı”  suç emareleri arama 
kavramının kapsamı dışında kalır, denilmiştir). 
3 Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 14. bs., İstanbul, Arıkan Yayınları, 2006, s. 914; Nur Centel, Hamide Zafer, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 2005, s.292; Yenisey, a.g.e. (1995), s. 14.  
4 Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2006, s. 292; M. 
Bedri Eryılmaz, Türk ve İngiliz Hukukunda ve Uygulamasında Durdurma ve Arama, Ankara, 
Seçkin Yayınevi, 2003, s. 32. 
5 Eryılmaz, a.e. 
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Aramanın amacı ile konusu örtüşebilir. Bu bakımdan; durdurulan kişi 

yakalanmak için aranan kişi olabileceği gibi; aranan araç çalıntı bir araç; aranan eşya 

veya kağıtlar bir suçun delili olabilir ve bizatihi aramanın konusunu teşkil edebilir.  

“Arama” tedbirinden söz edilebilmesi için, devlet tarafından bireyin özel 

hayatına bir müdahalede bulunulmalıdır6. Aramada amaç gizli ve saklı olanı ortaya 

çıkartmak olduğundan, kişinin gizli tutmadığı ve kendi isteğiyle alenileştirdiği şeyler 

için “arama”dan söz edilemez7. Örneğin, polisin durduğu bir aracın arka koltuğunda 

duran (herkesçe görülebilecek) tabancayı görerek elkoyması, “arama” olarak kabul 

edilemez. Bunun için el feneri veya dürbün gibi suni vasıtaların kullanılmış olması 

da işlemin niteliğini değiştirmez8. O halde, özel hayata müdahale etmeksizin, saklı 

olmayan bir şeyin ele geçirilmesi veya gizlenmemiş olan bir kişinin yakalanması için 

yapılan işlem “arama” değildir. Bu bakımdan, kişinin üzerinde görülen silahın 

alınması arama olmadığı gibi, yakalanan kişinin üzerinde sıvazlama yöntemiyle silah 

vb. şeylerin bulunup bulunmadığını kontrol etmekte (CMK m. 90/4) “arama” 

değildir9.  

Kullanılmayan bir evde veya terkedilmiş, sahipsiz bir eşya yada araçta 

yapılan araştırma işlemi de teknik olarak “arama” değildir. Yine, “durdurma ve 

kimlik kontrolü”, bavul veya araçların detektör köpeğe koklatılması da “arama” 

işlemi olarak kabul edilmemektedir10. Zira, sayılan bu işlemlerle kişinin özel 

hayatına yapılmış bir müdahale söz konusu değildir. Bu nedenle; her somut olayı 

kendi koşulları içinde değerlendirip, özel hayatın gizliliğine müdahale olup 

olmadığını değerlendirmek gerekir. Buna göre; özel hayatın gizliliği beklentisinin 

ihlali halinde, yapılan araştırma işleminin “arama” olduğu söylenebilir11. 

                                                
 
6 Recep Gülşen, “Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama,” Hukuki Perspektifler Dergisi, No:3., 
İstanbul Nisan 2005, s.90.  
7 Eryılmaz, a.g.e., s. 32. 
8 Yenisey, a.g.e.(1995), s. 6; Özbek, a.g.e. (2005), s. 394. 
9 Yener Ünver, Hakan Hakeri, Sorularla Hukuk Dizisi 5: Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2006, s. 132. 
10 Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, İdris Güzel, Kolluk Yetkileri Güvenlik ve Hukuk, İstanbul, 
Nergis Yayınları, 2004, s. 29; Yenisey, a.g.e. (1995), s. 6. 
11 Scoot Optican, “Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda’da Hukuka Aykırı Deliller, Arama ve İkrar,” 
Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller, Çev. Feridun Yenisey, 
İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 43. 
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Bu bakımdan, kişinin özel alanının nerede başladığının belirlenmesi, 

aramanın başlangıcını ve sınırlarını belirlemekte yardımcı olacaktır12. Örneğin, 

Amerikan Yüksek Mahkemesi, polisin helikopterle yaptığı uçuş sırasında, etrafı 

çevrili bahçede uyuşturucu madde tespit etmesini teknik olarak “arama” saymamıştır. 

Mahkeme, polisin yaptığı uçuşun, uçuş kurallarına uygun olduğunu, bu manada özel 

hayatın gizliliğine bir müdahalede bulunulmadığını belirtmiştir13.  

Bazı durumlarda özel hayata müdahale olup olmadığı konusunda, toplumsal 

özellikler bizi farklı sonuçlara götürebilir. Örneğin, dışarı bırakılan çöp üzerinde 

polisin yaptığı araştırma faaliyeti arama olarak kabul edilmediği halde14, Yeni 

Zelanda’da yapılan araştırmada; insanların çöplerini, özel hayatın gizliliği 

beklentisinin devamı niteliğinde gördükleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, Yeni 

Zelanda’da kapıya bırakılan çöpün polis tarafından incelenmesinin “arama” olup 

olmadığı tartışması henüz sonuçlandırılamamıştır. Oysa, Amerikan Yüksek 

Mahkemesi kapıya konan çöpün polis tarafından incelenmesini teknik olarak 

“arama” kabul etmemektedir15. 

Polisin, şüphelendiği kişiyi “gizli izlemesi”, kişinin bıraktığı izleri, yaptığı 

davranışları ve ilişkide bulunduğu kişileri takip etmesi yaygın bir araştırma metodu 

olup, “arama” olarak kabul edilen sınıra dayanana kadar, bu işlemleri yapabileceği 

kabul edilmektedir16. Ancak, “şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki 

faaliyetleri ve işyerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı alınması” 

ayrı bir koruma tedbiridir (CMK m. 140). Bu bakımdan, polisin yaptığı gizli 

izlemenin “arama” ve “teknik araçla izleme” tedbirlerine de varmaması gerekir. Aksi 

halde, bu tedbirlerin koşullarına göre, işlemin yerine getirilmesi gerekir. Amerikan 

Hukuku’nda ise, kişinin nerelere gittiğini izlemek için otomobiline sinyal gönderen 

bir cihaz takılarak takip edilmesi arama olarak kabul edilmemektedir. Otomobiliyle 

aleni yollarda gezen kişinin bir gizlilik iradesinin söz konusu olmadığı 

                                                
 
12 Mehmet Reşat Koparan, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Arama”, (Çevrimiçi) http://www.taa. 
gov.tr/serbestkursu/SerbestKursu/html 2 Ağustos 2006. 
13 Optican, a.g.e., s. 43. 
14 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 928. 
15 Optican, a.g.e., s. 43. 
16 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 928. 
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belirtilmektedir. Buna karşılık, otomobilin özel mülke veya gözle takip edilmesi 

mümkün olmayan yerlere girmesi halinde, izlenebilmesi için hakim kararı alınması 

gerektiği kabul edilmektedir17.     

Diğer taraftan, bazı durumlarda faaliyetin arama olup olmadığını tespit 

edebilmek için, işlemin yapılma şeklini incelemek gerekebilir. Örneğin, suçüstü 

halinde, kolluk memurunun kesintisiz takip ettiği şüphelinin yakalanması için 

(girdiği) eve girilmesi “yakalama” koruma tedbirinin bir parçası olduğundan, yapılan 

işlem “arama” değil, “yakalamadır” (CMK 90/2). Şayet, izlenen kimse gözden 

kaybolarak o civarda bulunan evlerden birine yada birçok ailenin oturduğu 

apartmanda, dairelerden birine saklanmış ise, bu durumda suçüstü hali 

bulunmadığından, şüphelinin yakalanması için yapılan araştırma faaliyeti “arama” 

olup, bunun için arama tedbirinin koşul ve kurallarına uyulması gerekir18.  

Son olarak; aramanın konusu menkul eşya olup, gayrimenkullerin 

bulunması için arama yapılması söz konusu değildir19. 

1.2. ARAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Özel hayata, aile hayatına ve konut dokunulmazlığına müdahaleyi 

gerektiren “arama” müessesesi, tehlikenin önlenmesine veya ortaya çıkan tehlikenin 

bertaraf edilmesine yönelik alınacak tedbirlerden biri olup, önemi nedeniyle ulusal ve 

uluslararası hukukta üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olmuştur. 

İHEB’nin 12. maddesinde, “kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu yada 

haberleşmesine keyfi olarak karışılamayacağı, bu tür karışma ve saldırılara karşı yasa 

tarafından korunma hakkının bulunduğu” belirtilmektedir. Aynı şekilde, AİHS’nin 8. 

maddesinde de, “herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesi hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin 

müdahalesinin, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, 

                                                
 
17 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 
18 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 145. 
19 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 30. 
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dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve demokratik bir 

toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu 

olabileceği” hükmü yer almaktadır. 

AİHS’ni temel alan 1982 Anayasası’nın 13. maddesinde, “temel hak ve 

hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin 

gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı” belirtilmiştir. 

Anayasanın 20. maddesinde “herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamayacağı”, 21. maddesinde ise, “konut dokunulmazlığı” kabul edilmiş, bu 

hak ve özgürlüklere ancak, “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması” sebepleriyle müdahale edilebileceği belirtilmiştir. 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına yönelik tedbirlerden biri olan 

“arama” müessesesi ulusal düzeyde başta Anayasanın yukarıda gösterilen ilgili 

maddeleri olmak üzere, Ceza Muhakemesi Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanunu (PVSK) ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGİK), 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu gibi 

birçok özel kanunda düzenlenmiştir. 

Toplumu tehlikelerden korumak ve oluşan tehlikeyi bertaraf etmek için, 

devlete tanınan arama yetkisi iki türlüdür. Anayasal hak ve özgürlüklerin, genel 

emniyet ve asayişin korunması ve tehlikenin önlenmesi için gerçekleştirilen arama 

işlemine “önleme araması”; suç işlendikten sonra, suçun ve failinin ortaya 

çıkarılması için gerçekleştirilen arama işlemine ise “adli arama” denir20. 

Yukarda da açıklandığı üzere, önleme araması; suç işlenmeden önce 

Anayasal hak ve özgürlükleri korumak, genel emniyet ve asayişin korunması ve 

                                                
 
20 Erol Cihan, Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1998, s. 267. 
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tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılan arama işlemidir21. Önleme araması, genel 

anlamda kamu güvenliğinin tehlikeye düşme ihtimaline karşı başvurulan bir yol olup, 

burada “uzak tehlike” söz konusudur. Kamu güvenliği tehlikeye düşmeden ve henüz 

bir suç işlenmeden gerçekleştirildiği için, önleme araması ceza muhakemesinin değil, 

idare hukukunun alanına giren bir işlemdir22. Önleme aramasının kanuni dayanağı 

PVSK ve CGİK, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun, Sıkıyönetim Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu, gibi özel kanunlardır.  

Adli arama ise; bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek 

makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya 

hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için 

bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, 

işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kağıtlarında, eşyasında, 

aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile diğer kanunlara göre 

yapılan araştırma işlemidir (AramaY. m. 5).  

Adli arama, delil veya müsadereye tabi eşyayı elde etmek yada şüpheli, 

sanık veya hükümlüyü yakalamak için başvurulan bir tedbir olup, bu amaca ulaşmak 

için gerek suç işlediğinden şüphelenilen kişi ve gerekse şüphe altında bulunmayan 

üçüncü kişiler hakkında uygulanabilir23. 

Adli arama müessesesi sadece suç ve suçlunun tespiti ile ceza 

yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği halde, önleme araması; hem 

suç işlenmesinin önlenmesi, hem de milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve 

genel ahlakın korunması amacıyla başvurulan bir tedbirdir24. 

                                                
 
21 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 73. 
22 İsmail Malkoç, Mahmut Güler, Uygulamada Ceza Muhakemeleri Kanunu, C.I, Ankara, Adil 
Yayınevi, 1994, s. 438. 
23 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 912. 
24Ali Kemal Yıldız, “Mevzuatımızdaki Son Değişiklikler ve Özellikle Adli ve Önleme Aramaları 
Yönetmeliği Çerçevesinde Arama ve Uygulanması,” Polis Dergisi No:36, (Çevrimiçi) 
http://www.egm.gov.tr/apk/dergi/36/web/ceza_muhakemeleri_usulu_kanunu/dr_ali_yildiz.htm, 20 
Eylül 2005.  
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Arama ister önleme amacıyla, ister adli amaçla yapılsın, “geçici” olarak 

başvurulabilecek bir tedbirdir. Aramanın amacı sona erdiğinde yapılan işlemde sona 

erer25.  

Diğer yandan, arama tedbiri bir amaç değil, “araç”tır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi, önleme araması genel emniyet ve asayişi korumak için başvurulan 

önleme tedbirlerinden biri olup, Anayasal hak ve özgürlüklerin korunması amacına 

hizmet eden bir araçtır. Bir koruma tedbiri olan adli arama ise, suç ve failini ele 

geçirip ceza muhakemesinin gayesine ulaşmasını sağlamak için kullanılan, adeta 

köprü vazifesi gören bir araçtır. Yani arama başlı başına bir “amaç” değildir26. 

Aramada, uyulması gereken bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler ana 

başlıklar altında; hukuk devleti ilkesi, adil yargılanma hakkı, orantılılık ilkesi, insan 

onurunun dokunulmazlığı ilkesi, özel hayatın gizliliği ilkesi ve maddi gerçeğin 

bulunması ilkesi olarak sıralanabilir. Bunun yanında, arama tedbirine başvurulması 

için bazı şartların varlığı aranmaktadır. Arama için hakim kararı alınması, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciin yazılı emrinin bulunması ve 

adli arama için ortada makul bir şüphe, önleme araması için ise haklı sebep 

bulunması, bunların başında yer almaktadır27.  

 “Arama” bir zorlama tedbiri olup, muhatap olacak kişinin rızası aranmaz28. 

Ancak, müdahale ettiği temel hak ve özgürlüklerin önemi nedeniyle, hakim 

güvencesine tabi kılınmıştır29. Bu nedenle, ister önleme araması olsun, ister adli 

arama, kural aramanın hakim kararıyla yapılmasıdır.       

1.3. ARAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

“Arama” tedbirinin tarihsel gelişimi, devlet otoritesi ve ceza 

muhakemesinin tarihi gelişimiyle paralellik gösterir. İnsanlar topluluklar halinde 

                                                
 
25 Eryılmaz, a.g.e, s. 185. 
26 Özlem Yenerer, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s. 13. 
27 Aramaya Hakim Olan İlkeler için bkz. (1.4.), s. 14-34, Aramanın Şartları için bkz. (2.2.), s. 63.  
28 Eryılmaz, a.g.e, s. 192.  
29Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama, Ankara, 
Seçkin Yayınları, 1999, s. 17.  
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yaşamaya başladıklarından beri, düzenin ve güvenliğin korunması gereğini 

duymuşlardır. Genel güvenlik ve düzenin korunması, önceleri toplumu oluşturan tüm 

bireylerin görevi iken, zamanla bu görev devlet tarafından oluşturulan uzmanlaşmış 

örgütlere devredilmiştir30. 

Örneğin, Eski Çin’de suçlu, suçtan zarar gören veya onun akrabaları 

tarafından takip edilir ve cezalandırılırdı. Daha sonraları, suç işlenmesine engel 

olmak için önlem almanın yanında, suçluyu takip edip cezalandırmak da devletin 

görevi haline gelmiştir31. 

Ceza davalarının devlet tarafından takip edilmediği dönemlerde, “arama” 

tedbiri de suçtan zarar gören kişi ve yakınları tarafından yerine getirilirdi. Örneğin, 

Eski Yunan Hukuku’nda “arama”, suçtan zarar görenin isteği üzerine ve bizzat bu 

kişi tarafından gerçekleştiriliyordu32. 

Roma Hukuku’nda da ilk dönemlerde, “arama” tedbiri hırsızlık suçu ile 

bağlantılı olarak, suçtan zarar gören kişi tarafından, çalınan malını bulması için 

yerine getirilmekteydi. Malı çalınan kişi bu amaçla hem hırsızın hem de üçüncü 

kişilerin evlerinde arama yapabilmekteydi33.   

Roma Devleti’nde “jürili mahkeme usulü” sistemin uygulandığı dönemde, 

davacıya, sanık ve üçüncü kişilerde bulunan delil niteliğindeki eşyaları istemek 

konusunda bir yetki belgesi veriliyordu. Davacı bu belgeye dayanarak, delil 

niteliğindeki şeyleri, elinde bulunduran kişiden isteme hakkına sahipti. Bu şeyleri 

elinde bulunduranlar, bunları davacıya vermekle yükümlüydüler. Şayet bu 

yükümlülüğe uyulmaz ve kötü niyet taşıdığına inanılırsa, davacı, bu kişilerin 

evlerinde arama yapabilirdi34.  

Roma Devleti’nin son dönemlerinde hakimlere de arama yapma yetkisi 

tanınmıştır. Hakimler, bu yetkilerini genellikle mahkeme memurları aracılığıyla 

                                                
 
30 Füsun Sokullu-Akıncı, Polis Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi, Polis Alt-Kültürü ve 
İnsan Hakları, İstanbul, Gümüş Basımevi,1990, s. 23.  
31 Sokullu-Akıncı, a.y. 
32 Yenerer, a.g.e., s. 41; Özbek, a.g.e. (1999), s. 36.  
33 Yenerer, a.e., s. 43, Özbek, a.y.  
34 Yenerer, a.e., s. 44; Özbek, a..e., s. 37 . 
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yerine getirmekteydiler35. İmparatorluk döneminde ise, malı çalınan kişi önce bu 

konuda devlet tarafından görevlendirilmiş olan kişiye (magistra) başvurarak, izin 

istemek durumundaydı. Mağdura izin verilmesi halinde, yanına bir devlet memuru 

verilmekteydi. Böylece, günümüzde yapılan arama işlemine benzer bir uygulama 

ortaya çıkmaya başlamıştır36. 

Eski çağlarda aramayı düzenleyen kurallar; daha ziyade uygulamadan 

ortaya çıkmaktaydı37. Din de bu kurallara kaynaklık etmekteydi. Örneğin, Eski 

Yunan Hukuku’nda aramayı yapacak kişi üzerindeki giysileri çıkarır ve aradığı 

şeylerin, arama yapılacak evde bulunabileceğine dair Tanrı katında yemin ederdi. Ev 

sahibi aramaya katlanmak zorundaydı. Buna izin vermemesi halinde aranan şeylerin 

değerine ilişkin takdir edilecek bir değeri ödemeye mahkûm edilirdi38. 

Arama ile ilgili ilk yazılı düzenleme, Roma dönemine ait 12 Levha 

Kanunlarında yer almaktadır. Burada, hırsızlık suçuna ilişkin “arama” tedbiri ile 

ilgili hükümlere yer verilmiştir39. 

Roma Hukukunda, malı çalınan kişi hırsızı malla yakalayamazsa, izleri 

takip ederek malını bulmak için arama yapabilmekteydi. Bu şekilde yapılan takip ve 

arama neticesinde çalınan malın bulunması halinde, evinde bu mal bulunan kişi 

suçüstü hırsız olarak kabul edilirdi. Hırsız, çalınmış malla suçüstü yakalanmamış 

olduğu halde, bu şekilde yapılan arama suçüstü yapılmış sayılmaktaydı40. Böyle bir 

aramanın yapılmasına engel olan kimseye karşı, çalınan malın değerinin dört misli 

kadar para cezası verilirdi41. Lance et licio denen bu arama usulü, diğer eski hukuk 

sistemlerinde de bulunmaktaydı. İzlerin takip edilerek, çalınan malın bulunması için 

yapılan bu arama şekline; Yunan, Hint, İskandinavya, Çek, Cermen, İslav ve Yakın 

                                                
 
35 Özbek, a.y.  
36 Bülent Tahiroğlu, Roma Hukukunda Furtum, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1975, s. 
32; Yenerer, a.g.e., s. 45 
37 Özbek, a.g.e. (1999),  s. 36.  
38 Özbek, a.y.; Yenerer, a.g.e., s. 42.  
39 Özbek, a.e.,  s. 37.  
40 Türkan Rado, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul, Filiz Kitapevi, 1987, s. 192; 
Tahiroğlu, a.g.e., s. 32. 
41 Rado, a.y.  
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Doğu Hukuklarında rastlanmaktadır. İlkel uygarlıkların çoğunda, hırsız bir av 

hayvanı gibi takip edilir ve saklandığı ev bulunur, bilahare bu evde arama yapılırdı42. 

Roma’da da, evde yapılan aramada uyulması gereken bir takım kurallar 

bulunmaktaydı. Çalındığı iddia edilen malın dışarıdan getirilmesini önlemek için, 

arama yapacak kişi belinde sadece bir peştamal ve elinde bir tepsiyle eve girerdi. Ele 

tepsi alınması dini inançların bir gereğiydi. O dönemlerde dini ayinlerde, Tanrıların 

aranan malı vermesi için elde bir tepsi tutulmaktaydı. Ayrıca, yatak odasında arama 

yapılmazdı. Ancak bunun için, ev sahibinin, çalınan malın yatak odasında 

saklanmadığına dair, belli bir prosedüre uyarak yemin etmesi gerekiyordu43. 

Mağdur, aramayı yalnız başına yapmak zorunda değildi. Yanında komşuları 

veya akrabaları bulunabilirdi. Bunlar, sadece seyirci ve tanık olarak değil, aynı 

zamanda gerektiğinde kuvvete başvurarak mağdura yardım da ederlerdi44.     

Cermen ve Frank hukukunda da, eski dönemlerde arama ile ilgili yazılı bir 

düzenleme bulunmamaktaydı. Ancak, MS. 5. yüzyıldan itibaren aramaya ilişkin 

yasal düzenlemelerin ortaya çıkmaya başladığı görülür. Bu dönemde, kanunların 

yanında geleneklerde etkili olmaya devam etmiştir. Bu hukuk sisteminin geçerli 

olduğu dönemde geceleyin evde arama yapılması mümkün değildi45. 

1789 Fransız ihtilaliyle birlikte oluşan liberal akımın etkisiyle, devlet 

gücünün kötüye kullanılmasını önleyen ve bireyi koruyan bir muhakeme sistemi 

oluşturuldu. Bu dönemde “sanık; suçlu olduğu sabit oluncaya kadar masum sayılır” 

temel ilkesi hakim olmuştur46. Bu akımın etkisi ile hazırlanan 1849 tarihli Alman 

Ceza Muhakemesi Kanununun 140. maddesinde konut dokunulmazlığı koruma altına 

alınmış, konutta yapılacak arama işleminin koşulları belirlenerek bu konuda keyfiliğe 

izin verilmemesi hedeflenmiştir. Aydınlanma çağı olarak adlandırılan bu dönemde, 

sanığın korunması asıl amaç olduğundan, ona yönelik soruşturma işlemlerinin 

                                                
 
42 Tahiroğlu, a.g.e., s. 32. 
43 Tahiroğlu, a.e., s. 33. 
44 Tahiroğlu, a.y. 
45 Özbek, a.g.e. (1999), s. 37, 38.   
46 Centel, Zafer, a.g.e, s. 5.  
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yapılmasında ve bu bağlamda arama tedbirinin uygulanmasında da genel bir 

kısıtlama olduğundan söz edilebilir47. 

Her ne kadar, İslam Hukukunda “arama” konusunda ayrıntılı ve açık bir 

düzenleme bulunmamakta ise de,  özel hayatın gizliliğine ve konut dokunulmazlığına 

özel bir önem verilmiştir. Devlet kuvvetleri ancak suçüstü hallerinde veya mahkeme 

kararıyla konuta girebilirdi. Bu zorunluluklar dışında başkasının konutuna 

girilemezdi. Kur’an da başkasının evine ancak kapıdan ve izinle girilebileceği 

emredilmiştir48. Bu kurala aykırı davranılması suç olarak kabul edilmiş, bu yöntemle 

elde edilen delillerin de ceza yargılamasında kullanılmasına izin verilmemiştir49. 

20. yüzyıla geldiğimizde, sanık hakları yanında, toplum güvenliği 

ihtiyaçlarının da göz ardı edilemeyeceği görülmüş, kişi hak ve özgürlükleri ile 

toplum yararı arasında bir denge kurulması amaçlanmıştır50. Özellikle 2. Dünya 

savaşından sonra 1948 yılında İHEB, 1950 yılında da AİHS’nin kabulüyle temel hak 

ve özgürlükler uluslararası hukuk alanına taşınmıştır. İHEB’nin 12. ve AİHS’nin 8. 

maddesinde özel hayat ve konut dokunulmazlığı koruma altına alınmış, arama 

tedbirinin genel çerçevesi ve koşulları, uluslar arası bir norm olarak belirlenmiştir51. 

1.4. ARAMAYA HAKİM OLAN İLKELER 

1.4.1. Hukuk Devleti İlkesi 

1982 Anayasanın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına 

saygılı bir “hukuk devleti” olduğunu vurgulamaktadır.  

Anayasa Mahkemesi, hukuk devletini; “her eylem ve işlemi hukuka uygun 

olan, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, adil bir 

                                                
 
47 Özbek, a.g.e. (1999), s. 42. 
48 Seydi Kaymaz, Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı (Yasak) 
Deliller, Ankara, Seçkin Yayınları, s. 17; Yenerer, a. g.e, s. 49. 
49 Kaymaz, a.y. 
50 Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Uygulaması, Ankara, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 2004, s. 1.  
51 Yenisey, a.g.e. (1995), s. 2. 
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hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün işlem 

ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlet” olarak tanımlamıştır52.  

Buna göre hukuk devleti; sadece yönetilenlerce uyulacak kurallar koyan 

devlet değil, aynı zamanda kendi koyduğu hukuk kurallarıyla kendini de bağlı gören, 

temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı devlettir53.  

İnsan haklarının güvence altına alınabilmesi için kanunla kurulmuş, 

bağımsız ve tarafsız mahkemelerin bulunması ve adil yargılanma koşullarının 

sağlanmış olması gerekir. Mahkemelerin bağımsızlığı; başka kişi, kurum veya 

organdan emir almamasını; yasama ve yürütme erkinin ve (ekonomik ve sosyal 

gruplar gibi) diğer dış etkilerin baskısı altında kalmamasını, böyle bir ihtimalin 

bulunmamasını ifade eder (An. m. 139, 140). Tarafsızlık ise; hakimin yargılama 

yaparken yan tutmaması, taraflara karşı nesnel olması ve kişiliğinden 

sıyrılabilmesidir. Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlerin tarafsızlığı, sadece 

bireylere yönelik olarak adil yargılanma hakkının sağlanması açısından değil, hukuk 

üstünlüğünün gereği olarak iktidarın hukukla sınırlanmasının da güvencesidir54. 

Hukuk devletinde, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bunların 

uygulamaya geçirilmesini sağlamak esastır, ancak bu hak ve özgürlükler sınırsız 

değildir55. Toplum halinde yaşamanın ön şartı olan güvenlik ve sosyal düzen, aynı 

zamanda hukuk devletinin de ilk şartıdır56. Toplumsal güvenliğin sağlanamadığı 

toplumda, insan haklarının yaşatılması söz konusu olamaz. O halde güvenlik ve 

sosyal düzen; insan haklarının korunup yaşatılmasının güvencesi ve hukuk devletinin 

temel amaçlarındandır. 

Yapılan açıklamalar ışığında, hukuk devleti ilkesinin üç sütun üzerine inşa 

edildiği söylenebilir. Bunlar; a) insan haklarının gerçekleştirilmesi, b) adaletin 

                                                
 
52 Anayasa Mahkemesi’nin 29.01.1980  tarih ve 1979/38 E., 1980/11 K. sayılı kararı, AyMKD., 
18(1980), s. 99.  
53 İlyas Şahin, Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma, Ankara, Seçkin 
Yayınları,  2004, s. 104. 
54 Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılama Hakkı, 
İstanbul, Beta Yayınları, 2005, s. 166. 
55 Yenerer, a.g.e., s. 26. 
56 Bahri Öztürk, “Özgürlük İçinde Güvenlik: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu,” Hukuki 
Perspektifler Dergisi, No:3, İstanbul 2005, s. 5.  
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sağlanması ve c) güvenliğin temin edilmesidir. O halde, tekrar tanımlamak gerekirse 

“hukuk devleti”; insan haklarına saygılı, temel hak ve özgürlüklerin yaşatılmasını 

hedefleyen, adaleti sağlayan ve bunun için öncelikle toplumsal düzen ve güvenliği 

temin eden bir yönetim biçimidir57.      

Hukuk devletinin temel hak ve özgürlüklere verdiği değer, bu hak ve 

özgürlüklerle yakından ilgili olan önleme ve koruma tedbirlerinde de kendisini 

gösterir. Hukuk devleti bireylere özel ve aile yaşamlarında huzurlu, onurlu ve özgür 

bir ortam sunmayı garanti eder. Bu nedenle, hukuk devletinde önleme ve koruma 

tedbirlerine başvurulmasının yasal koşulları önceden belirlenmeli, bu tedbirlere 

maruz kalanların başvurabilecekleri yargısal denetim mekanizmaları 

oluşturulmalıdır58. 

Hukuk devleti ilkesinin geçerli olmadığı devletlere totaliter devlet veya 

polis devleti denmektedir. Böyle bir devlette insan onuru, insan hakları, temel hak ve 

özgürlükler gibi konular önemli olmadığından, ya bireye hiç bir hak tanınmaz, ya da 

bazı haklar hatta tüm haklar tanınır; fakat bu haklar uygulamada, özellikle iktidar 

çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda kullanamaz59
. O halde, hukuk devleti 

ilkesinin varlığından söz edebilmek için, kanunların, hukukun genel ilkelerine uygun 

olması ve insan haklarını koruyucu kurallar içermesi yetmez; uygulamanın da bu 

kanunlara ve hukukun genel ilkelerine uygun olması gerekir60.  

Sonuç olarak, hukuk devletinde; toplumsal düzen ve güvenliğin sağlanması 

için “arama” tedbirine başvurulabilir. Ancak, özel hayatın gizliliğine müdahale 

edilmesini gerektiren bu tedbir için kanunlarda sıkı koşullar getirilmiş olması, 

yapılan arama işlemleri için denetim mekanizmaları oluşturulması hukuk devleti 

ilkesinin bir sonucudur. Bunun yanında, karar ve denetim mekanizmalarının adalet 

ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, kanunlarda belirlenen koşullara uygun işletilmesi 

ve en önemlisi bu tedbiri uygulayacak olan kolluk görevlilerinin keyfilik ve 

                                                
 
57 Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Yeni CMK’ya 
göre Yenilenmiş 9. bs., Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s. 155. 
58 Özbek, a.g.e. (1999),  s. 22. 
59 Bahri Öztürk, “Yeni Ceza Muhakemesi Hukukunun Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu,” (Çevrimiçi) 
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/113.doc, 12 Ekim 2005. 
60 Eryılmaz , a.g.e, s. 21, 90.  
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aşırılıktan kaçınarak, orantılı ve insan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmeleri, 

hukuk devletinin gereğidir61. 

Aşağıda incelenecek olan “adil yargılanma hakkı, orantılılık ilkesi, insan 

onurunun korunması ilkesi, özel hayatın gizliliği ilkesi ve maddi gerçeğin bulunması 

ilkesi”, yukarda ki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, “hukuk devleti” ilkesinin 

özel görünüm halleri olup, bu ilkelerin “hukuk devleti” ilkesinin alt başlıkları 

olduğunu söylemek de yanlış olmaz. 

1.4.2. Adil Yargılanma Hakkı (Fair Trial İlkesi) 

Adil yargılanma hakkı (Fair Trial); kişiyi, temel hak ve özgürlüklerinin 

hukuka aykırı ve keyfi olarak kısıtlanmasından veya bunlardan yoksun 

bırakılmasından korumayı hedefleyen uluslar arası insan hakları hukuku normudur62.  

Adil yargılanma hakkı başlığını taşıyan AİHS’nin 6. maddesinin63 1. 

fıkrasındaki “fair trial” ilkesi hem medeni hukuka ilişkin davalarda, hem de ceza 

davalarında geçerli olan “genel fair trial” ilkesini tanımlamaktadır. 6. maddenin 2. 

                                                
 
61 Yenerer, a.g.e., s. 26. 
62 İnsan Hakları Avukatlar Komitesi, “Adil Yargılanma Nedir? Yasal Standartlar ve Uygulamaya 
Yönelik Temel Rehber,” Çev. Selman Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 3: Adil  
Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Proje Yön. Kayıhan İçel, Yayına Haz. Yener Ünver, Ankara, 
Seçkin Yayınları, 2004, s. 360. 
63 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı 6. maddesi:  
“1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine 
yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini 
istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, 
kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel 
hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine 
zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava 
süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 
2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 
3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: 
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve 
ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara 
sahip olmak; c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından 
yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti 
gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından 
yararlanabilmek; d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia 
tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; e) Duruşmada 
kullanılan dili anlamadığı veya konuşmadığı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin 
yararlanmak.” 
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fıkrasında yer alan “suçsuzluk karinesi” ve 3. fıkrasında yer alan çeşitli “sanık 

hakları” ise sadece ceza davalarında geçerlidir64. 

6. maddenin 1. fıkrasında, adil yargılanma hakkının genel kuralı yer 

almakta olup, adil yargılanma hakkının bir kısım unsurları açıkça sayılmıştır. Bunlar, 

davanın a) kanunla kurulan, b) bağımsız ve tarafsız, c) mahkeme önünde, d) makul 

sürede, e) açık duruşmada görülmesidir. Ayrıca, davanın “hakkaniyete uygun” olarak 

görülmesinden bahsedildiği için, adil yargılanma hakkının maddede sayılanlar 

dışında da bazı zımni unsurları da içerdiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda, 

“silahların eşitliği” gibi bazı ilkeleri ve demokratik yönetimin temel öğelerinden biri 

olan “hukukun üstünlüğü” ilkesi de, adil yargılanma hakkının unsurları arasında yer 

almaktadır65.   

6. maddenin 2. fıkrasında yer alan “suçsuzluk karinesi”, ceza 

yargılamasında ispat yükümüne ilişkin bir hak ve kavramdır. Kişi için, suçsuzluk 

“normal”, suç işleme “anormal” yani istisnadır. Suç işlendiği iddiasını, makul 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat iddiacıya aittir. Kural olarak şüpheli/sanık 

suçsuzluğunu ispatlamakla yükümlü değildir66. 

Adil yargılamanın bir unsuru olan “suçsuzluk karinesi”, kişinin “şüpheli” 

sıfatını aldığı anda başlar. Bu nedenle, suç işlediği şüphesiyle hakkında polis 

soruşturması başlatılmış kişide bu karineden yararlanacaktır67.  

AİHM, bir şüpheli/sanığın suçluluğu saptanmadan önce ve özellikle 

kendisini savunma imkanı tanınmadan, onun suçlu olduğu hissini telkin eden her 

türlü adli kararın suçsuzluk karinesinin ihlali olduğuna karar vermiştir 

(Mineli/İsviçre ve Barbera, Messegue ve Jabardo/ İspanya davaları)68.     

                                                
 
64 Friedrich-Christian Schroeder, “Ceza Muhakemesinde Fair Trial İlkesi,” Çev. Feridun Yenisey, 
Ceza Muhakemesinde Fair Trial İlkesi, İstanbul Barosu CMUK Uygulama Servisi Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 20.  
65 A. Şeref Gözübüyük, A. Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması: 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 11. Ek Protokala Göre 
Hazırlanıp Genişletilmiş 4. bs., Ankara, Turhan Kitapevi, 2003, s. 265. 
66 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 295; Dursun (İnsan Hakları Avukatlar Komitesi), a.g.e., s. 376. 
67 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 295.  
68 Aktaran: Gözübüyük, Gölcüklü, a. g.e., s. 295.  
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Kişinin üzerine atılı suçlamalarla ve elde edilen delillerle ilgili 

geciktirilmeksizin bilgi alma hakkı, savunmasını hazırlamak üzere kendisine makul 

bir süre verilmesi, avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkı ve yabancı bir 

ülkede yargılanıyorsa ücretsiz tercüman edinme hakkı da adil yargılanma hakkı 

kapsamında tanınan güvencelerdendir (AİHS m. 6/3)69. 6. maddenin 3. fıkrasında 

sayılan bu haklara başlamadan önce, “her sanık en azından aşağıdaki haklara 

sahiptir” denilmek suretiyle, yapılan sayımın sınırlı olmadığı, örnek niteliği taşıdığı 

belirtilmek istenmiştir70. 

Adil yargılanma hakkı (Fair trial ilkesi), sadece AİHS’nin 6. maddesinin 3. 

fıkrasında sayılan haklarla sınırlı değildir. 6. maddenin 1. fıkrasında yer alan genel 

düzenlemenin kapsamı daha geniştir ve 3. fıkrada yer almayan bazı hakları da içine 

alan genel bir çerçeve niteliğindedir. Bu nedenle, 6. maddenin 2. ve 3. fıkralarındaki 

hakların ihlali, aynı zamanda 1. fıkranın da ihlali anlamını taşır71. Bu manada, “adil 

yargılanma hakkının” kalbi ve kaynağı 6. maddenin 1. fıkrasıdır. AİHM 

içtihatlarında da değinildiği üzere,  3. fıkrada özel olarak belirtilen güvenceler 

sayılmamış olsaydı bile, 1. fıkra gereğince bu güvenceler uygulama alanı bulacaktı72.   

Yargılamanın hakkaniyete uygun bir şekilde yerine getirilmesini amaçlayan 

bu ilke, AİHM tarafından geniş bir yoruma tabi tutularak, adeta AİHS’nin ana ilkesi 

haline gelmiştir73. Ancak AİHM, adil yargılanma hakkını anlamlandırırken, tüm 

durum ve ihtimalleri kapsayacak soyut ve genel bir formül vermekten de kaçınarak, 

her somut olayı kendi özel koşulları içinde değerlendirerek bir sonuca varmaktadır74. 

Ceza yargılamasında adil yargılanma hakkı, kolluk tarafından yapılan ilk 

soruşturma işlemlerinden başlayarak, kovuşturma ve yasa yolları aşamasında da 

geçerli olan bir ilkedir. Bu nedenle adil yargılama hakkının, uygulama alanının tüm 

yargılama safhasını kapsadığı kabul edilmektedir75. Yargılama öncesi ilk aşamadaki 

                                                
 
69 İnceoğlu, a.e., s. 10. 
70 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 265; Dursun (İnsan Hakları Avukatlar Komitesi), a.g.e., s. 376. 
71 Schroeder, a.g.e., s. 6. 
72 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 265. 
73 Nuala Mole, Catharina Harby, Adil Yargılanma Hakkı İnsan Hakları El Kitabı No.3, Çev. Yok, 
2. bs., Ankara, Adalet Bakanlığı Yayınları, 2003, s. 6.  
74 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 269.  
75 Mole-Harby, a.g.e, s. 9.  
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hatalar, tüm sürecin ve böylece yargılamanın kendisinin adilliğini ihlal edebilir. Bu 

bakımdan, adil yargılanma hakkının tanıdığı güvenceler isnat tarihinden davanın son 

karara bağlanmasına kadar uygulanır76. AİHM’de önüne gelen davalarda, yargılama 

faaliyetinin bütününü inceleme altına alarak, bu faaliyetlerin adil surette yürütülüp 

yürütülmediğini araştırmaktadır77.  

Diğer taraftan, AİHS’nin 6. maddesinde tanınan hakların hiçbir ayrım 

yapılmaksızın, ceza muhakemesinin başladığı ilk andan itibaren tanımak 

imkansızdır. Örneğin, bazı hallerde araştırmaların bitmemiş olması nedeniyle, 

şüpheliden bazı bilgiler gizlenerek, delilleri karartmasını veya kaçmasını önlemek 

zorunlu olabilir78. Bu nedenle, arama yapılmadan önce şüphelinin 

bilgilendirilmemesi adil yargılanma hakkına aykırı değildir.  

“Suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda haberdar edilme 

hakkı” her somut duruma göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu husus, savunmanın 

hazırlanmasına imkan vermek amacını taşıdığından, “kısa zamanın” başlangıcı en 

geç savunmanın alınması aşamasıdır.   

AİHM’si, yargılamanın hakkaniyete uygunluğunu incelerken; ulusal 

mahkeme kararının maddi ve hukuki açıdan doğruluğunu bir üst derece mahkemesi 

gibi denetlememekte, yargısal faaliyetin tüm işlemlerini bir bütün halinde göz 

önünde tutarak yargılamanın adil olup olmadığı konusunda bir karar vermektedir. Bu 

manada, yargılama faaliyet ve işlemlerinin icrası (kanıtların mahkemeye sunulması, 

bunların kabul veya reddi vb. gibi), ulusal mevzuatı uygulayan mahkemelerin görev 

ve yetkisinde ise de, bütünü içinde bu işlemlerin “adil yargılanma hakkına” uygun 

olup olmadığını denetlemek AİHM’nin görevidir79.    

Adil yargılanma hakkı; hem soruşturma aşamasında şüpheli, hem de 

kovuşturma aşamasında sanık haklarını kapsadığı gibi, delillerin dürüstçe ve 

tarafsızca toplanmasını, temel hak ve hürriyetlere müdahaleyi gerektiren tedbirlerin, 

                                                
 
76 Leonard H. Leıgh, “Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması,” Çev. Selman 
Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 3: Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza 
Hukuku, Proje Yön. Kayıhan İçel, Yayına Haz. Yener Ünver, Ankara, Seçkin Yayınları, 2004, s. 340 
77 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 290.  
78 Schroeder, a.g.e., s. 20. 
79 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 290.  
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yasal ve makul sebeplere bağlı olarak orantılı bir biçimde gerçekleştirilmesini 

öngörmektedir80. 

Adil yargılanma hakkı, hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur. Başka bir 

deyişle hukuk devleti ilkesi, adil yargılanma hakkını (fair trial ilkesi) da kapsayan, 

daha geniş bir kavram ve değeri ifade etmektedir81. Daha öncede bu ilkenin 

yansımaları hukuk sistemimize hakim olmasına karşın, AB uyum yasaları sürecinde 

anayasa ve kanunlarda açıkça zikredilmiştir. 03.10.2001 tarihli 4709 sayılı kanun ile 

yapılan değişiklikle Anayasanın 36.maddesine “adil yargılama hakkı” ibaresi 

eklenerek, bu kavram anayasal teminat altına alınmıştır.82   

Arama tedbiri yönünden ele alacak olursak; öncelikle, aramanın gerekçesini 

oluşturan makul şüphe ve makul sebeplerin dürüstçe belirlenmesi, gerçeğin 

bulunması amacına hizmet etmesi, kanunlardaki usullere uyulması, gereksiz ve 

ölçüsüz müdahalelerden kaçınılması, kısaca hakkaniyete uygun şekilde icra edilmesi 

adil yargılanma hakkının bir gereğidir83.  

Adil yargılanma hakkı, AİHS’ne taraf devletlerde yaşayan ve bulunanlar 

için temel bir teminat olup, AİHM’de görülen davalarda en çok isnat edilen haktır. 

On davadan altısı, sadece veya başka bir hak ihlali iddiasıyla birlikte adil yargılanma 

hakkına ilişkindir.84 AİHS’nin uygulama ve içtihatları, adil yargılanma ilkesinin taraf 

ülke kanunlarında daha ayrıntılı bir şekilde işlenmesi sonucunu doğurmuştur. Buna 

örnek olarak, 2000 yılında Fransız Ceza Usul Kanununda yapılan değişiklik 

gösterilebilir. Kanunun “ön maddesi” adil yargılanma ilkesi esas alınarak aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir85. 

Fransız Ceza Usul Yasasının ön (giriş) maddesi;  

                                                
 
80 Tezcan, Erdem, Sancakdar, a.g.e., s. 206. 
81 Schroeder, a.g.e., s. 116. 
82 1982 Anayasasının “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinin ilk fıkrası, 03.10.2001 tarihli 
4709 sayılı kanunun 14. maddesiyle şu şekilde değiştirilmiştir; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir” 
83 Özbek, (1999), a.g.e., s. 33. 
84 Sulhi Dönmezer, “Adil Yargılanma Hakkı Üzerine Notlar”: Ceza Hukukunun Güncel 
Kaynakları, C I, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 52.  
85 Jean Pradel, Çağdaş Sistemlerde Karşılaştırmalı Ceza Usulü, Çev. Sulhi Dönmezer, İstanbul, 
Beta Yayınları, 2000, s. 245. 
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“I-Ceza usulü hakkaniyete uygun (dürüst), tartışmalı ve tarafların haklarına 

karşı dengeli olmalıdır. 

Kamu davasını açmakla yükümlü bulunan mercilerle, hüküm mercileri 

arasındaki ayırım güvence altında bulundurulmalıdır.  

Birbirine benzer koşullar içinde bulunan ve aynı suçlardan dolayı soruşturulan 

ve kovuşturulan kişiler hakkında aynı kurallar uygulanmalıdır.              

II-Adli merciler, ceza davasının bütün aşamalarında mağdurların haklarının 

saptanması ve güvence altında tutulması hususlarında özen gösterirler. 

III-Suçluluğu sabit oluncaya kadar şüphe altında bulunan ve kovuşturulan 

herkes masum sayılır. Bu kişinin suçsuzluk karinesinden doğan haklarına karşı 

müdahaleler önlenir, bunun neden olduğu zararlar onarılır ve ihlal kanunun gösterdiği 

şekilde cezalandırılır. 

Şüpheli veya kovuşturulan kimseye, hakkındaki iddialar bildirilmeli ve adı 

geçenler bir müdafiin yardımından yararlandırılmalıdırlar. 

Bu kişilerin konu edilebilecekleri zorlayıcı tedbirler adli mercilerin verecekleri 

kararlarla veya onların etkin denetimleri altında alınabilir ve uygulanabilir. Bu tedbirler 

sıkı biçimde olmak üzere usulün zorunlu kıldığı ölçüye uygun, iddia olunan suçun ağırlığı 

ile orantılı olacak ve kişilik onurunu ihlal edemeyecektir. 

Tedbirler kesin olarak iddiaya göre saptanmalı ve makul süre için 

uygulanmalıdır. 

Mahkûm edilen herkes, hakkında verilen hükmü, diğer bir yargı mercii 

huzurunda inceletmek hakkına sahiptir”86.  

1.4.3. Orantılılık İlkesi 

Hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, eylem ve işlemlerinin 

orantılı (ölçülü) olmasıdır. Orantılılık ilkesi, hukuk devletine hakim olan aşırılılıktan 

kaçınma yükümlülüğünün bir gereğidir. Bu manada, kullanılan araç ile ulaşılması 

hedeflenen amaç arasında makul bir denge bulunması arandığından; “orantılılık” 

ilkesi “aşırılık yasağı” olarak da adlandırılmaktadır87. 

                                                
 
86 Aktaran: Pradel, a.e., s. 246. 
87 İlyas Şahin, a.g.e., s. 115. 
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Önleme ve koruma tedbirlerinin en önemli kriterlerinden birisi de 

“orantılılık” ilkesidir. Bir tedbire başvurulurken, bundan umulan fayda ile müdahale 

edilen menfaatin orantılı olması, aralarında kabul edilebilir bir denge bulunması 

gerekir. Orantı bulunması, araçla amacın, yöntemle hedefin dengeli olması 

demektir88. 

Kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının daima genel kamu yararı ile 

dengelenmesi, ayrıca işlemin taşıdığı riskin mümkün olduğunca azaltılması gerekir. 

Bu anlamda, AİHS’nin bütününde, kamu yararının oluşturduğu isteklerle, bireylerin 

temel haklarının korunmasının gerekleri arasında adil bir denge oluşturma çabası 

görülür89. Bu çaba, 1982 Anayasası’nda da kendini açıkça göstermektedir. 

Anayasanın, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı haklarının korunması 

bakımından (An. m. 20, 21), toplum çıkarlarıyla, bireysel hak ve özgürlükler 

arasında hassas bir denge kurmayı hedeflediği, bu hakların sınırlandırılması anlamına 

gelen “arama” tedbirini ayrıntılı ve sıkı koşullara bağladığı görülmektedir.  

Devlet organlarının başvurduğu “arama” tedbirinden beklenen yarar, 

bireysel hak ve özgürlüklere verilmesi muhtemel zarardan fazla ise; diğer bir deyişle, 

bireysel hak ve özgürlükler aleyhine oransızlık bulunmakta ise işlemin yapılmaması 

ya da daha az zarar verici bir tedbire başvurulması, orantılılık ilkesinin gereğidir. Bu 

nedenle, arama kararının, aranacak kişi veya delili olabildiğince açık olarak 

göstermesi; basit suçlar için arama tedbirine başvurulmaması; başvurma zarureti var 

ise bunun yakalama amacıyla değil, delil elde etme amacıyla gerçekleştirilmiş 

olması; diğer taraftan, suçun ağırlığının yanında, elde edilmek istenen delilin hüküm 

açısından önem arz etmesi orantılılık ilkesine örnek gösterilebilir90. Önleme 

aramaları bakımından da aynı kriterler geçerli olup, tehlikenin büyüklüğü ve aramaya 

başvurma sebeplerinin, yapılan arama işlemiyle orantılı olması gereklidir.   

                                                
 
88 Cihan, Yenisey, a.g.e, s. 201.  
89 İnceoğlu, a.g.e., s.284. 
90 Özbek, a.g.e.(1999), s. 33. 
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1.4.4. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi 

İnsan onuru (haysiyeti) kavramı kanunlarda tanımlanmamıştır. Doktrinde 

yapılan tanımlamalar ışığında, “insan onuru”; bireyin hür iradesinin dış dünyaya 

yansıması olup; yaşama, kişiliğini geliştirme, kaderini tayin etme, kendisini ve 

çevresini şekillendirme yeteneğine sahip olma haklarını içine alan, insanın insan 

olma özelliğinin bir sonucudur 91.  

“İnsan hakları” ya da “kamu özgürlükleri”; insan onurunu korumayı, 

insanın maddi ve manevi gelişmesini sağlamayı amaçlayan, insanın insan 

olmasından kaynaklanan en doğal haklarına verilen addır92.  Görüldüğü gibi “insan 

onuru”,  “insan hakları”nın özüdür. Diğer temel hak ve özgürlükler insan onuru 

kavramının içinden çıkar93.  

İnsan onuruna saygı ancak bir hukuk devletinde mümkündür. Bu nedenle, 

hukuk devleti “insan onuru”nun zırhıdır94.  

Vatandaş veya yabancı, kadın veya erkek, genç veya yaşlı, zenci veya 

beyaz, hangi din ve ırktan olursa olsun, hatta suç işlemiş olsa bile herkes korunmaya 

değer insan onuruna sahiptir. Bir suç işleme şüphesi altında olmak yada bir suçun 

sanığı olmak insan onurunu asla yok etmeyeceği gibi, onun askıya alınması 

sonucunu da doğurmaz. Bu insanın, obje değil, süje olmasının bir gereğidir95. 

“İnsan onuru” geleneksel hukukun koruduğu temel kavramların başında yer 

alır96. Bu nedenle uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukumuzda yasal koruma altına 

alınmıştır. İHEB’nin 5. maddesinde “hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, 

haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz” hükmü yer almaktadır. 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 7. ve AİHS’nin 3. maddesinde de aynı 

hüküm tekrarlanmıştır. 

                                                
 
91 İlyas Şahin, a.g.e., s. 105. 
92 Tezcan, Erdem, Sancakdar, a.g.e., s. 9. 
93 Özbek, a.g.e. (1999), s. 24.  
94 Öztürk, Erdem, a.g.e, s. 160. 
95 Özbek, a.g.e.(1999), s. 24. 
96 Öztürk, (www.ceza-bb.adalet.gov.tr.). 
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1982 Anayasasının 5. maddesinde de devletin temel amaç ve görevleri 

arasında; “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gereken şartların 

sağlanması” gösterilmiş, bu konuda devletin, pasif yükümlülükleri yanında, insan 

onuru yönünden aktif yükümlülükleri de anayasa teminatı altına alınmıştır. 

Anayasanın 17/3. maddesinde yer alan, “kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı, 

kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi 

tutulamayacağı” hükmünün yanında, “temel hak ve hürriyetlerin, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olamayacağına” ilişkin Anayasanın 13. maddesinde belirtilen 

hükümler, insan onuru karşısında devletin pasif yükümlülüklerini düzenlemektedir97. 

Bu da, insan onurunun başta anayasa olmak üzere, hukuk sistemimizde hukuki bir 

değere ve korumaya sahip olduğunu göstermektedir.  

Hayatın gizli alanına (özel hayata değil) yapılan müdahaleler insan 

onurunun doğrudan ihlali anlamına gelir98. Anayasanın 20. maddesinde sayılan (milli 

güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve sağlığın ve başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi) sebeplerle özel hayata 

müdahale imkanı kabul edilmesine karşın, insan onuruna saygının bir gereği olarak, 

özel hayatın “gizli alanına” dokunulamayacağı açıkça belirtilmiştir. 

Nelerin insan onuruna uygun olduğunu değil, nelerin insan onuruna uygun 

olmadığını göstermek daha kolaydır. Bir tedbir olarak gerçekleştirilen önleme ve adli 

arama işlemlerinde, insan onuruna uygun olmayan, zalimane, gayri insani veya 

haysiyet kırıcı bir muamelede bulunulamaz. Arama konusunda, işlemin kanuna 

uygun olması yanında, işlemin icrasının da hukuka ve insan haklarına uygun şekilde 

yerine getirilmesi, yanıltıcı ve amacı aşan davranış şekillerinden kaçınılması, insan 

onuruna saygı ilkesinin bir gereğidir99. Örneğin, hayati bir tehlike olmadığı halde 

karar alınmaksızın konuta girilmesi, karar olsa dahi evin alt-üst edilmesi, gereksiz 

                                                
 
97 Tezcan, Erdem, Sancakdar, a.g.e., s. 21. 
98 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 160.  
99 Kaymaz, a.g.e., s. 135-157. 



 26 

yere zor kullanılması, kişinin arama konusu eşyayı göstermeye zorlanması, bunun 

için işkence veya kötü muameleye tabi tutulması, keyfi olarak aramanın uzatılması 

vs. gibi haller, kişinin “özgür iradesine uygun ve güven içinde yaşama” hakkını ihlal 

edeceğinden, insan onurunun dokunulmazlığı ilkesine ve dolayısıyla hukuka aykırılık 

oluşturacaktır100. 

Anayasal açıdan sadece ahlaki değil, aynı zamanda bağlayıcı bir hukuki 

değer olan insan onurundan vazgeçmek mümkün değildir. Bu nedenle, insan 

onurunun dokunulmazlığının ihlaliyle elde edilen deliller bir olayın aydınlatılmasına 

yaramış olsa bile, bu deliller ret edilecek (CMK m. 206/2a), hakları ihlal edilenin 

rızası olsa dahi bunlar geçersiz sayılacaktır101. 

İnsan onuru, aynı zamanda insanın sorumluluğunun da gerekçesidir. Bu 

değer insanı, davranışlarının sorumluluğunu taşıma ve sonucuna katlanmaya da ehil 

kılar102. Toplumda yaşayan bireylerin; sosyal hayatı mümkün kılmak, toplumsal 

hayatı disipline etmek ve insanların düzen içinde, kargaşa olmadan insanca bir hayat 

sürmelerini sağlamak bakımından bir takım yükümlülükleri vardır. Bu 

yükümlülüklere aykırı davranan bireyin; kanunlarda suç sayılan eylemleri hür iradesi 

ile işlemesi halinde, bir ceza muhakemesine maruz kalması, bu yapılırken yakalama 

ve arama gibi bazı koruma tedbirlerine başvurulması, muhakemenin neticesinde 

mahkûm olan kimsenin cezaevine konması ve cezanın hukuk devleti ilkesi 

gereklerine göre infaz edilmesi insan onuruna aykırı sayılmaz103.  

Sonuç olarak, insanı obje haline getiren ve kişiliği nedeniyle sahip olduğu 

değerin inkarı anlamına gelen her türlü işlem insan onuruna ve dolayısıyla hukuka 

aykırıdır104.   

                                                
 
100Özbek, a.g.e.(1999), s. 24.  
101 Yenerer, a.g.e., s. 30.  
102 İlyas Şahin, a.g.e., s. 105. 
103 Öztürk, (www.ceza-bb.adalet.gov.tr.).  
104 Öztürk, a.y. 
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1.4.5. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 

Her demokratik hukuk devletinde fertlere, maddi ve manevi varlıklarını 

istedikleri gibi geliştirip şekillendirebilecekleri hür bir “hayat alanı” tanınır. Devletin 

müdahalesinden korunmuş olan bu alan, temel hak ve özgürlükler ile ülkenin siyasi 

rejimi bakımından hassas bir göstergedir. Bu alan ne kadar geniş ise, ülkede mevcut 

olan siyasi rejim o kadar hürriyetçi ve demokratik; ne kadar dar ise, o kadar baskıcı 

ve otoritedir. İHEB’nin 12., AİHS’nin 8 ve Anayasanın 20, 21 ve 22. maddelerinde 

bireylerin devlet müdahalelerinden korunmuş hür bir alana sahip bulundukları açıkça 

ifade edilmiştir. Anayasamıza göre, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz ( An. m. 20); kimsenin konutuna dokunulamaz (An. m. 21); herkes 

haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır ( An. m. 22). 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş bir hakim kararı 

olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin 

emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları, eşyası ve konutu aranamaz; bu 

eşya ile konutta bulunan eşyaya el konulamaz; haberleşme engellenemez ve 

gizliliğine dokunulamaz105. 

Yukarda da açıklandığı üzere; özel hayat ve aile hayatının gizliliği esastır. 

Bu gizliliğe gerektiği ölçüde ve ancak kanunla belirtilen şartlarla müdahale 

edilebilir106. 

AİHS’nin 8. maddesinde koruma altına alınan “özel hayat ve aile hayatına” 

müdahale edilebilmesi için; a) müdahalenin kanunla düzenlenmiş olması, b) 

müdahaleyle güdülen amacın meşru olması ve c) müdahale oluşturan işlemin 

demokratik bir toplumda gerekli olması şarttır107.   

Ulusal ve uluslararası belgelerde, “özel hayatın gizliliğinin” korunması için 

güvenceler tanımlanmış olmasına karşın, bu kavramın tanımı yapılmamıştır. 

Strasbourg Denetim Organları her somut olayda, olayın özgü koşullarına göre 

                                                
 
105 Öztürk, a.y. 
106 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 73. 
107 Gözübüyük, Gölcüklü, s. 330. 
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değerlendirme yapmaktadırlar108. AİHM’de, “özel hayatın” tüm unsurlarıyla 

tanımlanamayacak kadar geniş bir kavram olduğunu ve bu alanın mahremiyet 

hakkından daha geniş olduğunu belirtmiştir109. 

Bu konuda genel bir tanımlama yapmak gerekirse, özel hayatın gizliliği ve 

korunması hakkı; “bireyin kişiliğini geliştirmek ve manevi değerlerine güvence 

sağlamak için başkaları tarafından bilinmesini istemediği hususların oluşturduğu ve 

korunması hukuken gerekli görülen hayat alanı üzerindeki temel bir kişilik hakkı” 

olarak ifade edilebilir110. 

Öğretide, kişinin hayatı, “ortak alan”, “özel hayat alanı” ve “hayatın gizli 

alanı” olarak üç kategoride değerlendirilmektedir111. 

a) Ortak Hayat Alanı: Kişinin kamusal hayata katılması sonucunda, diğer 

bireylerle paylaştığı bir hayat alanı vardır. Bu alan, herkes tarafından 

gözlemlenebilen ve toplumsal ilişkiler içerisinde açık olarak gerçekleşen faaliyetlerin 

oluşturduğu ortak (genel/ kamusal) hayat alanıdır. Ortak hayat alanının başkalarından 

gizlenecek bir yönü yoktur. Bu hayat alanı, toplumsal hayatta sürdürülen yaşamın 

kamuya açık, öğrenilebilir ve izlenebilir faaliyetlerinden oluşmaktadır. Örneğin 

kişinin araç kullanması, sokakta dolaşması, sinemaya gitmesi ve alışveriş yapması 

kamuya açık ortak hayat alanıdır112.  

Kişinin “ortak hayat alanı”, herkes tarafından bilinen veya bilinebilecek 

hayat yönünü kapsadığından, gizlilik koruması altında değildir. Kişinin dış 

dünyadaki hareketlerinin ve aleni olarak gerçekleştirdiği eylemlerinin gizli bir yönü 

yoktur. Bu nedenle, kişinin elinde taşıdığı ruhsatsız bir silahı veya satmak için açıkta 

sergilediği uyuşturucu maddeyi, ele geçirmek için yapılan işlem, özel hayat alanına 

müdahale teşkil etmediğinden teknik anlamda bir arama işlemi değildir. Bu durumda, 

diğer unsurların da birleşmesiyle bir yakalama işleminden söz edilebilir. 

                                                
 
108 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e. 
109 Ursula Kilkelly, Özel Hayata ve Aile Hayatını Saygı Gösterilmesi Hakkı, İnsan Hakları El 
Kitapları No:1, Çev. Yok, Ankara, Adalet Bakanlığı Yayınları, 2003, s. 9. 
110 Ersan Şen, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, 
İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları No:148, 1996, s. 9. 
111 R. Turgay Bozer, “Önleme Araması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 2001, s. 18; 
Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 174. 
112 Şen, a.g.e., s. 213. 
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b) Özel Hayat Alanı: Kişinin “özel hayat alanı”, ailesi ve yakın ilişki içinde 

olduğu kişilerce paylaştığı, maddi ve manevi kişiliğini geliştirme imkanı bulduğu 

yaşam alanıdır. Demokratik hukuk devleti ilkesinin benimsendiği toplumlarda, 

bireye maddi ve manevi varlığını istediği gibi geliştirip şekillendirebileceği hür bir 

hayat alanı tanınır. Ancak, daha öncede dile getirildiği gibi, kişinin içinde yaşadığı ve 

kişiliğini geliştirme imkanı bulduğu topluma karşı ödevleri nedeniyle, bu alan mutlak 

koruma altında değildir. Bu alan kişinin topluma karşı ödevleri nedeniyle nispi 

koruma altındadır. Bu nedenle, Anayasa’da (m. 20, 21) belirtilen sebeplere bağlı 

olarak kişinin özel hayatına müdahale edilebilir, üstünde, eşyasında, kağıtlarında 

veya konutunda arama yapılabilir113. Kişinin “özel hayat” alanına ancak kanunla ve 

toplumun güvenliği ve yüksek çıkarlarını ilgilendiren sebeplerle müdahale 

edilebilir114. 

Aile hayatı da, kişinin “özel hayat” alanının bir parçasıdır. AİHM, gelişen 

toplumsal yaşam nedeniyle, aile hayatının tanım ve kapsamını da sınırlandırıcı olarak 

tanımlamamıştır. Mahkeme, ilişkinin istikrarlı ve resmi evlilik ilişkisine benzer 

şekilde sürdürülmesi halinde resmi evlenme olmasa dahi, bu ilişkiyi aile hayatı 

olarak kabul etmiştir115.        

Özel hayatın korunması kavramının içinde, “konut” önemli bir yer 

tutmaktadır. “Ev” kavramından daha geniş bir anlam ihtiva eden “konut”, kişinin 

özel yaşamında oturduğu her yeri ifade eder116. AİHM’de konutu, AİHS’nin 8. 

maddesindeki anlamına göre; kişinin yerleşik olarak yaşadığı yer olarak 

tanımlamaktadır. Buna göre yaşanan her yer, tatil evi, iş yeri, geçici veya uzun süreli 

kalınan her yer konut kavramı içinde kalır117. 

AİHM, kişinin konutunun kanuna aykırı olarak aranmasının, özel hayatın 

gizliliği ve korunması hakkına açık bir saldırı olduğunu kabul etmiştir118. 

                                                
 
113 Yenerer, a.g.e., s. 20. 
114 Kaymaz, a.g.e., s. 135. 
115 Kilkelly, a.e., s. 9. 
116 Yenerer, a.g.e., s. 131. 
117 Kilkelly, a.e., s. 19. 
118 Şen, a.g.e., s. 63. 
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c) Hayatın Gizli Alanı: Özel hayatın gizliliği veya hayatın gizli alanı; 

“bireyin kişiliğini geliştirmek ve manevi değerlerine güvence sağlamak için başkaları 

tarafından bilinmesini istemediği hususların oluşturulduğu ve korunması hukuken 

gerekli görülen hayat üzerindeki hakkı” olarak tarif edilebilir119.  

Bu hak kişiye bağlı, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve 

özgürlüklerdendir. Kişinin giz alanını oluşturan özel hayatın gizliliği, “kişiliğin 

korunması ve geliştirilmesi” özgürlüğünü ifade eden manevi bir değerdir. Bu 

değerler, insan onurunun dokunulmazlığını, ad ve resim hakkı gibi şahsi haklarını da 

kapsar ve koruma altına alır120. 

Kişinin “özel hayat” alanına, Anayasada belirtilen sebeplerle ve ancak 

kanunla ve zorunluluk halinde müdahale edilebilmesi kabul edildiği halde, hukuk 

devletinde özel hayatın “gizli alanına” müdahale söz konusu olamaz121. 

Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı, bireyin özel hayatına ilişkin 

faaliyetlerini kendisinin bildiği ve başkalarının öğrenmesi halinde kişilik haklarına 

saldırı niteliği taşıyacak bir anlam ifade eder122. Bu nedenle, kişinin özel hayatının 

gizliliği ihlal edilerek yapılan ses kayıtları, özel not defterine yapmış olduğu kayıtlar 

çağdaş hukuk devletinde hukuka aykırı delil kapsamına girer123. Örneğin, eşlerin aile 

mahremiyetleri ile ilgili konulardaki konuşmaları dokunulamayan gizli alana 

dahildir. Bu tür konuşmaların, hukuka uygun olarak alınmış dinleme kararına 

istinaden de olsa, kayda alınmaları hukuka aykırıdır124. Özel hayatın çekirdek alanını 

oluşturan giz alanının ihlaliyle elde edilen deliller, hukuka aykırı delil kategorisinde 

yer aldığı gibi, bu delillerin hükümde değerlendirilmesi hususunda da mutlak bir 

yasak söz konusudur125.  

                                                
 
119 Şen, a.e., s. 5. 
120 Şen, a.e., s. 9. 
121 İnceoğlu, a.g.e., s.289. 
122 Şen, a.g.e., s. 5. 
123 Feridun Yenisey, “İspat Hukuku ve Fair Trial İlkesi,” Ceza Muhakemesinde Fair Trial İlkesi, 
İstanbul, İstanbul Barosu CMUK Uygulama Servisi Yayınları, 1999, s. 152. 
124 Yenisey, a.g.e.( 1999), s. 158. 
125 Yenisey, a.e.( 1999), s. 165. 
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Kişinin gizli alanı mutlak dokunulmazlığa sahip olduğundan, bu alana 

müdahale anlamına gelecek “arama” işlemi gerçekleştirilememelidir126.  

Ancak, kişilik haklarına yapılan her saldırının kural olarak, mutlaka 

korunan bu çekirdek alanı ihlal ettiği söylenemez. Bu ülkeden ülkeye ve her somut 

olay için mahkeme tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin, kişinin özel 

defterlerinin, özel hayatın gizli alanına ilişkin olup olmadığı tartışmalıdır. Amerikan 

Yüksek Mahkemesi; “susma hakkı”na ilişkin Amerikan Anayasası’nın Ek.5. 

maddesinde ki korumanın sadece ifade alma sırasında geçerli olduğunu, bu nedenle 

kişinin özel defterlerine elkonulup, bunların mahkemede delil olarak kabul 

edilebileceğine karar vermiştir. Alman Anayasa Mahkemesi’nin görüşü ise bundan 

farklıdır. Alman Hukuku; özel defter kayıtlarının özel hayatın gizli alanına girdiğini, 

bu nedenle mahkemede delil olarak kullanılamayacağını kabul etmektedir127.                 

Özel hayatın gizliliğine devletin müdahale edemeyeceğine dair ilke, 5271 

sayılı CMK’nın genel gerekçeleri arasında da yer almıştır. Bu ilke, özel öneme sahip 

olup, özgürlükçü hukuk devleti anlayışının koruması altındadır128. 

Özel hayatın “gizli alanı” TCK’nın da koruması altındadır. TCK’nın, “özel 

hayatın gizliliği” başlıklı 134. maddesinde, “kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal 

edilmesi suç olarak kabul edilmiş, bu eylemin kamu görevlileri tarafından 

gerçekleştirilmesi ise suçun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir (TCK m. 135).  Bu 

düzenlemeler, özel hayatın gizliliği ilkesinin yeni ceza adaleti sistemindeki önemine 

işaret etmektedir129.               

1.4.6. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 

Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi, “adli arama” bakımından geçerli olup, 

esasen ceza muhakemesine hakim olan bir ilkedir. Ceza muhakemesinin amacı; 

maddi gerçeğe uygun, yargılama kurallarına tam olarak riayet edilerek verilen, hukuk 

düzeni ve barışı kurmaya hizmet eden karara ulaşmak olarak tarif edilebilir. Bundan 

                                                
 
126 Özbek, a.g.e.(1999), s. 27. 
127 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., 928. 
128 Öztürk, www.ceza-bb.adalet.gov.tr.  
129 Özel hayata yapılan haksız müdahaleler ile ilgili cezai yaptırımlar için bkz. (3.6.3.), s. 168. 
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maksat, ceza muhakemesinde; bir yandan suçluların cezalandırılması amaçlanırken, 

öte yandan suçsuzun korunması ve yargılamanın kanunlara ve yargılama kurallarına, 

özellikle de adil yargılanma hakkına uygun cereyan etmesi hedeflenmektedir130.   

Ceza muhakemesinde soruşturma ve kovuşturma evrelerinin sonunda bir 

doğru ortaya konur. Hükmün kesinleşmesiyle bulunan bu sonuç “maddi gerçek” 

olarak adlandırılır. Bu gerçek, nihai (mutlak) gerçek değildir. Bu, muhakeme 

sonucunda ulaşılmış olan gerçektir131. Ceza muhakemesinde soruşturma ve 

kovuşturma organlarının görevi, “adil yargılanma hakkı” ilkelerine uygun olarak 

gerekli araştırmaları yapmak ve bu araştırma sonucunda elde edilen delilleri 

tartışarak maddi gerçeğe ulaşmaktır.  

Maddi gerçek araştırılırken delillere ihtiyaç duyulur. Ceza muhakemesi 

hukukunda, medeni hukuk muhakemesinin aksine, delil serbestliği ilkesi geçerlidir. 

Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir 

(CMK m. 217/2). Mahkeme, delilleri serbestçe değerlendirip takdir edecektir. Yeter 

ki bu deliller hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olsunlar132.  

Maddi gerçeğin bulunması için başvurulabilecek delillerin akla uygun 

olması, olayla ilgili ve sonuca etkili olması ve en önemlisi hukuka uygun olması 

gerekir133. Ceza muhakemesi hukukunda arama işlemi (adli arama), maddi gerçeğin 

araştırılması için gerçekleştirilen bir koruma tedbiri olup, olayın aydınlatılması için 

delil bulmak amacıyla kullanılan araçlardan biridir.134 

Ancak, her ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğin araştırılacağından söz 

edilemez. Delil yasaklarıyla bu ilkeye bazı sınırlamalar getirilmektedir135. 

Anayasanın 38. ve CMK. 206/2. maddesinde, kanuna aykırı delillerin kabul 

edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

                                                
 
130 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku: Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Yazılmış, 
11. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık Yayınları, 2005, s. 4. 
131 Erdal Yerdelen, Soruşturma ve Koruma Tedbirleri,  Ankara, Adil Yayınevi, 2006, s. 16. 
132 Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 
2006, s. 55; Nevzat Toroslu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 2003, s. 160.  
133 Pradel, a.g.e., s. 156. 
134 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 533; Soyaslan, a.g.e., s. 292; Yenerer, a.g.e., s. 20. 
135 Öztürk, Erdem, a.e., s. 369; Soyaslan, a.e., s. 57; Toroslu,a.g.e., s. 160; Centel, Zafer, a.g.e., s. 181. 
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Sonuç itibariyle, çağdaş ve özgürlükçü ceza muhakemesi hukukunda amaç, 

şüpheli ve sanığın haklarına saygılı bir biçimde maddi gerçeğin bulunmasıdır136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
136 Centel, Zafer, a.e, s. 246. 



İKİNCİ BÖLÜM 

2. ARAMANIN TÜRLERİ, AMAÇLARI ve ŞARTLARI 

2.1. ARAMANIN TÜRLERİ ve AMAÇLARI 

Devlete tanınan “arama” yetkisi iki türlüdür. Bunlardan ilki, kamu 

emniyetini veya kamu düzenini tehlikeye sokan kişi veya eşyaları bulmayı ve onları 

muhafaza altına almayı amaçlayan “önleme araması”1; ikincisi ise, suçun 

işlenmesinden sonra, suç ve suçlunun ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen 

“adli arama”dır2.  

Her iki arama türünün anayasal dayanağı, 1982 Anayasası’nın 20 ve 21. 

maddeleridir. 

Bu başlık altında, önleme ve adli aramanın kapsam ve amaçlarını 

inceleyeceğiz.       

2.1.1. Önleme Tedbiri Olarak Arama  ve Amaçları 

“Önleme araması”; milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlak 

ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin tehlikelere karşı korunması amacıyla 

başvurulan önleyici bir tedbirdir (PVSK m. 9). Önleme araması; somut ve muhtemel 

tehlikenin yok edilmesi amacıyla, kişilerin üstünde, eşyasında ve araçlarında, silah, 

patlayıcı madde gibi suç unsurları ile bizzat suç unsuru oluşturmamakla birlikte 

duruma göre suç işlemekte kullanılabilecek (pet şişe bozuk para, çakmak gibi) 

eşyanın bulunması için gerçekleştirilen araştırma faaliyeti olup, aynı zamanda 

toplum için tehlike oluşturabilecek kişilere ulaşmak amacı ile de başvurulan bir 

tehlike tedbiridir3. 

AramaY.’nin 19. maddesinde, önleme araması;  

                                                
 
1 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 914. 
2 Yenisey, a.g.e.(1995), s. 14. 
3 Eryılmaz, a.g.e., s. 161. 



 35 

“a) milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması,  

b) suç işlenmesinin önlenmesi,  

c) taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya 
eşyanın tespiti amacıyla,   

hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı 
emriyle, kişilerin üstlerinde, araçlarında, özel kağıtlarında ve eşyalarında yapılan arama 
işlemi” olarak tanımlanmıştır.  

PVSK’nın 9/1. maddesinde, önleme aramasının yapılabileceği yerler 

aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Buna göre önleme araması;  

“1) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yer veya yakın çevresi,  

2) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 
sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresi, 

3) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerler,  

4) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve 
eğitim kurumlarının ve üniversite binaları ve ekleri içerisinde, kurumun imkanlarıyla 
önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması olasılığı karşısında rektör, acele hallerde 
de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin kolluktan yardım istemeleri halinde, girilecek 
üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı kurumların içerisinde, bunların yakın çevreleri ile 
giriş ve çıkış yerleri,  

5) Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentileri,  

6) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışları,  

7) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında” 

 yapılabilir. 

Kanun koyucu önleme araması yapılacak yerleri tek tek sayma yoluna 

gitmiş ise de, kanunda belirtilen her bir hal, yorum yolu ile genişletilerek, yeni 

durumlara uyarlanmaya müsaittir. Kanun koyucunun, özellikle halkın topluca 

bulunabileceği hemen hemen her yeri saymaya çalıştığı ve adeta bu gibi yerlerin, 

giriş ve çıkışlarında genel emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla önleme araması 

yapılmasını öngördüğü gibi bir sonuç çıkmaktadır. Bunun yanında, suçu önleme 

maksadı ile konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve 

eklentilerinde önleme araması yapılması istenmemiştir4. Zira, PVSK’nın 9/2. 

maddesinde, suçun önlenmesi amacıyla “kişilerin üstlerinin, araçlarının, özel 

                                                
 
4 Eryılmaz, a.e., s. 163. 
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kağıtları ve eşyalarının” aranabileceği sınırlı olarak sıralanmış, önleme amacıyla 

konutta arama yapılmasına imkan tanınmamıştır.  

Önleme araması yapılabilmesi için öncelikle, korunan hukuki menfaatin 

(milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak 

ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması) tehlike altında bulunması 

gereklidir5.  

Önleme araması, konusu itibariyle üstte, araçlarda, özel kağıtlarda ve eşya 

üzerinde yapılan önleme araması olarak sıralanabilir. Bunları aşağıda ayrı ayrı 

inceledikten sonra, konutta istisnai olarak yapılabilen önleme aramasına değineceğiz.  

2.1.1.1. Önleme Amaçlı Üst Araması 

Kolluğun önleme amacıyla bir kişinin üstünü arayabilmesi için, kimliği 

tespit edilecek kişinin kaçak mal, silah, tehlikeli diğer bir alet, patlayıcı madde veya 

sağlık açısından tehlike oluşturan bir malzeme taşıdığına dair “olaylar” olmalıdır. Bu 

tür bir aramada kolluk önce, kendisinin ve üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak 

amacıyla tedbir niteliğinde ön arama yapacak, daha sonra asıl aramaya geçecektir6. 

Kişinin üstünün aranması; giydiği elbisesinin içinde veya altında, gözle 

veya elle inceleme yapılmasıdır. Önleme araması, kişinin doğal vücut boşluklarında 

tıbbi yöntemler uygulanmaksızın gerçekleştirilebilir7. Ancak, bu aramanın “beden 

muayenesine” dönüşmemesi, üst aramasının kişinin vücudunun dış yüzeyi ile sınırlı 

kalması gerekir8. Beden üzerinde tıbbi araç veya yöntemlerle muayene yapılması, 

vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler 

alınması gerektiğinde CMK’nın 75. maddesinde belirtilen şartlara uyulması gerekir9. 

                                                
 
5 Bozer, a.g.e., s. 30. 
6 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 915 
7 Özbek, a.g.e.(1999), s. 116 
8 Öztürk, Erdem, a.g.e., 2006, s. 539; Koparan, (www.taa.gov.tr) 
9 Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması başlıklı CMK’nın 75. 
maddesi: (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi 
yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler 
alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet  
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 Burada özellikle “üst” kavramı önem kazanmakta olup; kişinin üzerinde 

bulunan her türlü giysi, aksesuar, peruk, protezler “üst” kavaramı içindedir ve 

aramaya konu olabilirler10. 

Suçun icra hareketlerine başlanması halinde yapılacak arama, önleme 

araması değil, adli arama olacağından, adli aramaya ilişkin şartların uygulanması 

gerekecektir11.  

Arama yapılırken bedene dokunulmamasına, kişiyi rencide etmeyecek 

şekilde ve makul bir süre içinde tamamlanmasına özen gösterilir. Kişinin beden 

çukurlarında bir şey bulunduğu anlaşılırsa, kişinin bunu kendiliğinden çıkartıp 

vermesi istenmelidir12. Arama, aynı cinsiyetten görevliler tarafından yapılır; arama 

işlemi kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir (AramaY. 

m. 28).             

2.1.1.2. Önleme Amaçlı Eşya ve Özel Kağıtlarda Arama 

Maddi bir varlığa sahip, taşınabilir ve delil olabilir nitelikteki her şey eşya  

olarak aramanın konusunu oluşturabilir13.  

Eşyanın mutlaka aranan kişinin mülkiyetinde olması gerekmez. Kişinin 

zilyedinde bulunan eşya da aramanın konusunu oluşturabilir. O sırada giyilmemiş 

                                                                                                                                     
 
savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya 
mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen 
deliller kullanılamaz. (2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik 
örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması 
gerekir.(3)İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak 
tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. (4)Cinsel organlar veya anüs 
bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır. (5)Üst sınırı iki yıldan daha az hapis 
cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri 
biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. (6)Bu madde gereğince alınacak 
hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. (7)Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan 
örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır. 
10 Koparan, (www.taa.gov.tr)  
11 Yenisey, a.g.e., 1995, s. 26. 
12 Eryılmaz, a.g.e., s. 180. 
13 Özbek, a.g.e. (1999), s. 117. 
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olan giysiler, çanta, bavul ve kutu gibi nesneler eşya kavramına örnek olarak 

gösterilebilir14.  

Özel kağıtlardan maksat ise; mektup, senet, kitap, basılı eser, her türlü 

yazılı kağıt, kartvizit, diploma, ruhsat vb. belgelerdir15. Öğretide, film, mikrofilm, 

fotoğraf, fotoğraf albümü, kaset ve CD vb. şeylerin de fikir içeren kağıt olarak kabul 

edilmektedir16. 

Konteynır, varil, kutu ve çanta gibi taşıma ve saklama kapları da “eşya” 

olarak aramanın konusunu oluşturabilir. Örneğin; konteynırın içinde kaçakların 

saklandığı yada bir kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünün kısıtlandığını gösteren 

olaylar bulunması halinde, bunlarda önleme amaçlı arama yapılabilecektir17. Bir 

hurdalıkta, içinde zehirli atık  bulunduğu düşünülen variller, içinde silah veya 

uyuşturucu madde taşındığı yönünde olgular bulunan çanta vs. önleme aramasının 

konusu olabilir.  

2.1.1.3. Araçlarda Önleme Amaçlı Arama 

Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya 

başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması 

veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti 

amacıyla araçlarda arama yapılabilir (PVSK m. 9). 

Araçlar, konuttan farklıdır. Umuma açık yollarda hareket eden ve idari 

düzenlemelere tabi olan araçlarda ki “özel hayat” beklentisi, konuttakinden azdır. 

Örneğin, Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda’da, hakim kararı olmadan araçlarda 

arama yapılabilmektedir.Yine, Amerika’da görülmüş bir davada, karavanın da araba 

statüsünde olduğu kabul edilmiş, hakim kararı olmadan karavanda arama 

yapılabileceğine karar verilmiştir18.  

                                                
 
14 Özbek, a.y. 
15 Yenisey, a.g.e. (1995), s.78. 
16 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 146. 
17 Bozer, a.g.e., s. 45. 
18 Optican, a.g.e., s. 54. 
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Aramanın, “araçta arama” işlemi olarak kabul edilebilmesi için, aracın 

kamuya açık bir yerde olması gerekir19. Bir evin garajında bulunan araç hakkında 

yapılan arama işlemi konutta yapılan arama kapsamında kalacağından, “konutta 

arama” işleminin şartlarına göre yapılmalıdır. 

Kolluk tarafından zaman zaman eğlence yerlerinde, karayollarında veya 

şehrin belli bölgelerinde genel arama-tarama ve kimlik kontrolü yapılabilir; bu 

amaçla kontrol noktaları kurulabilir.  Anayasal hak ve özgürlüklerin korunması 

amacıyla yapılan bu tür genel aramalar, kısmen suç işlenmesinin önlenmesine 

kısmen de işlenmiş suçların araştırılmasına hizmet eder. Suçu önleme yönü ağır 

bastığı için, CMK’da bu arama türüne ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Oysa 

Almanya’da, yollarda kontrol noktaları kurulup, belge ve kimlik kontrolü yapılması 

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (StPO m.111) düzenlenmiştir20. 

PVSK m. 9 ve 17.’den kaynaklanan bu tür arama-taramalarda, suç unsuru 

bulunursa, buna elkonularak, düzenlenecek evrakla birlikte Cumhuriyet savcılığına 

sevk edilir. 

2.1.1.4. Önleme Amaçlı Konut, İşyeri ve Diğer Kapalı 

Yerlerde Arama  

Anayasada  (m. 21), milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlak 

ve başkalarının haklarının korunması ve suçun önlenmesi amacıyla konutta önleme 

araması yapılmasına izin verilmiş olmasına karşın, PVSK’da (m. 9) önleme araması 

yapılacak yerler arasında konut, işyeri veya kapalı diğer yerlerden bahsedilmemiştir. 

AramaY.’nde ise, “konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel 

işyerlerinde ve eklentilerinde” önleme araması yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir 

(m. 19/son) . 

AİHS’de, “özel hayata, aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve 

haberleşme hürriyetine” ancak kanunla sınırlama getirilebileceği kabul edilmiş; 

Anayasanın 13. maddesinde de bu kurala paralel olarak, temel hak ve hürriyetlerin 

                                                
 
19 Eryılmaz, a.g.e., s.105.  
20 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 920. 
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ancak kanunla sınırlandırılabileceği belirtilmiştir21. O halde, PVSK’da ki bu 

düzenleme karşısında, konutta önleme amacıyla arama yapılamayacaktır22. 

PVSK’nın 20. maddesinde ise, konutta önleme araması yapılamayacağına 

dair bu kurala bir istisna getirilmiştir. Buna göre, toplum için veya kişiler 

bakımından mevcut bulunan hayati bir tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya 

kapalı yerlerden gelen yardım çağrıları üzerine kolluk görevlileri eve girebilir. Bu tür 

bir önleme araması işlemini yapmak bakımından, her kolluk görevlisi özel bir emir 

almaya muhtaç olmaksızın, görevi gereği yetkilidir23. 

Bu bağlamda, gecikmesinde hayati tehlike bulunan haller (PVSK m . 20) 

dışında, konutta hakim kararıyla da olsa önleme araması yapılamaz. Hakim ancak 

kanundan doğan bir yetkiyi kullanabilir. Önleme araması yapılabilecek haller 

arasında (PVSK m. 9) “konut” sayılmadığından, konutta arama yapılmasına izin 

veren ve dolayısıyla hakime bu konuda arama kararı düzenleme yetkisi veren bir 

kanun bulunmamaktadır. Oysa, örnek alınan Alman Hukuku’nda polisin önleme 

amacıyla konuta girmesine izin verilmektedir24.   

2.1.2. Koruma Tedbiri Olarak Arama (Adli Arama) ve 

Amaçları 

Bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş 

olduğu ve müeyyidesinin ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak 

CMK'ya göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi 

faaliyete ceza muhakemesi, bununla ilgilenen hukuk dalına da Ceza Muhakemesi 

Hukuku denir. Ceza muhakemesi hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ana 

kanunun temel amacı, insan hakları ihlallerine yol açmadan gerçeğe ulaşmaktır25. 

                                                
 
21 1982 Anayasası’nın 13. maddesi : Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 
22 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., 919. 
23 Cihan, Yenisey, a.g.e., s. 270. 
24 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 914. 
25 Öztürk, (www.ceza-bb.adalet.gov.tr.). 
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Ceza muhakemesinin yapılmasını veya yapılan muhakemenin sonunda 

verilecek kararların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla geçici olarak başvurulan 

ve hükümden önce bazı temel hak ve hürriyetlere müdahaleyi gerektiren kanuni 

çarelere ise “koruma tedbirleri” denilir26. 

Temel hak ve özgürlüklere müdahale sonucu doğuran koruma 

tedbirlerinden birisi de; bir suçun ortaya çıkması üzerine, saklanan şüpheli veya 

sanığın yakalanması, suçun delillerinin tespiti ve müsadereye tabi eşyaların ele 

geçirilmesi amacıyla, kişilerin konutlarında, etrafı çevrili sair mahallerinde, 

üstlerinde ve eşyasında yapılan araştırma işlemini ifade eden “adli arama” 

tedbiridir27. 

Adli arama; şüpheli, sanık yada hükümlünün yakalanması ve/veya suçun 

delillerine yada müsadereye tabi eşyaya ulaşıp, bunların ele geçirilmesini 

amaçladığından, “yakalama” ve “elkoyma” tedbirlerine “vasıta” olan bir koruma 

tedbiridir28. Arama sonunda “yakalama” veya  “elkoyma” mümkün olacağından, bu 

tedbirlere hizmet etmiş olur29. 

Buna göre, adli arama; a) yakalama amaçlı adli arama ve  b) elkoyma 

amaçlı adli arama olarak sınıflandırılabilir30. Adli arama bazen bu amaçlardan sadece 

birine ulaşmak için gerçekleştirilebileceği gibi, uygulamada arama çoğu kez bu 

amaçlardan her ikisine ulaşmak için gerçekleştirilmektedir31. 

Ayrıca, adli arama konusu itibariyle; kişilerin üstlerinde, araçlarında, 

eşyalarında ve konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerinde yapılan adli arama şeklinde 

de sınıflandırılabilir32.  

                                                
 
26 Koruma tedbiri için Bkz.: Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 483; Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 753; 
Centel, Zafer, a.g.e.;  s. 244, Soyaslan, a.g.e., s. 265; Toroslu, a.g.e., s. 193; İlyas Şahin, a.g.e., s. 25.  
27 Adli aramanın tanımı için Bkz.: Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 537; Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 
926; Centel, Zafer, a.g.e.;  s. 292, Soyaslan, a.g.e., s. 292; Toroslu, a.g.e., 2003, s. 193; Yurtcan, a.g.e., 
s. 337; Yenerer, a.g.e., s. 10, Özbek, a.g.e. (2005), s. 402. 
28 Yenerer, a.g.e., s. 16; Özbek, a.g.e. (1999), s. 53. 
29 Yurtcan, a.g.e., s. 337. 
30 Yenisey, a.g.e. (1995), s. 26. 
31 Özbek, a.g.e. (1999), s. 53. 
32 Soyaslan, a.g.e., s. 292. 
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Biz adli aramayı amacına ve konusuna göre iki ayrı başlık altında 

sınıflandırarak inceleyeceğiz.  

2.1.2.1. Amaca Göre Adli Arama Çeşitleri 

a. Yakalama Amaçlı Adli Arama 

“Yakalama”, kişi özgürlüğünü kısıtlayan bir koruma tedbiridir. Kişinin 

denetim ve gözetim altına alınmasını ifade eder. Yakalamanın belli bir şekli yoktur. 

Kişinin hareket özgürlüğünün kısıtlanması yeterlidir33. 

“Yakalama” işlemi yapılabilmesi için kişinin; a) bir suç işlediği sırada 

suçüstü tespit edilmesi (CMK m. 90), b) hakkında yetkili mercilerce yakalama emri 

çıkartılmış olması (CMK m.98, 5275 sk.m.19), c) hakkında tutuklama kararı 

bulunması (CMK m.101) veya d) hakkında zorla getirme emri olması (CMK m. 43, 

44, 146) gerekir34. 

CMK’ya göre yakalamayı; a) suçüstü halinde yakalama ve b) suçüstü 

olmayan hallerde yakalama şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Suçüstü hallerinde 

yakalamayı tüm vatandaşlar ve öncelikle kolluk memurları yapabildikleri halde, 

                                                
 
33 Centel, Zafer, a.g.e., s. 251. 
34 -CMK’nın 90. maddesinde suçüstü halinde şüphelinin yakalanması ile ilgili usul ve esaslar 
belirtilmiştir. Yakalama emri çıkartma yetkisi ve nedenleri CMK’nın 98/1. maddesinde açıklanmıştır. 
Buna göre; soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, 
kovuşturma evresinde ise kaçak sanık hakkında hâkim veya mahkeme tarafından yakalama emri 
çıkartılabilir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan 
şüpheli, sanık, tutuklu yada hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetlerinin de 
yakalama emri düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.  
- CMK’nın 100 ve 101. maddesinde de;  “tutuklama” kararının şartları ve usulü gösterilmiştir. 
- CMK’ da “yakalama” sonucu doğuran başka bir muhakeme işlemi de “zorla getirme” tedbiridir. 
CMK’nın 43. maddesinde, işin tutuklu olması halinde tanıklar hakkında, 44. maddesinde çağrıya  
uymayan tanıklar hakkında, 146. maddesinde ise, hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama 
emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanık hakkında “zorla getirme emri” 
çıkarılabileceği belirtilmektedir. 
- 5275 sayılı CGİK’nın 19. maddesinde ise, “hükümlünün, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı 
için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar yâda kaçacağına dair şüphe 
uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında yakalama emri çıkarılacağı, üç yıldan fazla hapis 
cezalarının infazı için doğrudan yakalama emri düzenleneceği” belirtilmiştir. 
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suçüstü olmayan hallerde yakalama sadece kolluk memurları tarafından 

yapılabilmektedir35.   

Suçüstü halinde yapılan “yakalama”, fiili bir durum olduğundan, bir karara 

veya emre dayanmaz36. Bu nedenle, yakalanan kişinin kendisine ve başkalarına zarar 

vermesini engellemek için üzerinde bıçak, silah vb. gibi tehlike yaratacak şeylerin 

bulunması için yapılacak “kaba üst araması” (CMK m. 90/4) ve suçüstü halinde 

kaçan şüphelinin yakalanması için takip edildiği sırada girdiği yerlerde yapılacak 

“tekrar yakalama amaçlı arama” için herhangi bir karara alınmasına gerek yoktur 

(AramaY. m. 8/d). Esasen bu işlemler “arama” koruma tedbirinin kapsamında değil, 

“yakalama” koruma tedbirinin kapsamında kalan faaliyetlerdir37.  

Suçüstü halinde olmayan “yakalama” işlemi, “müzekkereli yakalama” 

olarak da tanımlanabilir. Yakalamanın bu türü suçun işlenmesinden sonra 

gerçekleştirilir38. Bu halde kolluk, yakalama emrine dayanarak “yakalama” yapar39. 

Kolluk memuru bu işleme giriştiği sırada elinde; yetkili makam tarafından verilmiş 

bir yakalama emri veya bununla aynı sonucu doğuran tutuklama yada zorla getirme 

kararını içeren bir müzekkere vardır.   

Adli aramanın amaçlarından birisi de; saklanan şüphelinin, sanığın veya 

hükümlünün yakalanmasıdır40. Yakalama amaçlı adli arama, bu yönüyle “yakalama” 

koruma tedbirine “vasıta” olan başka bir koruma tedbiridir41. 

Tutuklama, zorla getirme ve yakalama kararının üstü kapalı bir arama 

kararı niteliğinde olduğu ileri sürülmektedir42. Ancak Danıştay, “haklarında 

tutuklama, zorla getirme veya yakalama kararı bulunanların yakalanması amacıyla 

konutlarında, işyerlerinde, yerleşim yerlerinde ve bunların eklentilerinde”,  ayrıca bir 
                                                
 
35 Soyaslan, a.g.e., s. 298. 
36 Centel, Zafer, a.g.e., s. 257. 
37 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 144; Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 275: (Yazar, yakalama sırasında gerçekleştirilen “kaba üst” aramasının 
isim benzerliği dışında “arama” tedbiriyle bir ilgisinin olmadığını vurgulayarak, esasen “yakalama” 
tedbiri kapsamında yapılan bir işlem olan bu arama şeklinin AramaY.’nde düzenlenmesini de 
eleştirmiştir). 
38 Soyaslan, a.g.e., s. 300. 
39 Centel, Zafer, a.g.e., s. 257. 
40 Yenisey, a.g.e. (1995), s. 44.   
41 Özbek, a.g.e. (2005), s. 403.  
42 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 946. 
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arama kararı alınmasına gerek olmaksızın arama yapılabileceğine dair hüküm içeren 

01.06.2005 tarihli AramaY.’nin 8/a ve 30. maddesinin (bu konudaki bölümlerinin) 

yürürlüğünü durdurarak, bu görüşe katılmamıştır43. Danıştay kararında, konut 

dokunulmazlığının Anayasanın koruması altında olduğunu, buna müdahalenin 

koşullarının da Anayasa’nın 21. maddesinde gösterildiğini, yakalama amaçlı arama 

konusunda bir istisna tanınmadığını belirtmiştir..  

Yakalama amaçlı arama işlemi, ceza muhakemesinin safhaları bakımından; 

a) soruşturma safhasında, b) kovuşturma safhasında ve  c) hüküm kesinleştikten 

sonra infaz aşamasında  olmak üzere, üç ayrı kategoride ele alınabilir.  

Yakalamanın yukarda açıklanan türleri bakımından; soruşturma safhasında 

hem suçüstü yakalaması, hem de müzekkereli yakalama yapılabildiği halde; 

kovuşturma safhasında ve hüküm kesinleştikten sonra yapılan yakalama, 

“müzekkereli yakalama” işlemidir. 

i. Soruşturma Sırasında Yakalama Amaçlı Adli Arama 

Soruşturma safhasında, suç işleme şüphesi altında bulunan kişiye “şüpheli”, 

kovuşturma safhasında hakkında ceza davası açılan kişiye “sanık” (CMK m. 2), 

hakkında ceza mahkumiyeti hükmü kesinleşen kişiye ise “hükümlü”(CMK m.223, 

CGİK. m.19) denir. 

Suçüstü hali ayrık olmak üzere; soruşturma aşamasında suç işlediğinden 

şüphelenilen kişinin ele geçirilmesi için yapılacak işlemlerden önce, suçun delillerin 

tespit edilmesi, şüphenin makul olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonucuna 

göre kişinin yakalanmasına gerek olup olmadığına karar verilmesi ve buna istinaden 

zorla getirme yada yakalama kararı düzenlenmesi gerekir (CMK 98/1, 146/1)44. 

Ayrıca, bir kişinin yakalanması amacıyla arama kararı verilebilmesi için, o 

kişinin “saklanıyor” olması gerekir. Aynı zamanda, arama tedbirinin müdahale ettiği 

haklar nazara alınarak, basit suçlarda yakalama amaçlı arama yoluna gidilmemelidir. 

                                                
 
43 Danıştay Onuncu Dairesinin, 2005/6392 Esas sayılı 19.01.2006 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı, 
(Danıştay Onuncu Daire’si kaleminden temin edilen  yayınlanmamış karar). 
44 Öztürk, (www.ceza-bb.adalet.gov.tr.). 



 45 

Orantılılık ilkesinin bir gereği olarak, basit suçlarda arama işlemi ancak, delil veya 

müsadereye tabi eşya elde etme amacına yönelik olmalıdır45. 

ii. Kovuşturma Sırasında Yakalama Amaçlı Adli Arama 

 

Kovuşturma safhasında da, hakkında zorla getirme kararı, yakalama veya 

tutuklama kararı bulunan kişinin  yakalanması için arama yapılabilir. Danıştay’ın 

(AramaY.’nin 8/a ve 30/1. maddeleri hakkında kısmen alınan) yürütmenin 

durdurulması kararı karşısında; mahkemece çıkartılan zorla getirme, yakalama veya 

tutuklama kararlarının aynı zamanda bir “arama kararı” olduğu ileri 

sürülemeyeceğinden; konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde arama yapılması 

gerektiğinde bu konuda hakimden arama kararı alınması yada gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı arama izninin bulunması gerekecektir. 

  iii. Hüküm Kesinleştikten Sonra İnfaz Aşamasında Yakalama Amaçlı 
Adli Arama  

Kovuşturma safhasının sonunda kişi ceza mahkumiyetine çarptırılmış ve 

hüküm yasa yollarına başvurulduktan sonra veya başvurulmaksızın kesinleşmişse 

infaz aşamasına geçilir (CMK m. 223/5, CGİK. m. 4).  

CGİK’nun 19. maddesi gereğince, hükümlü, hapis cezası veya güvenlik 

tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kağıdının tebliği üzerine, on gün içinde 

gelmez, kaçar yada kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı tarafından 

hakkında yakalama emri çıkartılır.  

İnfaz aşamasında çıkartılan yakalama emrinin yerine getirilmesi hususunda, 

yapılacak arama işlemleri için soruşturma ve kovuşturma safhalarında yapılan 

açıklamalar burada da geçerlidir. Bu halde de, konutta, işyerinde veya kamuya açık 

olmayan diğer kapalı yerlerde arama yapılabilmesi için hakimden arama kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciin yazılı arama emrinin alınması 

gerekir. 

 

                                                
 
45 Özbek, a.g.e. (2005), s. 403. 
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b. Elkoyma Amaçlı Adli Arama 

Adli aramanın amaçlarından birisi de, ceza muhakemesinde delil olabilecek  

yada ileride müsadere edilebilecek eşya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisini 

kaldırmaktır46. Bunun zorla yapılması şart değildir47. Kanun koyucu zor kullanılıp 

kullanılmamasına göre iki ayrı tanımlama yapmıştır. Buna göre kolluk, ispat aracı 

olarak yararlı görülen yada eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan 

malvarlığı değerlerini öncelikle “muhafaza altına” alacaktır (CMK m. 123/1). Şayet, 

zilyet bu şeyi kendiliğinden, rızayla verirse yapılan işlem “elkoyma” değil, 

“muhafaza altına alma” olarak adlandırılır. Rızayla teslim edilmeme halinde, bu 

şeylere elkonulur (CMK m. 123/2)48. 

Elkoymanın konusu; a) ispat aracı olarak yararlı görülen malvarlığı 

değerleri, başka bir anlatımla deliller, b) eşya ve kazanç müsaderesinin konusunu 

malvarlığı değerleridir49. Bu ayrıma göre elkoyma amaçlı adli arama; delil 

araştırması amacıyla yapılan adli arama ve müsadereye tabi eşyanın ele geçirilmesi 

amacıyla yapılana adli arama şeklinde iki ayrı başlık altında incelenecektir. 

i. Delil Araştırması Amacıyla Yapılan Adli Arama 

Ceza muhakemesi; suç teşkil eden bir eylemin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, gerçekleştiyse bunun kim tarafından gerçekleştirildiğini ve bu 

eylemin cezayı gerektirip gerektirmediğini araştıran faaliyetler bütünü olup; ceza 

muhakemesindeki en önemli faaliyet delillerin toplanmasıdır. Bir başka deyişle, ceza 

muhakemesi işlemlerinin çoğunluğunu delil elde etme çabası oluşturmaktadır. Zira, 

hakimin suç teşkil ettiği iddia edilen olayın hukuk normları karşısındaki durumunu 

belirlemesi, öncelikle suç teşkil eden bir olayın varlığının ve bunun kim tarafından 

gerçekleştirildiğinin ispat edilmesine bağlıdır. İspat ise, mahkemenin vermiş olduğu 

hükmün dayanağını oluşturan “olayın” gerçekleşmiş olduğu konusunda bir kanaat 

elde edilmesi için yapılan faaliyetlerdir. Mahkeme sanığın kendisine isnat edilen fiili 

gerçekleştirmiş olduğunu, duruşmada tartışılan delillere dayanarak ortaya koymak 

                                                
 
46 Centel, Zafer, a.g.e., s. 299; Yurtcan, a.g.e., s. 342. 
47 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 556; Soyaslan, a.g.e., s. 276.  
48 “Elkoyma” ve  “muhafaza altına alma”nın şartları ve icrası için Bkz.: (3.2.2.) s. 131. 
49 Centel, Zafer, a.g.e., s. 300. 
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mecburiyetindedir. Hakim, fiili sanığın gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda 

bir kanaate varamazsa, yani şüphesini %100 yenemezse, o husus ispatlanmamış 

sayılacaktır50.              

Soruşturma; “kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin 

öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre” olarak tanımlanmaktadır 

(CMK m. 2/1e). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, soruşturma evresi suçun 

işlenmesi anından itibaren değil, suç şüphesinin öğrenilmesi anından itibaren başlar. 

Çünkü, henüz bu aşamada bir suçun işlendiğinden değil, ancak bir suç iddiasının 

varlığından söz edilebilir. Soruşturmanın başlaması için, bir şüphenin varlığı 

gereklidir. Bir suçun varlığı şart değildir. Zira, soruşturma yapılmasının amacı da bu 

şüphenin sonlandırılmasıdır51. 

Soruşturma açmak görevi Cumhuriyet savcısına aittir. İhbar veya başka bir 

suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenen Cumhuriyet savcısı, 

kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini 

araştırmakla, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi 

için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan 

delilleri toplayarak muhafaza altına almakla yükümlüdür (CMK m. 160)52.  

Bu nedenle; deliller kural olarak soruşturma aşamasında toplanarak, 

tamamlandıktan sonra mahkemeye sunulur. Ceza muhakemesinde kural; araştırma 

faaliyetlerinin soruşturma aşamasında yapılmasıdır53. Bunun yanında, kovuşturma 

aşamasında da, ortaya yeni çıkan veya eksik olan deliller toplanabileceğinden (CMK 

m.192/1), bu aşamada da delil araştırması amacıyla arama yapılmasına karar 

verilebilir.  

Kovuşturma aşaması bitip karar kesinleştikten sonra delil araştırmak ve 

bunun için arama yapılmasına karar vermek kural olarak söz konusu değilse de, 

                                                
 
50 Mahmut Koca, “Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delileri Değerlendirme Yasağı,” (Çevrimiçi) 
http://www.jura.uni-sb.de/turkish/MKoca.html, 19 Ağustos 2006. 
51 Yerdelen, a.g.e., s. 13. 
52 CMK 161/2. maddesi gereğince; “adli kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile 
uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhal bildirmek ve bu Cumhuriyet 
savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 
53 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 369. 



 48 

“yargılamanın yenilenmesine” karar verilmesi halinde, mahkemece veya naip hakim 

eliyle veyahut istinabe yoluyla delil toplanabilmektedir (CMK m.320/2)54. Bu 

durumda da, delil araştırması amacıyla arama yapılması mümkündür.  

Delil toplama işleminin kişi hak ve özgürlüklerine müdahaleyi gerektirdiği 

hallerden birisi de, delillerin ele geçirilmesi için “arama” yapılmasıdır. Bu nedenle, 

arama yapılabilmesi için, suçun iz ve delillerinin ele geçirileceğine dair makul 

şüphenin bulunması yanında, hem suçun niteliği, hem de bulunması umulan delilin, 

maddi gerçeğin bulunmasına katkısının makul ve kabul edilebilir olması, yani 

orantılılık ilkesine uyulmuş olması gerekmektedir55. 

CMK’nın 206/2(b) maddesinde, sunulan delilin ispat edilmek istenen olaya 

ve karara etkisinin bulunmaması halinde, ret edileceği belirtilmektedir. O halde, 

olayın aydınlatılmasına faydası olmayacak bir delilin bulunması için yapılacak 

“arama” hukuka aykırı olacaktır56. 

Ceza muhakemesinde maddi gerçeği bulmaya yarayacak her şey, delil 

olarak aramanın konusu olabilir. Delil şüphenin yenilmesinde kullanılır, bu amaçla 

yapılan arama işleminde, suçun niteliğine göre not defteri, senet ve yazılı diğer 

belgeler, görüntü ve ses kayıtları, fotoğraf, bilgisayar kayıtları, saç kılları, kan lekesi 

vb. gibi her türlü delilin bulunması hedeflenebilir57. Suçta kullanılan bıçak, tornavida 

vs aletlerde suçun aydınlatılması amacıyla aranacak delillerdendir.58  

Araştırma amaçlı adli aramanın bir amacı da, mağdurun elinden haksız yere 

çıkmış eşyanın bulunmasıdır. Hırsızlık konusu eşya veya diğer malvarlığı değerleri, 

suçun işlendiğinin delili olduğu gibi, bunların ele geçirilip iade edilmesi de 

gerekeceğinden (CMK m.131/2), bu eşya ve malvarlığı değerlerinin bulunması 

amacıyla da adli arama yapılabilir59.                

 

                                                
 
54 Öztürk, Erdem, a.e., s. 724. 
55 Kaymaz, a.g.e., s. 137. 
56 Kaymaz, a.e., s. 152. 
57 Özbek, a.g.e. (2005), s. 403. 
58 Özbek, a.g.e. (1999), s.55. 
59 Yenisey, a.g.e. (1995), s. 44. 
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ii. Müsadereye Tabi Eşyanın Ele Geçirilmesi Amacıyla Yapılan Adli 
Arama 

 

Müsadere, bir mahkumiyetin sonucu olarak veya kanunda gösterilen 

hallerde mahkumiyet bulunmasa bile bir eşyanın veya malvarlığının, ceza 

muhakemesi neticesinde devlete geçmesidir60. 

Müsadere, TCK’nun 54 ve 55. maddelerinde, eşya ve kazanç müsaderesi 

olarak iki farklı biçimde ele alınmıştır61. 

İyi niyetli 3. kişilere ait olmamak koşulu ile kasıtlı bir suçun işlenmesinde 

kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen veyahut suçtan meydana gelen eşya 

müsadere edilir. Mülga TCK’nun 36. maddesinden farklı olarak, YTCK’nin 54/1. 

maddesinde, suçta kullanılmamış olsa bile, suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya, 

kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda 

müsadere edilebilmektedir. Buna örnek olarak, sahte para basma makinesi, sahte CD 

kayıt cihazı, izinsiz biyolojik bir deneyde kullanılmak üzere temin edilmiş kimyasal 

malzemeler (vs.)gösterilebilir. Bunlar henüz kullanılmamış olsa bile müsadere 

edilebilecektir. Bu tür eşya ve malzemeye el koymak için, arama işlemi de 

yapılabilecektir. 

Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç 

oluşturan eşya da müstakilen müsadereye tabidir (CMK 54/4). Örneğin, ruhsatsız 

uyuşturucu madde imal etmek suç olduğu gibi (TCK m.188), bu gibi maddeleri satın 

almak, kabul etmek ve bulundurmak da suçtur (TCK m.191). Yine, 6136 sayılı 

“Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun”a göre, yivsiz av 

tüfekleri dışında kalan, ateşli silahlar ve özel niteliğe sahip bıçakların izinsiz olarak 

imal edilmesi ve bulundurulması, sadece bulundurma ruhsatı olan tabancaların 

taşınması suçtur. Bu gibi eşyalar bir suçta kullanılmasa bile, müsadereye tabi 

oldukları için, ele geçirilmeleri amacıyla arama tedbirine başvurulabilecektir.62 

                                                
 
60 Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e, s. 917. 
61 Centel, Zafer, a.g.e., s. 184. 
62 Özbek, a.g.e.(2005), s. 404. 
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Yeni TCK’nun hukuk sistemimize getirdiği başka bir yenilikte, kazanç 

müsaderesidir. Buna göre, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu 

oluşturan yada suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların 

değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların 

müsaderesine karar verilebilmektedir (TCK m. 55).     

Şayet kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı veya diğer 

değerlerin saklandığı yönünde şüphe var ise, bunun ele geçirilmesi amacıyla da 

arama tedbirine başvurulabilecektir. Örneğin, dolandırıcılık sonucu elde edilen 

kazançla döviz veya altın alınıp bir yerde saklandığından şüphe duyuluyor ise, 

bunların ele geçirilmesi amacıyla arama yapılabilecektir. 

2.1.2.2. Konusu İtibariyle Adli Arama Çeşitleri 

a. Üstte ve Vücut Üzerinde Yapılan Adli Arama 

i. Üst Araması 

Kişilerin üzerlerinin aranmasına “üst araması” denir. Çoğu zaman suça ait 

deliller sanığın veya şüpheli veya üçüncü bir kişinin üzerinde bulunur. Üzeri aranan 

kişi çoğu zaman bir suç işlediğinden şüphe edilen biri, bazen de suç işlememiş de 

olsa suç delillerini üzerinde bulunduran üçüncü bir kişidir63.    

Suç işlediği hususunda kuşku duyulan kişilerle, bunların işledikleri suça 

iştirak edenlerin veya  bu kişilere yataklık edenlerin üstleri aranabileceği gibi, suç 

izlerinin takibi veya belirli eşyaların ele geçirilmesi için suçla ilgisi olmayanlarında 

üstleri adli amaçla aranabilir64. 

Bir kimsenin üzerinin aranması, üstüne giydiği kıyafetlerinin içinde veya 

altında, delil olabilecek şeylerin, tıbbi yöntemlere başvurmadan, beş duyu organıyla 

araştırılmasıdır. Örneğin, kişinin ceplerinde, elbisesinde, koltuk altında, 

ayakkabısının içinde yapılan arama “üst araması”dır. Bu aramanın “beden 

                                                
 
63 Soyaslan, a.g.e., s. 292. 
64 Sedat Bakıcı, Olaydan Kesin Hükme Kadar: Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel 
Hükümler, 3. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2000, s. 422. 
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muayenesine” (CMK m. 75) dönüşmemesi gerekir.  Dönüşürse, o düzenlemede 

belirtilen şartlara uyulması gerekir65. Örneğin, kişinin cinsel organı yada anüs 

bölgesinde uyuşturucu madde gizlediğinden şüpheleniliyorsa, bunun aranması işlemi, 

CMK’nın 75/4. maddesi gereğince “iç beden muayenesi” olarak kabul edildiğinden, 

bu maddede yazılı şartlara göre hareket edilecektir. Bu konu aşağıda, “şüpheli veya 

sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması” başlığı altında 

incelenecektir. 

Bir kimsenin üzeri aranırken, mümkün olduğu kadar o kimsenin ar ve haya 

duygularının ihlal edilmemesine özen gösterilir66. 

Üst araması, kıyafetlerin üzerinde yoklama suretiyle yapılır. Ancak, kişinin 

kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin makul şüphenin 

bulunması ve aramanın amacına başka türlü ulaşılamaması halinde, üst araması 

giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir (AÖAY m. 28).  

Modern ceza kanunlarının büyük bölümünde, kadınların üzerlerinin kadın 

polisler tarafından aranabileceği belirtilmektedir67. AramaY.’nde de ( m. 27/b, 28/2), 

yoklama suretiyle yapılacak kontrol ve üst aramasının, kişinin cinsiyetinde bulunan 

görevli tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Yine aynı şekilde, CMK’ın 77. 

maddesi gereğince, kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir 

kadın hekim tarafından yapılır. Bu düzenlemenin laiklik ilkesine aykırı bir yanı 

yoktur. Burada korunan, kadınların ar, haya ve utanma duygusudur68. 

ii. Beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 

Ceza muhakemesinde, bazı hallerde şüpheli veya sanığın vücudunun 

muayene edilmesi, kan, sperm, saç, tükürük vb. örnek alınması veya vücuduna 

müdahalelerde bulunulması gerekebilir.  

                                                
 
65 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 539. 
66 Toroslu, a.g.e, s. 225. 
67 Sokullu-Akıncı, a.g.e., s. 147. 
68 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 579. 
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Anayasamıza göre; tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, 

kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere 

tabi tutulamaz (Any. m. 17/2). 

Anayasadaki hakların özüne dokunulmaksızın, yalnızca Anayasanın ilgili 

maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olarak, kanunla sınırlandırılması mümkün 

olduğundan (Any. m. 13), mülga CMUK’ta (iç) beden muayenesi ve vücuttan örnek 

alınması konusunda bir düzenlemenin yer almaması eleştirilmekteydi69. Bu ihtiyaca 

cevap verebilmek için, “şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi ve vücudundan 

örnek alınması” CMK’nın 75.  maddesinde yeni bir koruma tedbiri olarak 

düzenlenmiştir. 

CMK’nın 75. maddesinde; üst sınırı iki yıldan fazla olan suçlarda, delil elde 

etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine yada vücuttan 

kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine, 

Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle yada re'sen hakim veya mahkeme, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebileceği 

açıklanmıştır. Madde de ayrıca; Cumhuriyet savcısının kararıyla yapılan muayene 

işleminin, yirmidört saat içinde hakim veya mahkemenin onayına sunulacağı, hakim 

veya mahkemenin, yirmidört saat içinde kararını vermesi gerektiği, onaylanmayan 

kararların hükümsüz kalacağı ve elde edilen delillerin kullanılamayacağı 

belirtilmiştir. Bu madde gereğince alınacak hakim veya mahkeme kararlarına itiraz 

edilebilir(CMK m. 75/6). 

CMK’nın 75. maddesinde ki açık düzenleme karşısında, şüpheli veya 

sanığın rızasıyla  iç beden muayenesinin yapılması mümkün değildir70. 

İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik 

örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin 

bulunmaması gerekir (CMK m. 75/2). 

                                                
 
69 Yenerer, a.g.e., s. 135. 
70 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 891. 
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İç beden muayenesi ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi 

tarafından yapılabilir (CMK m. 75/3). Ayrıca, kadının muayenesi, istemi halinde ve 

olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır (CMK m. 77). 

Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden 

muayenesi sayılır (CMK m. 75/4). 

Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde 

iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 

tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz(CMK m. 75/5).  

“Orantılılık ilkesi” gereğince, bu koruma tedbirine başvurulabilmesi için 

zorunluluk bulunmalıdır71. Diğer bir deyişle, ispata yarayacak delilin daha uygun bir 

yolla elde edilmesine olanak bulunmamalıdır72. 

 Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin 

hükümler saklıdır (CMK m. 75/7). Buna göre, trafik kontrolü amacıyla alkol 

muayenesi yapılması mümkün olup, bu koruma tedbirinin kapsamında değildir. 

CMK’da, şüpheli veya sanığın, sadece “iç beden muayenesi ve vücudundan 

örnek alınması” düzenlenmiş, dış beden muayenesi, dolaylı olarak “arama”ya ilişkin 

hükümlere tabi tutulmuştur73. Ancak, “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, 

Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik”74 te şüpheli ve 

sanığın “dış beden muayenesi” de düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde; “bir 

suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanık üzerinde dış beden muayenesi 

Cumhuriyet savcısı ile, emrindeki adli kolluk görevlileri veya kovuşturma 

makamlarının talebiyle yapılabilir” denilmiştir.  

Yönetmeliğin 3. maddesinde bedenin tıbbi muayenesi; “tabip tarafından 

tıbbi yöntemler kullanılarak yapılan değerlendirmeler”, dış beden muayenesi ise; 

“vücudun dış yüzeyi ile kulak, burun ve ağız bölgelerinin gözle ve elle yapılan 

yüzeysel tıbbi incelemesi” şeklinde tanımlanmıştır. 

                                                
 
71 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 580. 
72 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 890. 
73  Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 577. 
74 1 Haziran 2005 Tarihli 25832 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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Yönetmeliğin 5. maddesinin son fıkrasında; girişimsel olmayan tıbbi 

görüntüleme yöntemleri, “dış beden muayenesi” sayılmıştır. Ayrıca, bu tür 

incelemelerin de tabip tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu 

diğer bir kişi tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.  

Üst araması ile beden muayenesi birbirinden farklı işlemlerdir. Üst araması; 

elbisenin, vücudun veya vücut boşluklarının elle yoklanması veya gözle incelenmesi 

ile sınırlıdır75. Diğer bir deyişle, “üst araması”; tıbbi bir müdahale ve araç 

kullanılmadan gerçekleştirilen bir incelemedir. Beden muayenesi ise, doğal vücut 

boşluklarının veya organlarının tıbbi müdahale ve tıbbi araçlar kullanılarak 

incelenmesidir76. 

Buna göre, kişinin vücudun dış yüzeyi ile kulak, burun ve ağız 

bölgelerinde, tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılan ve 

girişimsel olmayan tıbbi inceleme “dış beden muayenesi”dir. Örneğin, cinsel saldırı 

suçunun failinin bedeninde bulunan doğal bir iz veya belirtinin tespiti için yapılacak 

inceleme işlemi “dış muayene”dir. Şayet, kişinin elbiselerinin altında veya koltuk 

altında sakladığı bir şeyin bulunması isteniyor ise, bunun bulunması için yapılacak 

işlem “beden muayenesi” olmayıp, “üst araması”dır. Diğer yandan, faili meçhul bir 

cinayette maktülün vücudundaki diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için 

diş yapısının tespiti gerektiğinde, bu işlem ise farklı bir koruma tedbiri olan “Fizik 

Kimliğin Tespiti” (CMK m. 81) ile ilgili şartlara göre yapılacaktır. Son örneği 

vermemizdeki amaç, her olayın somut özelliğine ve yapılan işlemin niteliğine göre 

uygulanacak koruma tedbirinin ve dolayısıyla işlemin şartlarının farklı olabileceğini 

göstermektir.  

Dış beden muayenesi, gerektiğinde kişinin çırılçıplak soyulmasını, ağız ve 

vücut boşluklarına bakılmasını gerektiren hassas bir muayene türüdür. Bunun hakim 

veya Cumhuriyet savcısı kararı olmadan yapılabilmesi yerinde olmamıştır. Anüs ve 

cinsel organların muayenesinin “iç beden muayenesi” olarak kabul edilip (CMK m. 

75/4), hakim kararına bağlanmasının altında da bu endişe yatmaktadır77. Ancak 

                                                
 
75 Özbek, a.g.e. (1999), s. 113. 
76 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 889. 
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yönetmelik hazırlanırken, kanun koyucunun “şüpheli veya sanığın dış beden 

muayenesini” düzenlememesinin altında, bu işlemin “arama” hükümlerine tabi 

tutulması gerektiği yönündeki iradesi gözden kaçırılmıştır78. 

CMK’nun 119/1. maddesinde, üstte yapılacak aramalar için “hakim kararı, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına 

ulaşılamayan hallerde ise kolluk amirin yazılı emriyle yapılabileceği” şart 

koşulduğuna göre, daha hassas bir işlem olan “dış beden muayenesinin” hakim veya 

savcı kararı olmadan yapılabilmesi kabul edilemez79. 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun, özel hayatın vücut bütünlüğünü de 

kapsadığı yönündeki (özel hayat, kişinin beden ve ruh bütünlüğünü içerir)80 kararı da 

bu görüşü destekler niteliktedir. Zira, yönetmeliğin 5. maddesindeki bu düzenleme, 

temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğine dair Anayasa’nın 13. 

maddesine de aykırılık oluşturmaktadır. 

Bu nedenle, “bir suça ilişkin delil bulmak amacıyla” yapılacak “dış 

muayene”de de CMK’nın 119/1. maddesi gereğince, kural olarak hakimden karar 

almak gerekir 

CMK’nın 76. maddesinde ise; bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, 

mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya 

vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler 

alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahi bir müdahalede 

bulunmamak koşuluyla, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Mağdurun rızasının varlığı halinde, 

bu işlemlerin yapılabilmesi için karar alınmasına gerek yoktur81. 

O halde, cinsel saldırıya uğramış olan mağdurun vücudunda sperm artıkları 

elde edilebilmesi için, mağdurun rızasının alınması, mağdur rıza göstermiyor ise, 

                                                                                                                                     
 
77 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 578. 
78 Öztürk, Erdem, a.e., s. 579. 
79 Öztürk, Erdem, a.e., s. 578. 
80 Aktaran: Yenerer, a.g.e., s. 134. 
81 Centel, Zafer, a.g.e., s. 227. 
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hakimden karar alınması veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının yazılı emir vermesi gerekecektir82. 

b. Eşyada Yapılan Adli Arama 

Maddi bir varlığa sahip olan ve delil olabilecek, taşınabilen ve mülkiyete 

konu olabilen her şey eşyadır83. Suç delillerinin tespiti yada müsadereye tabi eşyanın 

ele geçirilmesi için şüphelinin, sanığın veya suçla ilgisi olmayanın eşyası aranabilir. 

Çanta, valiz, torba, paket ve kutu gibi şeyler, aramaya tabi tutulabilecek eşyalara 

örnektir84. 

Defter, kaset, bankaya tevdi edilmiş bir evrak, resim, para85, banka cüzdanı, 

CD, DVD ve bilgi içen kağıtlarda “eşya” kavramı içinde  aramanın konusunu 

oluşturabilirler.             

Örneğin, mağdurların imzaladıkları senet ve sözleşmeler, para ilişkisini 

gösteren kayıtlar, tefecilik veya yağma suçunun delili olabilir ve bunların ele 

geçirilmesi için, kişinin üzerinde, eşyasında, konutunda, işyerinde veya diğer kapalı 

alanlarında arama işlemine başvurulabilir. 

Aranan eşyanın, aranan kişinin mülkiyetinde olması gerekmez. Eşyanın bu 

kişinin zilyetliğinde bulunması ve fiili kullanım yeterlidir86. Buna göre; örneğin 

emanetçideki bavul dahi bu kapsamda aramanın konusu olabilir87.  

Diğer yandan, çalıntı eşyanın bulunması için de arama yapılabileceğinden, 

çalıntı eşyada, bu manada “eşya araması”nın konusunu teşkil edebilir. 

c. Araçlarda Yapılan Adli Arama 

Araçta adli arama yapılabilmesi için; içinde bir suçun faili, önemli bir suçun 

tanığı veya bir suç delili yada suç eşyasını taşıdığına dair şüphe bulunmalıdır88.  

                                                
 
82 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.217. 
83 Özbek, a.g.e. (1999), s. 117. 
84 Yenerer, a.g.e., s. 137. 
85 Özbek, a.g.e. (1999), s. 118. 
86 Yenerer, a.g.e., s. 137. 
87 Özbek, a.g.e. (1999), s. 118. 
88 Eryılmaz, a.g.e., s. 120. 
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Bu nedenle, hakkında yakalama, zorla getirme veya tutuklama kararı 

bulunan şüpheli, sanık veya hükümlünün yakalanması amacıyla da araçlarda adli 

arama yapılabilir. 

Aracın kendisi de, bir suçun aydınlatılması hususunda delil veya müsadere 

konusu olabilir. Bu halde de plakası veya belirleyici özelliği önceden tespit edilmiş 

olan araç durdurulup, aranabilir89. 

Araçlar hareketli objeler olduklarından, kaçma şüphesi, aynı delili bir daha 

ele geçirememe tehlikesi büyüktür. Bu nedenle, mukayeseli hukukta araçlarda arama, 

konutta yapılan aramaya nazaran daha basit şartlara tabi tutulmuştur. Ancak, bu 

kolaylık sürücünün elinin uzanabildiği alanla sınırlı tutulmuş, kapalı yerlere bakmak 

yasaklanmıştır. Araçların kapalı yerlerinde ve içindeki çantalarda yapılacak 

aramalarda genel kurallar geçerlidir. Mukayeseli hukukta sadece, gecikmesinde 

delilin kaybolma veya yok olma ihtimali mevcut ise, aracın kapalı yerlerinde ve 

içindeki çantalarda arama yapılmasına müsaade edilmektedir. Araçlarda bulunan 

yolcuların üzerlerinde de sadece silah araması yapılmasına müsaade edilmektedir90.  

d. Konut, İşyeri ve Diğer Kapalı Yerlerde Adli Arama 

Konut: Anayasa’nın 21. maddesine göre; “Kimsenin konutuna 

dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık 

ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı 

olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna 

girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz”. 

Ancak Anayasada, konut kavramının tanımı yapılmamıştır. Medeni 

Kanun’da ise “yerleşim yeri”; “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer” 

olarak tanımlanmış olup (MK. m. 19/1); bu kavram ceza hukukundaki konut 

kavramını karşılamamaktadır. Medeni Kanun’da ki yerleşim yeri kavramı sürekli 

oturulan yer ile sınırlı olup; bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yerinin 

                                                
 
89 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 917. 
90 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 943. 
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olamayacağı belirtilerek (MK m. 19/2), ceza hukukundaki konut kavramından 

ayrılmaktadır. Zira, ceza hukukunda, bir kimsenin geçici de olsa oturmak için 

sığındığı her nevi yer konuttur91.  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK) da, konut kavramını “devamlı veya 

geçici olarak, kişilerin yerleşmek ve barınmak amacıyla oturmalarına elverişli yerler” 

şeklinde tanımlamıştır (YCGK.’nun 21.06.1993 tarih ve 155 E.-184 K. sayılı 

kararı)92. Bu anlamda yaşanan bütün yerler konut olabilir. Tatil evleri, iş yurtları ve 

diğer geçici veya uzun süreli konaklama yerleri konut kapsamında kalabilir. Uzun 

süredir uğranılmayan, fakat gayrimenkul ile ilişkinin koparılmadığı hallerde de, bu 

yerin konut niteliği devam eder. Buna ilişkin AİHM’nin Gillow-Birleşik Krallık 

davasında; 19 yıldır sahip oldukları evde hiç yaşamamış olan davacıların, söz konusu 

yeri AİHS’nin 8/1. maddesi kapsamında konut olarak sayabileceklerine karar 

vermiştir. Mahkeme; uzun süre uzak olmalarına rağmen, hep söz konusu yere dönme 

niyetleri olması ve bu gayri menkulle ilişkilerini, konutları sayılabilecek düzeyde 

devam ettirmiş olmalarını, kararına gerekçe olarak  göstermiştir93.  AİHM’nin bu 

kararı ışığında; yurt dışında çalıştığı halde, Türkiye’ye geldiğinde kalacağını 

düşünerek evini kiraya vermeyen ve içinde eşyalarını muhafaza eden kişi 

bakımından, bu ev konuttur. 

Eklenti (müştemilat); konut ve benzeri yapıların kullanılış amaçlarından 

herhangi birini tamamlayan diğer yapılar ve yerlerdir. Diğer bir anlatımla, girilmesi 

konutta oturanların huzur ve güvenliğini bozabilecek, konuta bağlı veya pek yakın ek 

yapılar veya yerlerdir. Avlu, ahır, bahçe, taraça, samanlık vb. gibi yerler 

müştemilattır. Eklenti de, konut dokunulmazlığı kapsamında koruma altına alınmıştır 

(TCK m. 116/1)94. 

Konutun veya eklentinin devamlı veya geçici olarak kullanılıyor olmasının 

bir önemi yoktur. Önemli olan, bu yönde bir özgüleme (tahsis) iradesinin 

                                                
 
91 Haydar Erol, Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara,Yayın 
Matbaacılık, 2005, s. 602.  
92 Aktaran: İsmail Malkoç, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Ankara, Turhan Kitapevi, 
2000, s. 381.  
93 Aktaran: Kilkelly,  a.g.e., s. 19. 
94 Erol, a.g.e., s. 610; Özbek, a.g.e. (2005), s. 414; Bozer, a.g.e., s. 89. 
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bulunmasıdır. Ancak, bu irade dışarıdan anlaşılabilmeli ve bu irade meşru olup, bir 

hakka dayanmalıdır95. Fakat bu hakkın türü önemli değildir. Bu hak mülkiyet hakkı 

olabileceği gibi, kiracı ve otel müşterisinde olduğu gibi zilyetlik hakkı da olabilir.  

Bu manada, müstakil ev, apartman dairesi, otel odası, çadır, içinde geçicide olsa 

barınılan ulaşım araçları, genel binalarda görevlilere özgülenmiş odalar ve bölümler 

konut niteliğindedir96. Kahvehane, lokanta, lokal ve benzeri yerler genelin 

yararlanmasına ve kullanımına sunulmuş olduklarından konut niteliğine sahip 

olmadığı halde, bu yerlerin bir bölümü sadece kişinin yerleşmek ve barınmak gibi 

gereksinimlerine özgülenmiş ise, bu yerlerde konut niteliğindedir97. 

Korunan kişinin mülkiyet hakkı değil, kişinin özgürlüğü, rahatı ve 

huzurudur (YCGK’nun 07.03.1988 tarih ve 605-74 sayılı kararı)98. Bu nedenle, ölçü; 

o yerin özel kullanıma ayrılıp ayrılmadığıdır99. Bunun bir sonucu olarak, o yerin terk 

edilmemiş bir yer olması yada kullanımdan çıkarılmamış olması gerekir100.  

AİHM ve Komisyon konut kavramını geniş yorumlamakta, meslek ve 

ticaret faaliyetinin yürütüldüğü yerleri de AİHS’nin 8/1. maddesi kapsamında konut 

olarak kabul etmektedir101. 

5237 sayılı Ceza Kanununda (m.116), 765 sayılı eski Ceza Kanununda 

(m.193, 194) olduğu gibi konut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar, “mala karşı 

                                                
 
95 YCGK’nun 27.12.1993 tarih ve 1993/4-169 E., 1993/354 K. sayılı kararı: “Eklenti veya konut 
sahipleri, bu yerlerin kendilerine ait olduğunu, izinsiz girilmesinden rahatsızlık duyacaklarını dış 
dünyaya yansıtmalıdırlar. Tahsis gayesinin bazı maddi engellerle belirtilmesi yeterlidir. Konut veya 
eklentiyi dış dünyadan ayırıcı belirtiler, o yer sahibinin yaşama biçimi, mevcut olanakları, sosyal ve 
ekonomik durumu ile kültürel ve yöresel özellikleri, gelenek ve göreneklere göre farklılıklar 
gösterebilir. Bu husus, olaysal olarak değerlendirilmeli, tayin ve taktir edilmelidir. Örneğin, bahçenin 
etrafına çekilen duvar izinsiz girişi önleyecek bir engel olduğu gibi, kapı önüne yapılan sahanlık veya 
avluyu çevreleyen ve çit görevini yapan çiçeklik yada sınıra açılan hark, asılan girilmez yazısı bu yere 
girmenin istenmediğini, ayrımı gösteren bir başka belirtidir”.   
96 Özbek, a.g.e. (2005), s. 414. 
97 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.306. 
98 Aktaran: Erol, a.g.e., s. 612. 
99 Necati Meran, “Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunda Rıza Sorunu”, TC. Adalet Bakanlığı 
Adalet Dergisi, S. 12, Ankara, Ankara Açık Cezaevi matbaası, Temmuz 2002, s. 52.  
100 Yenisey, a.g.e. (1995), s. 7. 
101 Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 340.   
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işlenen suçlar” bölümünde değil “hürriyete karşı işlenen suçlar” bölümünde yer 

almıştır102. 

İşyeri: Suç delillerinin, müsadereye tabi eşyaların ve/veya şüpheli/sanığın 

yakalanması amacıyla işyerinde de arama yapılabilir (CMK m. 116). İşyeri, bir 

kimsenin mutat sanatını icra ettiği yerdir103. Arama kararı bakımından, işyerine de 

konut gibi özel bir önem verilmiş ve buralarda kural olarak hakim kararıyla, 

gecikmesinde sakınca olan hallerde ise Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama 

yapılabileceği belirtilmiş, kolluk amirine işyerinde arama yapılması konusunda yetki 

verilmemiştir (CMK m. 119/1). AİHM, 1992 yılında Niemietz-Almanya davasında, 

bir kişinin mesleğine veya işine ait faaliyetleri özel konutunda yerine getirebileceği 

gibi mesleğine ait olmayan bir faaliyeti de ofisinde veya ticari mekanında 

yapabileceğini belirterek, konut kavramının meslek sahibi bir kişinin bürosunu da 

kapsayabileceğine karar vermiştir.104      

Diğer Kapalı Yerler: Diğer kapalı alanlardan maksat, konut ve işyeri 

dışında kalan, özel mülkiyete ait tüm yerlerdir. Taşınmazlar bu kavramın kapsamında 

olup, bir bina ile fiziksel veya idari bir bağlantısı olması gerekmez. Ancak, bu 

yerlerin başkalarının istek dışı girişlerine engel olacak şekilde, koruma tertibatı 

vasıtasıyla emniyet altına alınmış olması gerekir. Yani, o yerin özel mülkiyete ait 

olduğunu gösteren tahsis iradesinin dışa yansımış olması gerekir. Örneğin, bu yerler, 

çit, duvar vb. vasıtalarla çevrili olabilirler105. Bunun yanında, çukur kazılarak yada 

taş dizilmesi yoluyla da bu irade dışa yansıtılabilir. Yine, bu yerlerin üstünün kapalı 

olması da gerekmez. İnşaat halindeki bina, depo, ardiye, samanlık gibi konut veya 

işyerine bitişik olan veya olmayan yerler, diğer kapalı alanlara örnektir106. 

 

 

                                                
 
102 İzzet Özgenç,Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi: (Genel Hükümler), Ankara, Adalet Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 2006, s. 822. 
103 Özbek, a.g.e. (2005), s. 415. 
104 Aktaran: Kilkelly,  a.g.e., s. 19. 
105 Yenerer, a.g.e., s. 132; Özbek, a.g.e. (1999), s. 111. 
106 Özbek, a.g.e. (2005), s. 416. 
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e. Bilgisayar, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde 

Arama, Kopyalama Ve Elkoyma 

Teknolojik gelişmelerle birlikte, hem bu alanda işlenen suçların 

yaygınlaşması, hem de delil etmenin yeni bir yöntemi olarak CMK’nın 134. 

maddesinde “bilgisayarlarda, bilgisayar kayıtlarında ve kütüklerinde arama” tedbiri 

ceza muhakemesi sistemimize dahil olmuştur107. 

Bireye ait bilgisayar kayıtlarındaki kişisel bilgiler, temel insan hakları 

arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kişisel bilgilerin yer aldığı bilgisayar, bilgisayar 

programı ve  kütüklerinde, arama ve elkoyma tedbirine başvurulabilmesi için 

öncelikle başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması gerekir. 

Bilgisayardaki kayıtların, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında delil niteliğine sahip 

olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu itibarla, hem maddi gerçeğin ortaya 

çıkartılması, hem de bireyin haklarının korunması amacıyla, bilgisayarlarda, 

bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama yapılabilmesi için hakim kararına 

ihtiyaç vardır108. 

Buna göre, bir suça ilişkin soruşturma sırasında başka surette delil elde 

edilmesi imkanı yok ise, Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı 

bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, 

kayıtlardan kopya çıkarılmasına, kayıtların çözülüp metin haline getirilmesine hakim 

tarafından karar verilir (CMK m. 134/1). 

Cumhuriyet savcısı ve kolluk amirine bu konuda yetki verilmemiş olması 

dikkat çekicidir109. Bu tür aramaların, ancak hakim kararıyla yapılabileceğine 

hükmedilerek, kişisel verilerin gizliliğinin korunması için koşulların sıkılaştırılması 

yoluyla, güvence sağlanmasının hedeflendiği söylenebilir.    

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine, şifrenin 

çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması 

                                                
 
107 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 543. 
108 Mustafa Artuç, Cemil Gedikli, Yeni İçtihatlarla TCK-CMK-CGİK ve Çocuk Koruma 
Kanunu ile Getirilen Yenilikler, Ankara, Kartal Yayınevi, 2006, s. 502. 
109 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 958. 
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halinde, çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve 

gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması 

halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir (CMK m. 134/2). 

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki 

bütün verilerin yedeklemesi yapılır (CMK m. 134/3). İstemesi halinde, bu yedekten 

bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus, tutanağa geçirilerek 

imza altına alınır (CMK m. 134/4). 

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki 

verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler 

kağıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına 

alınır (CMK m. 134/5). 

CMK’da getirilen bu yeni koruma tedbiri konusunda üzerinde durulması 

gereken önemli bir nokta da, bu tedbire sadece soruşturma aşamasında ve ancak 

Cumhuriyet savcısının istemi halinde başvurulabilecek olmasıdır. Bazı yazarlar, 

mahkemeye kovuşturma aşamasında ve re’sen bu tedbire başvurma imkanının 

tanınmamasını eleştirmektedirler110. Bu eleştiri haklı değildir. Zira, kanun koyucunun 

bu takdirinin altında yeni ceza muhakemesi sisteminin mantığı yatmaktadır. Yeni 

sistemde, tüm delillerin soruşturma aşamasında toplanıp mahkemeye eksiksiz 

sunulması istenmektedir. Soruşturma yapma ve delil toplama görevi Cumhuriyet 

savcısına aittir. Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir 

yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, 

şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve 

şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür (CMK m. 160/2). Bu kapsamda, 

Cumhuriyet savcısı gerek gördüğü tüm tedbirleri alacaktır. Şayet, bir eksiklik varsa 

ve mahkeme örneğin bilgisayar üzerinde arama ve elkoyma tedbirine başvurulmasını 

gerekli görüyorsa, iddianameyi iade ederek bu eksikliğin giderilmesini sağlayacaktır 

(CMK m. 174/1b). 

      

                                                
 
110 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s. 367. 
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2.2. ARAMANIN ŞARTLARI 

“Arama”, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığına müdahale 

niteliği taşıdığından, önemi nedeniyle ulusal ve uluslararası düzenlemelerde bu 

tedbire başvurulabilmesi için bir takım şartlar ihdas edilmiştir.  

AİHS’nin 8. maddesi, özel hayata müdahale edilebilmesi için üç şart ihtiva 

etmektedir. Bunlar;  

a) Kısıtlayıcı tedbirin kanunla düzenlenmiş olması, 

b) Kısıtlama ile güdülen amacın meşru olması, 

c) Müdahale teşkil eden işlemin demokratik bir toplumda gerekli olması111.       

Avrupa Birliği uyum sürecinde, AİHS’nin bu kriterleri esas alınarak 2001 

yılında 4709 sayılı kanunla Anayasa’nın 13, 20 ve 21. maddelerinde değişiklik 

yapılmış olup, “arama” tedbiri  sıkı şartlara bağlanmıştır. 

Anayasa’nın 13, 20 ve 21. maddeleri kapsamında “arama”nın genel şartları 

üç başlık altında sıralanabilir. Bunlar;   

a) Arama tedbiriyle ilgili düzenlemeler kanunla yapılmış olmalıdır. 

b) Arama tedbirine başvurulabilmesi için, Anayasa’nın 20 ve 21.  

maddelerinde gösterilen sebeplerin (milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması) bulunması gerekir. 

c) Arama yapılabilmesi için, kural olarak hakim kararı, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri alınmalıdır. 

Bu şartların dışında, CMK, PVSK ve özel kanunlarda “arama” ile ilgili bir 

takım şartlar yer almaktadır. Bu başlık altında, aramanın karar sürecinden başlayarak, 

sona ermesine kadar uyulması gereken şartlar incelenecektir.  

                                                
 
111 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 73. 
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2.2.1. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emrinin 

Bulunması 

2001 tarihinde 4709 sayılı kanunla Anayasa’da yapılan değişikliklerle, 

arama yapılabilmesi için kural olarak hakim kararı alınması, gecikmede sakınca 

bulunan hallerde ise kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emrinin bulunması şart 

koşulmuştur (An. m. 20, 21).  

Arama kararı, kamu menfaati ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında denge 

kurulmasını gerektirdiğinden, bunun takdirinin hakime bırakılması toplum ve birey 

açısından bir güvencedir. Bu nedenle, aramanın kural olarak hakim kararıyla 

yapılabilmesinin altında hukuk devleti anlayışı yatmaktadır112.    

Adli ve önleme aramaları bakımından farklılık, gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde kanunla “yetkili kılınmış mercii” konusundadır113. Bu nedenle, 

konuyu adli arama ve önleme aramaları bakımından ayrı ayrı incelemekte fayda 

vardır.  

2.2.1.1. Önleme Aramasında Karar ve Emrin Verilmesi 

Önleme araması idari bir işlem olduğu halde, 2002 yılında 4771 sayılı 

kanunla PVSK’nın 9. maddesinde yapılan değişiklikle, hukuk hayatımıza ilk kez 

“hakim kararıyla önleme araması yapılması” kurumu getirilmiştir114. Buna göre, 

önleme araması yapılabilmesi için, kural olarak hakimden kararı alınması gerekir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, mahallin en büyük mülki amirinin 

vereceği yazılı emirle önleme araması yapılabilecektir. Bu düzenleme karşısında, 

artık önleme aramasının idari niteliğini kaybettiği yönünde görüşler  

bulunmaktadır115. 

Önleme araması; kolluğun, aramanın yapılacağı yerin mülki idare amirine 

yapacağı başvuru üzerine yapılır. Buna göre; kolluk tehlikenin oluştuğu yönünde 

                                                
 
112 Özbek, a.g.e.(1999), s. 68. 
113 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e, s. 324. 
114 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 915. 
115 Centel, Zafer, a.g.e, s. 298.   
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tespitlerini belirterek, nerde ve ne zaman arama yapılmasını istiyorsa, bunu o yer 

mülki idare amirine ayrıntılı bir raporla bildirir. Mülki amir, kolluğun talebini haklı 

bulursa, hakimden arama kararı talep eder. Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan bir 

hal mevcut ise, mülki amir re’sen de “yazılı arama emri” verebilir (PVSK m. 9, 

AramaY. m. 20). İstisnai olarak, sadece kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılacak 

aramalarda bu talep, o yer Cumhuriyet savcısına da yapılabilir. Bu durumda, 

Cumhuriyet  savcısı da kaçakçılığın önlenmesi için arama izni verebilir (4926 sk. 

m.17/3) 116.  

“Mülki idare amiri”; illerde vali veya bu konularda yetkilendirdiği 

yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamdır (AÖAY m. 4). 

Önleme aramalarında, kolluk kendiliğinden hakime başvuramaz117.  

Hakim; önüne gelen talebi evrak üzerinde inceler ve tehlikeyi takdir ederek 

kararını verir118. İster hakim tarafından, isterse gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde mülki idare amiri tarafından olsun, önleme araması için karar veya emir 

verilebilmesi için, aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekir119. 

a) Önşartlar: (i)Hakkında arama yapılacak kişinin PVSK veya diğer 

kanunlara göre, bir hak kısıtlamasına tutulabilmesi mümkün olmalı, diplomatik 

dokunulmazlık120 gibi bir engel olmamalıdır. 

(ii)  Yada, bu kişinin serbest iradesinin mevcut olmadığı veya yardıma 

muhtaç bir durumda bulunduğu açıkça belli olmalıdır. 

(iii) Bir kişinin üstünün aranması söz konusu olduğunda; kolluk tarafından 

muhafaza altına alınabilecek eşyaları taşıdığını kabul etmeyi haklı gösteren “olaylar” 

(makul sebep) olmalıdır 121. 

                                                
 
116 Özbek, a.g.e.(2005), s. 397. 
117 Feridun Yenisey, “Yeni Arama Hukukumuz”, Polis Dergisi No: 37. sayı, (Çevrimiçi)  
http://www.egm.gov.tr/apk/37/web/makaleler/Feridun_%YENISEY.htm), 18 Ekim 2005   
118 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 924. 
119 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 916. 
120 Diplomatik dokunulmazlık için Bkz. (2.2.8.3.), s. 113.  
121 Makul Sebep Bkz. (2.2.6.2.), s. 107. 
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(iv) Somut olaylara dayanarak, orada kişilerin suçları hazırladıkları, 

kararlaştırdıkları veya işledikleri veya oturma iznine sahip bulunmayan kişilerin 

toplandığı veya hüküm giymiş suçluların gizlendiği veya fuhuş yapıldığı belli 

olmalıdır. 

(v) Diğer taraftan, belli olay ve belirtiler; topluma mal veya hizmet temin 

eden önemli bir tesis veya resmi bir binaya karşı veya binanın içinde suç 

işleneceğini, sayılan objelerin tehlike içinde olduğunu gösteriyorsa, bu binaların 

içinde veya yakınında olan kişilerin üzerlerinin aranması için emir verilebilir 122. 

b) Bu önşartlar yanında, PVSK’nın 9. maddesinde sayılan  sebeplerin (milli 

güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve 

hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi) tehlike altında bulunması 

gereklidir123. 

AramaY.’nde; hakimin verdiği karar aleyhine, mülki amir tarafından kanun 

yollarına başvurulabileği belirtilmektedir (m. 20). Ancak bu konuda kanuni bir 

düzenleme olmadığı gibi, yönetmelikte kanun yolları da gösterilmiş değildir. Burada, 

adli arama için geçerli olan itiraz usulünün uygulanması gerekecektir (CMK m. 

268)124. Bu konuda,  kanunla düzenleme yapılmamış olması da önemli bir 

eksikliktir125. 

Diğer bir husus da, kolluk amirinin “önleme araması yapma emri” verme 

yetkisinin bulunmamasıdır. Adli aramada kolluk amirine tanınan (gecikmesinde 

sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde) yazılı arama emri 

verme yetkisinin, önleme aramasında göz ardı edilmesi şaşırtıcıdır126. Amir, sadece 

                                                
 
122 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 916. 
123 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 917.  
124 CMK’nın 268. maddesi: “1.Hakim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm 
koymadığı hallerde 35. maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde 
kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda 
bulunmak suretiyle yapılır…2.Kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse 
kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie 
gönderir. 3. İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: a-Sulh ceza hakiminin 
kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi  
hakimine aittir.b-Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi 
ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir. 
125 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 924. 
126 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 925. 
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usulüne uygun olarak verilmiş arama karar veya emri üzerine, emrindeki kolluk 

memurlarına arama yapılması için sözlü emir verebilmektedir (AramaY m. 20/son). 

Adli aramalarda olduğu gibi önleme aramalarında da kolluk amirine arama 

emri verme yetkisinin tanınması için kanun değişikliğine gidilmesi gerekir. 

2.2.1.2. Adli Aramada Karar ve Emrin Verilmesi 

Adli aramada karar verme yetkisi, CMK’nın 119. maddesinde 

açıklanmıştır. Buna göre, adli aramaya karar verme yetkisi kural olarak hakime aittir. 

Adli arama kararını, soruşturma aşamasında, aramanın yapılacağı yerdeki  “sulh ceza 

hakimi” verir (CMK m.162).  Kovuşturma aşamasında ise, bu yetki davanın 

görüldüğü mahkemeye, acele hallerde ise mahkeme başkanına aittir (CMK 

m.192)127.  

Arama kararı dosya üzerinden verilir. Arama kararının verildiği oturumda, 

müdafiin hazır bulunmayı isteme hakkı yoktur128. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri 

ile adli arama yapılabilir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde ise; “konut, 

işyeri ve kamuya açık olmayan diğer kapalı alanlar” dışında kalan yerler için, kolluk 

amirinin yazılı emriyle arama yapılabilir (CMK m.119/1). Konutta, işyerinde ve 

kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hakim kararı veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk 

amirine ise, bu gibi yerlerde arama izni verme yetkisi tanınmamıştır (CMK m. 

119/1)129. 

Kanunun ilk şeklinde kolluk amirinin arama emri  verme yetkisi 

bulunmamaktaydı. Daha sonra, maddeye kolluk amiriyle ilgili bu düzenleme eklendi 

(5353 sk. m. 15). Böylece, mülga CMUK’tan (m. 97) farklı olarak, her kolluk 

memuruna değil, sadece kolluk amirine ve ancak belirli yerlerle ilgili olarak arama 

                                                
 
127 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 946. 
128 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 948. 
129 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 
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emri verme yetkisi verilmiştir130. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama 

sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir (CMK m.119/1-son cümle). 

Önce sözlü emir verilip, sonradan yazı ile teyit edilmesi (CMK m. 161/3), 

arama tedbiri yönünden geçerli değildir. Anayasanın hükmü (An. m.20, 21) buna 

engeldir. Arama emri, arama yapılmadan önce mutlaka yazılı olarak verilmiş 

olmalıdır131.  

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; kolluk, makul şüphe sebeplerini 

iletişim araçlarıyla derhal Cumhuriyet savcısına bildirmelidir. Cumhuriyet savcısı da 

gerekli gördüğü takdirde, verdiği yazılı arama emrini iletişim araçlarından da 

faydalanarak (örneğin faksla) en seri şekilde ilgili kolluğa iletmelidir132. 

Genel nitelikteki arama karar veya emirleri geçerli değildir. Arama karar 

veya emrinde; 

a) aramanın nedenini oluşturan fiil,  

b) aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi yada 

eşya,  

c) karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi açıkça gösterilmelidir 

(CMK’nın 119/2).  

Arama yapılacak yerin adresi açık olarak belirtilmelidir. Ancak, bina 

numarasının yanlış gösterilmesi gibi basit hatalar, hukuka aykırılık teşkil etmez. 

Yakalama amaçlı arama karar veya emrinde ise, kişinin adı ve kişisel özellikleri yer 

almalıdır133. 

Soruşturma, kural olarak Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür (CMK 

m.161). Bu nedenle, soruşturma safhasında sulh ceza hakiminden arama kararını 

Cumhuriyet savcısı talep edebilir. Ancak, suçüstü hali ile gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla 

Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hakimi de bütün soruşturma 

                                                
 
130 Ünver, Hakeri, 132.   
131 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.  948. 
132 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s. 315. 
133 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 946.  
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işlemlerini yapabilmektedir (CMK m.163). Bu halde, kolluk amir veya memurları 

re’sen sulh ceza hakimine başvurarak arama kararı talep edebilirler134. 

Cumhuriyet savcısına ulaşılamaması sebebiyle kolluk amirinin yazılı 

emriyle gerçekleştirilen arama ve elkoyma işlemlerinde, ilgili kolluk görevlilerince 

Cumhuriyet savcısının hangi vasıtalarla arandığı ve neden ulaşılamadığı ayrıntılı bir 

tutanakla açıklanmalı ve tutanak düzenlenecek evraka eklenmelidir (AÖAY m.7). 

2.2.1.3. Kolluk Amiri 

Adli Kolluk Yönetmeliğinde135 “adli kolluk sorumlusu” tanımlandığı halde, 

“kolluk amiri” tanımlanmamıştır. Yönetmeliğin 3. maddesinde “adli kolluk 

sorumlusu” (CMK’nın 161/5); “İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük 

Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki usule göre görevli adli kolluğun 

komutanı/amiri” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, en yüksek kolluk amiri (adli 

kolluk sorumlusu), il ve ilçe emniyet müdürleri, il ve ilçe jandarma komutanlarıdır. 

Bu durumda, ilgili kurumların yönetmeliklerine göre emniyet müdür yardımcısı, şube 

müdürleri, karakol amir veya komiseri, jandarma karakol komutanı kolluk amiri 

olarak kabul edilmelidir136. 

İçişleri Bakanlığı’nın 06.07.2005 tarih ve 2005-69 numaralı genelgesinde; 

“il merkezlerinde ağırlıklı olarak adli kolluk görevlerini ifa eden şube 

müdürlüklerindeki (Asayiş, Kaçakçılık, Narkotik, Mali, Organize, Terörle Mücadele 

Şube Müdürlükleri) kolluk amir ve memurlarının, CMK’nın 165. maddesi uyarınca 

bu görevlerinin ifası süresince adli kolluk amir ve memurları oldukları, bu şubelerin 

müdürlerinin de adli kolluk sorumlusu olarak kabul edilecekleri” belirtilmiştir. 

                                                
 
134 Yenisey, (www.egm.gov.tr). 
135 Yeni “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”, 1.6.2005 tarih ve  25832 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
136 Soyaslan, a.g.e., s. 295; Özbek, a.g.e. (2005), s. 427. 
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2.2.1.4. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kavramı 

“Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kavramından maksat, hakime 

gidilmekle meydana gelecek zaman kaybının aramayı güçleştirmesi, hatta olanaksız 

kılmasıdır137.  

AramaY.’nin 4. maddesinde “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kavramı, 

adli arama ve önleme aramaları bakımından ikili bir ayrıma tabi tutularak 

tanımlanmıştır. Buna göre;  

a) adli aramalar bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hal: derhal 

işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya 

şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve 

gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması,  

b) Önleme aramaları bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hal: derhal 

işlem yapılmadığı takdirde, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel 

ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi veya 

zarar görmesi, suç işlenmesinin önlenememesi, taşınması veya bulundurulması yasak 

olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilememesi ihtimalinin 

ortaya çıkması ve gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması, 

halini ifade etmektedir.”  

Bu nedenle, gecikmesinde sakınca bulunulan hal yorumlanırken adli ve 

önleme aramaları bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. Burada, üzerinde 

durulması gereken en önemli konu, gecikmesinde sakınca bulunan halin doğru tespit 

edilmesidir. Hakimden karar almak için vakit bulunduğu sürece, mutlaka bu yola 

başvurulması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, park halinde duran bir araçta 

arama yapmak isteyen kolluk, gerekli tedbirleri alarak hakimden arama kararı 

alınması için Cumhuriyet savcısına müracaat edecektir. Bu durumda, gecikmesinde 

sakınca bulunan bir halden söz edilemeyeceği için, Cumhuriyet savcısı hakimden arama 

kararı talep etmelidir. Hakim kararı olmadan arama emri verilmesi istisnai bir durum 

                                                
 
137 Özbek, a.g.e. (2005), s. 427. 
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olduğundan, zorunluluktan kaynaklanan bu istisnai yetki sadece gerektiğinde 

kullanılmalıdır138. 

Bazı hallerde, aramanın mutlaka hakim kararıyla yapılması gerekmektedir. 

Örneğin, CMK’nın  130. maddesine göre Avukat bürolarında arama yapılabilmesi 

için mutlaka hakim kararı gerekmektedir. Avukat bürolarında, kolluk tarafından 

re’sen arama yapılaması söz konusu olmadığı gibi, “gecikmesinde sakınca bulunan 

hal” olduğu gerekçesiyle, Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de arama yapılması 

mümkün değildir139. 

2.2.2. Karar Alınmadan Arama Yapılabilen Haller 

2001 yılında 4709 sayılı kanunla Anayasa’nın 20 ve 21. maddelerinde ve 

buna paralel olarak 2002 yılında 4771 sayılı kanunla  PVSK’nın 9. maddesinde 

yapılan değişiklikler ile 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 

119/1. maddesindeki düzenleme karşısında; artık arama yapılabilmesi için “hakim 

kararı”, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise kanunla yetkili kılınmış yetkili 

merciin (önleme araması için mülki amir; adli arama için Cumhuriyet savcısı veya 

kolluk amiri) yazılı emrinin bulunması şartı getirilmiştir. Bu düzenlemelerle, daha 

önce var alan istisnalar kaldırılmıştır. Özel kanunlarda da bu yönde düzenlemelere 

gidilmiş; 2003 yılında yürürlüğe giren Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 17/2. 

maddesinde ve 2004 yılında Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 66. maddesinde yapılan değişiklikle (5078 sk. m. 5), “arama”nın hakim 

kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu kanunlarda belirtilen yetkili 

mercilerin (askeri suçlarda; askeri savcı, teşkilatında askeri mahkeme bulunan kıta 

komutanı, askeri kurum amirleri veya bunların verecekleri yazılı emirle diğer askeri 

makamlar / kaçakçılık suçlarında ise, mülki amir veya Cumhuriyet savcısı)yazılı 

emri ile yapılması kabul edilmiştir.     

Kural bu olmakla birlikte, bazı durumlarda arama yapacak kolluk 

memurunun yetkili mercie başvurup yazılı emrini almasına imkan ve zamanı 

                                                
 
138 Yenisey, (www.egm.gov.tr). 
139 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., 956. 
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olmayabilir. Bu tür durumlar, Anayasada belirtilen “gecikmesinde sakınca bulunan 

hal” kavramından öteye hayati bir tehlikeyi ifade etmekte olup, derhal arama 

yapılması zorunlu olabilir. 

Anayasada getirilen bu istisnasız düzenlemeye yönelik, bazı örnekler 

verilerek eleştiride bulunulmaktadır. Arama yapılması için hakim kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciden yazılı 

arama izni alınması şartının suçla mücadeleyi zafiyete uğratacağı ve hukuk 

devletinde asla kabul edilemeyecek sonuçlara neden olacağı vurgulanmakta ve buna 

bazı örnekler de verilmektedir. Bunlar; a) bu düzenleme karşısında, polis fark ettiği 

canlı bir bombanın üstünü arayamayacak, ancak derhal etkisiz hale getirmek için 

yakalama tedbirine başvurabilecektir. Zira, Anayasa “arama” için öngördüğü “karar 

veya yazılı emir” alınması şartını yakalama tedbiri için getirmemiştir (An. m. 19). b) 

Aynı şekilde, okul önünde uyuşturucu satan birini gören polis memuru, yazılı emir 

olmadan bu kişinin üstünü ve çantasını arayamayacaktır140. c) Oturduğu apartmanın 

yan dairesinde hizbullah militanlarının bir kişiyi domuz bağına bağlamış olduklarını 

gören kişinin, sokakta devriye gezen polis ekibine haber vermesi halinde; bu polis 

memurları derhal konuta girerek arama yapması ve suç aletlerine el koyması 

mümkün olmayacaktır141. 

Yukarıda açıklanan eleştiriye iştirak etmekle birlikte, verilen örneklere 

katılmak mümkün değildir. İlk örnekte belirtilen kaygı yerinde değildir. Canlı 

bombayı gören polis memuru, toplumu koruma görevinin (PVSK m. 1) bir gereği 

olarak, derhal ve en uygun şekilde müdahalede bulunarak bu kişiyi yakalamakla 

yükümlüdür. Yukarıda da zikredildiği gibi, Anayasada (m. 19) yakalama için yazılı 

emir şartı bulunmadığı gibi, CMK’nın 90/4. maddesi gereğince, polis yakaladığı 

kişinin kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek için gerekli 

tedbirleri almakla görevlidir. Bu görevin gereği olarak, polis yakaladığı kişinin 

üzerinde taşıdığı silah, patlayıcı vb. tehlike oluşturabilecek şeylere elkoymalıdır. 

Esasen, daha öncede açıklandığı üzere, bu işlem “yakalama” tedbirinin bir parçası 

olup, “arama” değildir.  

                                                
 
140 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 533, 534. 
141 Öztürk, Erdem, a.e., s. 536. 
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İkinci örnekte, okul önünde uyuşturucu satan kişi, suç işlenirken tespit 

edilmesi sebebiyle yakalanacak (CMK m. 90/1-2), ancak ortada derhal arama 

yapılmasını gerektiren ağır bir tehlike bulunmadığından, karar veya yazılı emir 

alındıktan sonra kişinin üstünde ve çantasında arama yapılabilecektir. Bu örnekte 

toplum güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durum söz konusu değildir. 

Üçüncü örnekte de yanlış bir sonuca varılmıştır. Zira, kolluk, PVSK’nın 20. 

maddesi gereğince ağır cezalık bir suçun işlenmesini önlemek veya işleniyorsa 

devamını engellemekle yükümlüdür. Polis, bu görevi nedeniyle, bir örgüt tarafından 

domuz bağıyla bağlandığını öğrendiği kişiyi kurtarmak için konuta (veya diğer 

kapalı yerlere) girmek ve suçüstü hükümleri gereğince suçluları yakalamakla 

görevlidir.  

Ağır ve muhakkak bir tehlikenin zarar doğurmasını önlemek veya 

“kanunun açıkça verdiği görevin yerine getirilmesi” söz konusu ise, hakim kararına 

veya yazılı emre ihtiyaç duyulmadan arama yapılabilir. Ağır ve muhakkak tehlike 

halinde arama, “ızdırar” (zorunluluk hali: TCK m. 25/2) hükümlerine göre yapılır142.  

Hakim kararı veya yetkili merciin yazılı emrinin bulunması şartı 

aranmaksızın, kolluk memuru tarafından re’sen “arama” yapılabilecek bir kısım 

istisnai durumlar AramaY.’nin  8 ve 25. maddelerinde gösterilmiştir.  

Ancak, AramaY.’nin ilgili maddelerini incelemeye geçmeden; Anayasanın 

istisna içermeyen bu düzenlemesinin gerçek hayata uygun olmadığını da belirtmek 

gerekir. Yukarda da açıklandığı üzere, kolluk memuru her zaman yetkili mercie 

başvurma imkanına sahip olmayabilir. Ağır ve muhakkak tehlike olan hallerde, 

kolluğa re’sen arama yapma imkanının tanınması, hukuk devletinin “özgürlüklerin 

güvenlik içinde yaşatılabileceği” anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir.  

Yukarda sayılan üç örneğin  isabetli olmadığı belirtilmişti. Kolluğun, re’sen 

arama yapması gerektiğine örnek göstermek gerekirse; bir soygun veya çocuk 

kaçırma olayında, polis belli bir bölgede trafikte seyreden şüpheli araçların bagaj 

veya kapalı diğer bölümlerini arama ihtiyacı duyabilir veya gece geç saatlerde elinde 

                                                
 
142 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 915.   
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torbayla yürüyen birinin hırsızlık yapmış olduğundan şüphelenen polis, torbayı 

kontrol etmek isteyebilir. Gerçek hayatta çoğaltılabilecek bunlar gibi bir çok örnekte, 

kolluk, Anayasaya göre hukuka uygun bir arama yapamayacak, elde edilen deliller 

hukuka uygun olmadığı için hükümde kullanılamayabilecektir (CMK m. 217/2).    

Anayasamızda arama için hakim kararı veya yazılı emir şartı getirildiği 

halde, bu düzenlemeyle, uyum sağlanması hedeflenen AİHS’nin 8. maddesinde 

“yazılı emir” şartı yer almamaktadır. Avrupa müktesebatının kabul edildiği 

ülkelerde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde polis hakimden karar almadan 

arama yapabilmektedir. Bu gibi acele hallerde polise “makul şüphenin” bulunup 

bulunmadığını takdir yetkisi tanınmıştır143. 

Türk Hukuku’nda ise, kolluğun re’sen arama yapabilmesine kanun yerine 

yönetmelikle (AramaY. m. 8, 25) imkan tanınması doğru olmamıştır. Bu durum, 

Anayasa’nın 13. maddesinin “temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla 

kısıtlanabileceği” hükmüne uygun değildir. Bu nedenle, Anayasa’nın 20 ve 21. 

maddeleri ile PVSK’nın 9 ve CMK’nın 119/1. maddelerinde gösterilen “hakim kararı 

veya yetkili merciin yazılı emrinin bulunması” şartına, “kanunlarda gösterilen 

hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması hali” istisna olarak eklenmelidir. Bunun 

gerçekleşmesi halinde, aşağıda incelenecek olan AramaY. m. 8/f  maddesinde  

açıklanan ve TCK’un 24, 25 ve 26. maddelerine dayanan hukuka uygunluk 

sebeplerinin Anayasal dayanağa kavuşturulması mümkün olacaktır. 

Bunun yanında, re’sen yapılan arama işlemlerinin hakim denetimine tabi 

tutulması ile ilgili düzenlemeler de yapılmalı, aramanın şüphe sebepleri keyfiliğe yer 

bırakılmayacak şekilde hakim tarafından denetlenmelidir. 

Bu açıklamaları yaptıktan sonra AramaY. çerçevesinde karar alınmadan 

yapılabilecek aramaları, önleme ve adli aramalar bakımından ayrı ayrı incelemeye 

geçebiliriz. 

                                                
 
143 Cemil Çamlıbel, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
Işığında Ülkemizde Arama Hukuku,” (Çevrimiçi) 
http://www.egm.gov.tr/apk/dergi/36/web/ceza_muhakemeleri_usulu_kanunu/cemil_camlibel.htm, 10 
Aralık 2005. 
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2.2.2.1. Karar Alınmadan Önleme Araması Yapılabilen 

Haller 

Hakimden karar alınmadan yapılabilecek önleme araması halleri 

AramaY.nin 25. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre;  

“a) Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın 

belirli kurallara tabi tutulduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya 

üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının aranmasında,  

b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1. maddesi kapsamında bulunan, sivil hava 

meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü 

deniz ve kara taşıtlarının, giren çıkan yolcuların X-ray cihazından geçirilerek, gerektiğinde 

üstünün ve eşyasının aranması ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar 

personelinin, üstlerinin, araçlarının ve eşyalarının aranmasında, 

c) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. maddesi kapsamında, kişilerin 

üstünün, eşyalarının Olağanüstü Hal Valisinin emriyle aranmasında, 

d) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3. maddesi kapsamında, konutların ve her 

türlü dernek, siyasi parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaların, işyerlerinin, özel ve 

tüzel kişiliklere sahip müesseseler ve bunlara ait eklentilerin ve her türlü kapalı ve açık 

yerlerin, mektup, telgraf ve sair gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin sıkıyönetim komutanının 

emriyle aranmasında, 

e) Kanunların, muhafaza altına alınmalarına olanak verdiği kişilerin, üst veya 

eşyalarının aranmasında, 

f) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 

çerçevesinde görevli kolluğun, aynı Kanunun 79. maddesindeki silah taşıma yasağı 

kapsamında, silah taşıdığından şüphelenilen kişilerin üstlerinin ve eşyalarının aranmasında” 

hakim kararı veya yazılı emir alınmasına gerek yoktur. 

Yukarıda sayılan önleme aramalarının çoğu, kolluk görevlilerine herhangi 

bir karar veya yazılı emir almaksızın “önleme araması” yapma yetkisi veren özel 

kanunlardan kaynaklanmaktadır. Bu tür özel kanunların anayasal dayanağının; 

“aramanın, hakim kararı veya yetkili merciin yazılı emriyle yapılabileceğine” dair 

Anayasanın 20 ve 21. maddeleri değil, “temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla 
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sınırlandırılabileceğine” dair hüküm ihtiva eden 13. maddesi olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır144. Nitekim, özel kanunlardan kaynaklanan bu “önleme” 

tedbirlerinde, “arama”dan ziyade “idari denetim ve kontrol” özelliği daha ağır 

basmaktadır145.  

  Ceza infaz kurumlarında yapılan önleme kontrolleri de, (a) bendi 

kapsamında kalan ve kanunla düzenlenmiş özel bir arama yöntemidir. Ceza infaz 

kurumunun bölümlerinde, mahkumların üst ve eşyalarında ve barındırıldıkları 

odalarda yapılan aramalar (CGİK m. 36) ile kuruma giriş çıkışlarda personel ve 

ziyaretçilerin üzerlerinde yapılacak aramalar (CGİK m. 86) için herhangi bir karar 

veya emir almaya gerek yoktur146.  

Karar alınmadan mutat olarak yapılan bu aramalar, ilgili kurumun 

güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kurumlarda çalışanlar, göreve 

başladıklarında çalışma koşullarını kabul etmiş olduklarından, özel hayatlarına 

hukuka aykırı ve sürekli bir müdahale olduğunu ileri süremezler. Nitekim, Amerikan 

Yüksek Mahkemesi’de önüne gelen bir davada bu yönde karar vermiştir. Mahkeme; 

yasa dışı örgütlerin gümrük ve polis memurlarına uyuşturucu temin ederek, onları 

bağımlı yapmaya çalıştıkları kuşkusu üzerine; sahil güvenlik teşkilatında çalışan 

görevlilerin, hakim kararı olmaksızın idrar ve kan tahlillerinin yapılması ve aramaya 

tabi tutulmasını hukuka aykırı bulmamıştır. Mahkeme; bu tür kamu görevlerinde 

çalışanların, “haklarında bazı sınırlamalar getirilebileceğini” önceden kabul etmiş 

olduklarını vurgulayarak, klasik kuralların bu halde uygulanamayacağını 

belirtmiştir147.    

Öte yandan, son yıllarda uluslararası boyut kazanan terör eylemleri 

nedeniyle kolluk görevlilerine arama konusunda daha geniş bir takdir yetkisi 

verilmesi tartışılmaktadır. Örneğin Amerika’da, New York metrosunun 

bombalanmasından sonra, metro istasyonlarında arama noktaları kurularak, özellikle 

sırt çantalı insanlar durdurulup aranmaya başlanmıştır. Polisin, terörü önlemek 

                                                
 
144 Şen, a.g.e., s. 16.  
145 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 920. 
146 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 923. 
147 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 923.   
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gerekçesiyle istediği sırt çantalıyı keyfi olarak seçip, izinsiz araması tartışma konusu 

olmuştur. Amerikan Yüksek Mahkemesi bu tür aramaların şüphe olmaksızın 

yapıldığını kabul etmiş, ancak terörizmi engellemek için yapılan bu aramaları haklı 

bulmuştur148 

2.2.2.2. Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmayan 

Denetim ve İdari Kontroller 

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması 

için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, 

pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; 

sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne 

olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun 

alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu 

elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve 

eğlence yeri sayılır (PVSK m. 7/1).  

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma 

araçlarında, yukarıda belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma 

açık istirahat ve eğlence yeri sayılır (PVSK m. 7/1). 

Bu yerlerde polisin denetim ve kontrol yetkisi mevcuttur. Bu işlemler idari 

amirin emriyle gerçekleştirilir. Özel hayata bir müdahale söz konusu olmadığı için 

“arama” tedbirine ilişkin kurallara uyulması, bu bağlamda hakimden karar alınması 

gerekmemektedir149. 

AramaY.’nin 18. maddesinde; kolluğun, şartları oluştuğunda, her hangi bir 

karara ihtiyaç duymadan yapabileceği denetim halleri sayılmıştır. Buna göre 

yapılacak denetim halleri;  

“a) Umuma açık eğlence yerlerinin ve benzerlerinin “genel güvenlik ve 

asayiş yönünden” denetimi; 

                                                
 
148 Optican, a.g.e., s. 55. 
149 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 920.   
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b)Kumar oynanan umumi ve umuma açık yerlerle, iç yönetmeliğine aykırı 

faaliyet göstererek umuma açık yer haline geldiği tespit edilen lokal ve benzerlerinin 

denetimi; 

c) Kurallara aykırı olarak işletilen yerlerin denetimi;  

d) Küçüklerin girdiğinden şüphelenilen açılması izne bağlı içkili yerlerin 

denetimi; 

e) Suç işlenmesini önlemek için kişilerden kimlik sorma; 

f) Kimlik Bildirme Kanununda belirtilen yerlerin denetimi; 

g) Motorlu araçların ve sürücülerin denetimi; 

h) Su araçlarının ruhsatlarının denetimi; 

i) Elektromanyetik araçlarla veya dedektör köpeklerle yapılan “tarama” 

şeklindeki denetimler;  

j) YTCK’nın 183. maddesi kapsamında gürültü yapanların men edilmesi; 

k) Hudut (sınır) kapılarındaki pasaport denetimleri”150  

şeklinde sıralanmıştır. 

Dikkat edilecek olursa, denetim hallerinde de amaçlanan, suçun önlenmesi 

ve kamu düzeninin sağlanmasıdır.  

Kamu düzenini ve toplum güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kolluğa, 

kanunlardan kaynaklanan denetim ve kontrol yetkileri teknik olarak “arama” 

niteliğinde değilse de, denetimi aşan ve aramaya dönüşen hallerde, artık denetimden 

değil “arama” işleminden söz edileceği için bu hallerde “arama” tedbirine ilişkin 

kurallara göre hareket edilmelidir. Aksi halde, yapılacak işlemler hukuka aykırı 

olacaktır151. Örneğin, belge kontrolü amacıyla durdurulan aracın bagajında silah veya 

uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen polis, arama yapmak için gerekli 

tedbirleri alarak Cumhuriyet savcısına başvurmalı, “denetim ve kontrol” yetkisine 

dayanarak kendiliğinden aramaya girişmemelidir. 

                                                
 
150 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 
151 Yıldız, (www.egm.gov.tr). 
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AramaY.’de belirtilen denetim halleri dışında, belediye, sağlık birimleri ve 

diğer kamu birimlerinin görevleri çerçevesinde yapabilecekleri denetim halleri de 

bulunmaktadır. Örneğin, konut ve işyerlerinin yangın, sağlık ve güvenlik önlemleri 

yönünden denetimleri de, bir arama işlemi olmadığından karar alınmasını 

gerektirmemektedir152. Bununla birlikte,yine de  idari bir makam tarafından verilmiş 

yazılı bir emir bulunmalıdır. Ayrıca, söz konusu yerde öngörülen kurallara 

uyulmadığını gösteren haklı sebepler bulunmalıdır153.  Toplum içinde yaşamanın ve 

kamu hizmetlerinden faydalanmanın bir gereği olarak, bu denetimlere katlanma 

zorunluluğu vardır.154 

2.2.2.3. Karar Alınmadan Adli Arama Yapılabilen Haller 

Mülga CMUK, arama koşullarının oluştuğu, fakat yazılı emir almaya dahi 

fiilen imkan bulunmayan durumlarda kolluk memuruna re’sen arama yapma yetkisi 

tanıyordu155. Yeni CMK,  kolluk amirine acele hallerde konut ve diğer kamuya açık 

olmayan kapalı alanlar dışında kalan yerler için “yazılı arama emri verme yetkisini” 

vermiş ise de, kolluk memuruna bu yetkiyi vermemiştir156. 

CMK’nın bu düzenlemesi, yukarıda da daha önce açıklandığı üzere; 

toplumun suça karşı korunma ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Çünkü, ani gelişen 

olaylarda, bununla muhatap olan sokaktaki kolluk memurunun amirine veya direkt 

Cumhuriyet savcısına ulaşması mümkün olamayabilir157.  

AramaY. (m. 8); ani gelişen olaylarda (suçüstü hali) ve istisnai bazı 

durumlarda, kolluk memuruna kendiliğinden adli arama yapma yetkisi tanımaktadır. 

                                                
 
152 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 921. 
153 Bozer, a.g.e., s. 49. 
154 Kunter,Yenisey, a.g.e.,  2003, s. 765. 
155 1412 sayılı CMUK Madde 97/1 – “Aramaya karar vermek salahiyeti hakimindir. Ancak tehirinde 
mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet Müddeiumumileri ve müddeiumumilerin muavini sıfatiyle 
emirlerini icraya memur olan zabıta memurları arama yapabilirler.” 
156 5271 sayılı CMK Madde 119/1- (5353 sk. değ.) “Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk 
amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya 
açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir…” 
157 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., 941. 
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Ancak, bu istisnaların kanunda gösterilmesi yerinde olurdu. Zira, AİHS (m. 8) özel 

hayata ve konut dokunulmazlığına müdahale edilmesini gerektiren bu tür 

düzenlemelerin kanunla yapılmasını şart koşmaktadır. 

Nitekim, Danıştay 2003 tarihli ilk AramaY.’nde olduğu gibi158, 2005 tarihli 

ikinci AramaY.’nin de bazı hükümleri hakkında bu gerekçeyle “yürütmeyi durdurma 

kararı” vermiştir159.  

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı da nazara alınarak, herhangi bir 

karar veya yazılı emir alınmasına gerek olmaksızın yapılabilecek adli arama halleri 

aşağıda gösterilmiştir (AramaY. m. 8). Buna göre;  

a) Hakkında tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla getirme kararı 

bulunan kişi ile hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen kaçak yakalandığında üstünde (*) 

yapılacak aramada, (*Yürütmesi durdurulan bölüm: yakalanması amacıyla 

konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında)  

b) Hakim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile veya kolluk tarafından 

doğrudan yakalanan kişinin, kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini yapan kolluk 

görevlilerine zarar vermesini önlemek amacıyla yapılacak kaba üst aramasında160, 

c) Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce yapılan üst aramasında, 

d) Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra kolluk 

güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin veya işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan 

veya pek az önce işlendiğini gösteren belirtilerin olduğu suçun failinin yakalanması amacıyla 

takibi sırasında girdikleri araç, bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak 

aramalarda, 

                                                
 
158 Danıştay Onuncu Dairesinin, 21.11.2003 tarih ve 2003/3396 esas sayılı “yürütmeyi durdurma” 
kararı, Aktaran: Türkiye Barolar Birliği, “Danıştay 10.Dairesi AÖAY’nin 9. ve 20/2 maddelerini iptal 
etti”, (Çevrimiçi) (www.barobirlik.org.tr.çalişma/haberler/yargi/0400301-daniştay.apx), 03.11.2005 
159 Danıştay Onuncu Dairesinin, 2005/6392 Esas nolu, 19.01.2006 tarihli Yürütmeyi Durdurma 
Kararı. (Bu kararla,  AramaY.’nin 8. maddesinin (a) ve (f) bentlerindeki bazı hallerde hakim kararı 
alınmasına gerek olmaksızın arama yapılabileceğine dair düzenlemeler ile yönetmeliğin 30. 
maddesinin ilk cümlesinin yürütmesi durdurulmuştur).  
160 Cumhur ŞAHİN, a.g.e., 2005, s. 274 (Yazar CMK m. 90/4 de ki “kaba üst araması”nın kavram 
benzerliği göstermesine rağmen, esasen bir arama işlemi olmadığını, bu işlemin yakalama tedbiri 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, AramaY.’nin 8. maddesinin (b) bendinde bu 
konunun işlenmesini eleştirmektedir). 
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e) (1) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17. maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamında, kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin 

bulunduğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlarda hemen 

yapılan aramalarda,  

(2) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17. maddesinin altıncı fıkrası 

kapsamında gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan 

kişilerin gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranmasında;  

(3) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin ikinci 

fıkrası kapsamında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan 

başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek ve bu yerlerde rastlanacak 

kişi ve her nevi taşıma araçlarının yetkili memurlar tarafından durdurulmasında ve bu 

kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçlarının aranmasında,161 

(f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 24. maddesindeki kanunun hükmü ve amirin 

emrini yerine getirme, 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hali ve 26. 

maddesindeki hakkın kullanılması ve (*) diğer kanunların öngördüğü hukuka uygunluk 

sebepleri ve suçüstü halinde yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler bakımından hayati 

tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden gelen yardım çağrıları üzerine, 

konut, işyeri ve yerleşim yeri ile eklentilerine girmek için” (*Yürütmesi durdurulan 

bölüm: ilgilinin rızası ile) ayrıca bir arama emri yada kararı aranmaksızın adli arama 

yapılabilecektir.162 

Yönetmeliğin bu maddesinde belirtilen hallerden, (a) ve (b) bentlerinde 

sayılan arama işlemleri konusunda “yakalama amaçlı adli aramalar” kısmında 

açıklama yapılmıştı163. Danıştay Onuncu Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma 

kararı nedeniyle artık, yakalama amaçlı aramalar içinde hakim kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının (konut, işyeri ve diğer 

kapalı yerler dışında ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan durumlarda kolluk 

amirinin) vereceği yazılı emirle arama yapılabilecektir. 

Maddenin (c) bendinde belirtilen gözaltına alınan kişinin nezarethaneye 

konmadan önce üzerinin aranması, Yakalama Y.’nin 10. maddesinde de yer alan ve 
                                                
 
161 Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla arama için bkz. (3.3.1.), s. 136.             
162 Özbek, a.g.e.(2005), s. 430. 
163 Yakalama amaçlı adli arama için bkz., s. 42. 
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esasen “yakalama” tedbiri kapsamında kalan bir “güvenlik” kontrolüdür. Yakalama 

sırasında sadece kaba üst araması yapılabildiği halde; kişi nezarethaneye alındığında, 

kendisine zarar verebilecek kemer, kravat, ip, kesici ve delici alet gibi nesnelerden 

arındırılmak üzere iç çamaşırlarına kadar aranır164. 

Maddenin (d) bendi gereğince; hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra, 

kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin yakalanmaları amacıyla, herhangi 

bir karar veya emir alınmasına gerek olmadan, bunların bulundukları konut veya 

işyerlerinde yada takip edildikleri sırada kaçarken girdikleri yerlerde arama 

yapılabilecektir. 

Maddenin (e) bendinde, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 

17/2, 17/6 ve 18. maddeleri kapsamında karar veya emir alınmaksızın yapılabilecek 

arama halleri gösterilmiştir. 

Maddenin (f) bendinde, hakim kararı veya yetkili merciden yazılı emir 

alınmasını gerektirmeyen adli arama işlemlerine çeşitli istisnalar gösterilmiştir. 

Bunları ilgi alanı içinde yer aldıkları müesseseler itibariyle ayrı ayrı inceleyeceğiz. 

a. Kanunun Hükmü ve Amirin Emrini Yerine Getirme: 

Yeni TCK’nun 24. maddesinde, ceza sorumluluğunu kaldıran yada azaltan 

nedenler arasında  “kanunun hükmü ve amirin emri” yer almaktadır.  

TCK’nun 24. maddesi; “(1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza 

verilmez. 

(2)Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir 

emri uygulayan sorumlu olmaz. 

(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde 

yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. 

(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği 

hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur” şeklindedir. 

                                                
 
164 Yenisey, a.g.e. (1995), s. 34. 
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Maddenin 1. fıkrasına göre; kanunda kişiye herhangi bir konuda bir hak 

veya yetki verilmişse, bunun kanunda öngörüldüğü şekilde uygulanması durumunda 

hukuka aykırılık söz konusu olmaz165.  

Buradaki “kanun” deyiminden pozitif hukuk metinlerini, yani yazılı hukuk 

kurallarını anlamak gerekir166. Bu manada, CMK, PVSK ve özel kanunlarda arama 

ile ilgili görevlerin ifasında olduğu gibi, yürürlükte olan AramaY.’nin hükümlerine 

göre yapılan arama işlemleri de hukuka uygundur. Ancak burada, görevin kanunun 

cevaz verdiği şekilde yerine getirilmesi ve yetkinin aşılmaması gerekir. 

Amirin verdiği emirin yerine getirilmesi konusunda ise konuyu aşama 

aşama değerlendirmek gerekir. Öncelikle, yapılan işlemin hukuka uygun kabul 

edilebilmesi için verilen emrin de hukuka uygun olması gerekir. Bu itibarla, amirin 

hiyerarşi içerisinde memura verdiği emir hukuka uygun ise, ifa şartlarına bağlı 

kalmak kaydıyla, bu emrin ifasının hukuka aykırı olduğundan söz edilemez. Örneğin, 

Cumhuriyet savcısının (CMK m. 119/1. gereğince) gecikmesinde sakınca olan 

hallerde verdiği yazılı emir üzerine, kolluk memurlarının yaptıkları arama işlemi, 

görevin yerine getirilmesinden ibaret olup, hukuka uygundur167. 

Diğer taraftan, amirin emri hukuka aykırı olmasına rağmen, bu emir 

emredilen bakımından bağlayıcı olabilir. Anayasaya göre, kamu görevlileri, 

görevlerini ifa ettikleri sırada amirlerinden aldıkları emirleri hukuka aykırı bulmaları 

halinde, bu emri yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirirler. Ancak, emir 

hukuka aykırı olmakla birlikte, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile 

yinelerse, emir yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. 

Sorumluluk emri verene aittir (An. m. 137). Türk Hukuku’nda yaygın olan görüşün 

aksine; burada bir hukuka uygunluk sebebi değil, emri yerine getiren bakımından, bir 

sorumsuzluk sebebi, başka bir deyişle bir mazeret sebebi söz konusudur. Emri yerine 

getirenin “irade hürriyetinin” mevcut olmadığı kabul edilmektedir. Bizatihi hukuka 

                                                
 
165 Özgenç, a.g.e., s. 335. 
166 Özgenç, a.y. 
167 Özgenç, a.e., s. 357. 
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aykırı olan emir ile yapılan işlem, hukuka uygun hale gelmez; hukuka aykırılık 

vasfını korumaya devam eder168.  

Arama Y. ise (m. 8/f); amirin emrinin yerine getirilmesini, bir “hukuka 

uygunluk sebebi” olarak kabul etmiştir. Buna katılmak mümkün değildir. Zira, 

hukuka aykırı emrin dolaylı yolla hukuka uygun kılınması gibi bir durum söz konusu 

olacaktır. Örneğin, amirin konutta arama yapılması için emir verme yetkisi yoktur 

(CMK m. 119/1). Ancak, bu anlayışa göre; amirin, bu konuda verdiği hukuka aykırı 

yazılı arama emriyle yapılan arama işlemini hukuka uygun kabul etmek gerekir ki; 

bu kabul, temel hak ve özgürlükler için büyük bir tehdit oluşturur.     

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Aksi takdirde 

yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. Hukuka aykırı emirde, emri yerine 

getirenin irade hürriyetinin mevcut olmadığı kabul edilmesine karşın, konusu suç 

teşkil eden emrin yerine getirilmesinde, soyut hiyerarşik ilişkinin irade hürriyetini 

kaldırdığı yada zayıflattığı kabul edilmemektedir. Bir hukuk devletinde, bu tür bir 

ihtimalden söz edilemez. Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren kişi, bu suçun 

faili olması sebebiyle, sorumlu tutulacaktır. Emri veren de bu suçun azmettiricisi 

olarak sorumludur169.    

 Maddenin 4. fıkrasında; “emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin 

kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu 

olur” hükmü yer almaktadır. AramaY.’nin 20/son maddesinde yer alan; “Usulüne 

uygun olarak verilmiş arama kararı veya emri üzerine, yetkili amirin, aramanın yapılması 

için kolluk memurlarına vereceği sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu konudaki emirlerin 

yazılı olarak verilmesi istenemez. Bu hallerde, emrin yerine getirilmesinden doğabilecek 

sorumluluk, emri verene aittir” hükmü bu kuralın bir sonucudur. Zira, yönetmeliğin bu 

hükmü, Anayasanın 20 ve 21. maddelerinde yapılan değişiklikten (2001 tarihli 4709 

sk. m. 5, 6) sonra zımnen kaldırıldığı öne sürülse de, halen yürürlükte olan PVSK’nın 

2/3(VIII). maddesine dayanmaktadır170.         

                                                
 
168 Özgenç, a.y. 
169 Özgenç, a.e., s. 359. 
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b. Meşru savunma ve zorunluluk hali  

Meşru savunma, bir kimsenin, kendisini veya başkasını hedef alan bir 

tecavüz ve saldırı karşısında, savunma amacına matuf olarak ve bu saldırıyı 

defedecek ölçüde kuvvet kullanmasını ifade eder171. 

Zorunluluk hali; bir doğa olayı yada insan davranışından kaynaklanan 

tehlikenin defedilmesi için, kişinin yaptığı haksız fiilin mazur görülmesidir.    

“Meşru savunma” ve “zorunluluk (ızdırar) hali”, TCK’nun 25. maddesinde 

bir arada işlenmiştir.  

TCK’nun 25. maddesi; “ (1). Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka 

yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda 

hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden 

dolayı faile ceza verilmez. 

(2). Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 

olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden 

kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve 

kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 

verilmez” şeklidedir. 

Buna göre; yakın bir hayati tehlikenin bulunması halinde, bunun önlenmesi 

için yapılması zorunlu olan aramalar, yazılı emir veya hakim kararı olmadan 

gerçekleştirilebilecektir. Zorunluluk hali, ceza sorumluluğunu kaldıran bir hukuka 

uygunluk sebebidir172. Bu kural, hukukun genel ilkelerine de uygundur. Buna örnek 

vermek gerekirse, bir çocuğun kaçırıldığı ihbarını alan kolluk görevlilerinin, yakın 

çevredeki tüm yolları tutarak, herhangi bir yazılı karar veya emir olmaksızın 

şüphelendiği araçları yada çevrede bulunan (şüphelendiği) evleri araması; meşru 

savunma ve zorunluluk halinden kaynaklanan bir işlemdir. Bu arama işlemi 

                                                                                                                                     
 
170 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 15.3.2005 tarih ve 2005/10-15 E., 2005/29 K. sayılı kararında 
Anayasa ve PVSK’nın 9. maddesindeki değişiklik karşısında PVSK’nın 2/3(VII). Maddesinin zımnen 
yürürlükten kaldırıldığını belirtmektedir; (Aynı görüş Bkz.)Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 918  
171 Özgenç, a.g.e., s. 364. 
172 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 915. 
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nedeniyle kolluk görevlileri hakkında kovuşturma yapılmayacağı gibi, yapılan işlem 

de hukuka aykırı olmayacaktır. 

c. Suçüstü Hali 

Polis toplumu tehlikeden korumakla görevlidir (PVSK m. 2); imdat 

istenmesi veya yangın gibi büyük bir tehlikenin haber verilmesi veya polis tarafından 

görülmesi hallerinde, kişileri tehlikeden kurtarmak amacıyla konuta, işyerine ve 

eklentilerine doğrudan girebilir (PVSK m. 20). 

CMK’nın 2. maddesinde “suçüstü” kavramı üç aşamalı bir tanımlamayla 

açıklanmıştır. Buna göre suçüstü; “(1). işlenmekte olan suçu, (2). henüz işlenmiş olan 

fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları 

tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, (3). fiilin pek az önce 

işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu,” 

tanımlamaktadır. 

Suçüstü halinde, herhangi bir karar veya yazılı emir alınmasına gerek 

olmadan, kolluk görevlileri arama yapabilirler. Suçüstü halinde; derhal el 

konulmadığı takdirde, kaybolma ihtimali olan delil ve suç eşyalarının ele geçirilmesi 

amacıyla karar alınmadan re’sen arama yapılabilir173. 

Bunun yanında, suçüstü halinde, yakalama amaçlı arama da 

yapılabilmektedir. Bu manada; “herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde 

yakalandıktan sonra kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin veya 

işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az önce işlendiğini gösteren 

belirtilerin olduğu suçun failinin yakalanması amacıyla takibi sırasında girdiği araç, 

bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak aramalarda” da, hakim kararı 

alınmasına gerek bulunmamaktadır (AramaY. m. 8/d). Ancak burada, suçüstü halinin 

devam etmesi ve takibin kesintisiz sürmüş olması gerekir. 

Şayet, kesintisiz izleme sonrasında yakalanmak istenen ve izlenmekte olan 

kimse tek bir ailenin oturduğu bir eve, bir karavana, bir çadıra veya apartman 

dairelerinden birine girerse ve hangi daireye girdiği görülürse, bu halde suçüstü 

                                                
 
173 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 941. 
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halinin kesilmeden devam ettiği kabul edilmeli, ayrıca hakim kararı (veya yetkili 

merciin yazılı emri) aranmaksızın, kolluğun o yere girerek, kaçmakta olan kimseyi 

arama yetkisinin olduğu kabul edilmelidir. Bu halde, yapılan işlem, “arama” değil, 

suçüstü haline bağlı olarak “yakalama” tedbiri kapsamında ele alınmalıdır174. 

Buna karşılık, izlenen kişi, birçok ailenin oturduğu apartmana, bir 

mahalleye veya sokaktaki evlerden birine girerse ve kısa sürelide olsa izini 

kaybettirir ve nerede saklandığı anlaşılamazsa, suçüstü halinin sona erdiğini kabul 

etmek gerekir. Bu halde, artık suçüstü kavramına bağlı olarak “yakalama” 

hükümlerinin işletilmesi mümkün olmayacaktır. Artık olayı, “arama” koruma tedbiri 

kapsamında değerlendirmek ve aramanın koşullarına göre hareket etmek 

gerekecektir. Bu halde, gece veya gündüz fark etmeksizin konut, işyeri yada  kamuya 

açık olmayan diğer kapalı yerlerde arama yapılabilecektir (CMK m. 118/2). Bu gibi 

yerlerde yakalama amaçlı arama yapılabilmesi için hakimden karar alınması yada 

gecikmesinde sakınca bulunuyorsa Cumhuriyet savcısının yazılı emir alınması 

gerekir (CMK m. 119). Kolluk amirinin, bu gibi yerlerde arama yapılması için emir 

verme yetkisi bulunmamaktadır175. 

Amerikan Yüksek Mahkemesi de,  Warden v. Hayden davasında; silahlı 

soygun yapan kişinin beş dakika önce bir eve girdiğinin tanıklarca ifade edilmesi 

üzerine, bu kişinin yakalanması amacıyla kolluk memurunun (suçüstü hükümlerine 

göre) evde arama yapılabileceğine karar vermiştir. Mahkeme, hakim kararını almak 

için beklemenin kolluk memuru ve üçüncü kişiler bakımından hayati tehlike arz 

ettiğini, gecikmedeki tehlike nedeniyle kolluk memurunun eve girme yetkisine sahip 

olduğunu belirtmiştir. Bu şekilde içeri giren kolluk memuru şüphelinin 

bulunabileceği köşe bucağı arayabilecektir176. 

Amerikan Yüksek Mahkemesi; önceleri, hakim kararı olmaksızın polis 

memurunun evde arama yapma yetkisine sahip olmadığını belirtmekte idi. Ancak, 

daha sonra görüşünü değiştirerek, zaruret olan hallerde hakimden karar 

alınamayacağını kabul etti. Mahkeme, Johnson (1948) ve Chapman (1961) 

                                                
 
174 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 144. 
175 Ünver, Hakeri, a.e., s. 144. 
176 Aktaran: Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 941. 



 88 

davalarında; delilin kaybolmasını ve yok olmasını önlemek amacıyla, derhal harekete 

geçmek zaruretinin olduğu hallerde hakimden karar alınamayacağını kabul etmiştir. 

Chimel kararında ise bu kriter daraltılarak, sadece hakim kararı alınmasını 

bekleyemeyen emareler için, hakim kararı olmadan arama yapılabileceğine karar 

verilmiştir177. Bundan maksat, karar alınmadan yapılacak aramanın konusunu teşkil 

eden delilin, esaslı bir delil olması gerektiğidir. 

Amerikan Yüksek Mahkemesi Chimel davasında;  şüphelinin yakalanması 

için girilen evde sadece silah araması yapılabileceğine karar vermiştir. Mahkeme, 

evde bulunan diğer kişilerin üzerinde de sadece silah ve delil bulunup 

bulunmadığının tespiti için üst araması yapılabileceğini, bunun için kolluk 

memurunun evin içinde dolaşarak, şüpheli başka kişiler olup olmadığını kontrol 

edebileceğini belirtmiştir178. 

d. Rıza ile (Muvafakatli) Arama 

Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İlgilinin Rızası: Genel olarak; kişinin 

hukuki yetkisini kullanarak açıklamış bulunduğu rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen 

davranışlar hukuka aykırı değildir. Diğer bir deyişle; belli konularla ilgili olarak belli 

tasarruflara yönelik hukuken geçerli rızaya dayanılarak gerçekleştirilen davranışlar 

hukuka uygundur179. 

Bunun için, öncelikle kişinin tasarrufta bulunabileceği bir konunun varlığı 

gereklidir. Örneğin, kişi vücudu ve malvarlığı üzerinde belli tasarruflarda bulunma 

yetkisine sahip olduğu halde; hayatı ve şerefi üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine 

sahip değildir. Bu nedenle, kişinin kendisine yapılan hakaret konusunda göstereceği 

rıza, hakaret fiilini hukuka uygun hale getirmez180. 

Rıza, kişinin üzerinde tasarruf etme yetkisi bulunan bir konuya ilişkin 

olmakla birlikte; hukuk düzeni, bu konuda belli bazı sınırlamalar getirmiş olabilir181. 

Bu sınırlamalar gözardı edilerek, sadece hak sahibinin rıza göstermiş olması, eylemi 

                                                
 
177 Aktaran: Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., 940. 
178 Aktaran: Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 942. 
179 Özgenç, a.g.e., s. 388. 
180 Özgenç, a.e., s. 389. 
181 Özgenç, a.y. 
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hukuka uygun kılmaz. Örneğin, kişinin, imara kapalı bir bölgede bulunan arsasının 

üzerinde başkasının konut yapmasına göstereceği rıza, yapılan yapının imara uygun 

olmasını sağlamaz. Yapılan eylem ve işlemin de, hukuken geçerli bir işlem olması 

gerekir. 

“Rıza ile (Muvafakatlı) Arama” Kurumu: “Rıza ile arama”; bir suç 

işlendiğinden şüphelenen ve arama yapma gereği duyan kolluk memurunun, ilgili 

kişiye soru sorup diyaloga geçmek suretiyle, aramaya muvafakat etmesini istemesi; 

aramaya maruz kalan kişinin de buna müsaade etmesidir. 

Özgür iradeye dayanan ve hukuken aydınlatılmış bir iradenin ürünü olan 

rıza ceza hukukunda sorumluluğu kaldıran bir sebeptir (TCK m. 26/2). Mukayeseli 

hukukta, arama öncesinde “aratmama hakkı” olduğu bildirilmek suretiyle ve baskı 

yapılmadan arama için alınan rızanın, hakim kararını gereksiz kıldığı hususunda 

ittifak vardır182.  

Mukayeseli hukukta, hukuken geçerli rızanın bulunması halinde, “makul 

şüphe” şartı olmadan  arama yapılabilmektedir. Bunun için; rızanın serbest iradeye 

dayanması gerekir. Serbest iradeye dayalı bir rızadan söz edebilmek için, kişinin 

arama yapılmadan önce sahip olduğu hakları bilmesi ve aramanın sonunda aleyhine 

kullanılabilecek delillere ulaşılabileceği konusunda bilgilendirilmesi gerekir183. 

Geçerli bir rızadan söz edilebilmesi için; “a) şüphelinin eğitim ve zeka 

durumu, b) akıl hastası veya (rıza gösterdiği sırada) sarhoş olup olmadığı, c) rızasını 

açıkladığı sırada yakalanmış olup olmadığı, d) yakalanmış ise, yakalanma sırasında 

hukuka uygun bir zor kullanmaya maruz kalıp kalmadığı veya ellerinin kelepçelenip 

kelepçelenmediği, e) rutin üst araması sırasında üzerinde bulunan anahtarların daha 

sonra evin aramasında kullanılıp kullanılmadığı, f) evinde arama yapılmasına rıza 

gösteren kişinin bu sırada tereddüt geçirip geçirmediği” hususları önem kazanır. 

Hakim bu hususları değerlendirerek, verilmiş rızanın hukuken geçerli olup 

                                                
 
182 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 944. 
183 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 945. 
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olmadığına karar vermelidir. Hukuken geçerli bir rızanın olmadığı sonucuna 

varılırsa, yapılan işlem ve elde edilen delil hukuka aykırı kabul edilir184. 

Bu nedenle; aramaya maruz kalacak kişiye aramanın nedeni ve konusu açık 

ve net olarak açıklanmış olmalıdır. Eksik veya yanlış bilgilendirme “rıza”yı geçersiz 

kılacaktır. “Rıza”nın hile, baskı, cebir, şiddet veya kanuna aykırı bir menfaat vaat 

etme gibi yöntemlerle elde edilmemiş olması gerekir. Diğer yandan, bu kişi; 

kendisine verilen bilgiyi değerlendirmeye tabi tutup seçim yapma kabiliyetine (isnat 

kabiliyeti) sahip olmalıdır185. 

Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra, ana ve 

babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması gerekir186. 

Rıza verilmesi halinde, öncelikle durumun tutanağa bağlanması ve aramaya 

muhatap olacak kişinin imzasının alınması gerekir. Bu tutanak düzenlendikten sonra, 

aramaya başlanır187.     

Arama konusunda verilen rızanın kapsamı da önemlidir. Örneğin, çalıntı bir 

televizyonu bulundurduğundan şüphelenilen kişinin bu konuda evinde arama 

yapılmasına izin verdiği halde, televizyonun saklanamayacağı çekmece gibi yerlerin 

aranması hukuka uygun değildir. Ancak, rıza kapsamında yapılan aramada başka bir 

suç emaresine rastlanması halinde, elkoyma bakımından gecikmede tehlike şartı da 

varsa, buna elkonulabilecektir188.  

Başkasıyla birlikte yaşayan kişi, kendi alanına giren yerlerin aranmasına 

rıza gösterebilir189. Bunun yanında kişi, aramayı vücudunun, aracının, eşyasının veya 

konutunun bir bölümüne münhasır olmak üzere sınırlı tutabileceği gibi, verdiği rızayı 

geri de alabilir. Rızanın geri alınması halinde, arama işlemine derhal son 

verilmelidir190. Ancak, bu durumda kolluk memuru arama yapılmasını gerekli 

                                                
 
184 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y.  
185 Eryılmaz, a.g.e., s. 191. 
186 Özgenç, a.g.e., s. 389. 
187 Eryılmaz, a.g.e., s. 192. 
188Kunter, Yenisey, Nuhoğlu , a.g.e., s. 945. 
189Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 
190 Eryılmaz, a.g.e., s. 189. 
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görüyor ise; lazım gelen önlemleri aldıktan sonra, makul şüphe sebeplerini yetkili 

mercie rapor ederek, arama izni almalıdır.   

Rıza ile arama yapılmasının en çok tartışılan noktalarından birisi de; kolluk 

kuvvetlerinin kanuni şartlara uyarak arama yapmak yerine; bu şartlara uymadan daha 

basit bir yol olan “rıza ile” arama yapma yöntemini, bir alternatif olarak kullanma 

eğilimine yönelmesi tehlikesidir191. Bu nedenle; rıza ile yapılan arama, kanuni 

şartlara uyularak yapılması gereken arama yöntemine bir alternatif olarak 

görülmemeli; bu yönteme başvurulmasını “haklı” kılacak sebepler bulunmalıdır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu da; “rıza ile 

(muvafakatli) arama” ve “şüphelinin kendiliğinden kolluğa başvurarak suç delillerini 

teslim etmesinin” birbirine karıştırılmaması gereğidir. Şöyle ki; şüpheli, duyduğu 

pişmanlık yada ceza indiriminden faydalanmak amacıyla kolluğa müracaat ederek, 

çaldığı veya gasp ettiği eşyayı geri vermek isteyebilir (TCK m. 168). Kendiliğinden 

müracaat eden şüphelinin davet ettiği eve giden kolluk memurunun, yaptığı işlem 

“arama” tedbiri kapsamında gerçekleştirilen bir faaliyet değildir. Şüpheli, üzerinde 

tasarruf hakkına sahip olduğu özel hayatını kendiliğinden açtığı için, özel hayata 

yapılmış bir müdahale de söz konusu değildir. Bu nedenle; rıza ile aramadan söz 

edebilmek için, arama talebinin kolluk memurundan gelmesi gerekir. 

Türk Hukukunda “Rıza ile (Muvafakatlı) Arama”: 2003 tarihli eski 

AramaY. ile (m. 9) ilk kez mevzuatımıza giren “rıza ile arama”nın, aynı yıl Danıştay 

Onuncu Dairesi tarafından yürütmesi durdurulmuştu192. Danıştay yürütmeyi 

durdurma kararında; “Anayasanın sıkı bir şekilde korumakla yetinmeyip, 

sınırlama ölçütlerini de sıkı kurallara bağladığı temel haklardan olan 'özel 

hayatın gizliliği' ve 'konut dokunulmazlığı' hakkından tümüyle vazgeçilmesi 

anlamına gelen 'rıza ile arama' müessesesinin; bu hakların ihlalini 

                                                
 
191 Eryılmaz, a.e., s. 188. 
192 2003 tarihli AramaY.’nin 9 ve 20/2 maddeleri, Danıştay 10. Dairesinin 21.11.2003 tarih ve 
2003/3396 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararıyla uygulamadan kaldırıldı. Yürütmesi durdurulan 
yönetmeliğin 9. maddesinde; hakim kararı veya kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
olmaksızın, ilgilinin rızasıyla arama yapılmasına imkan verilmekteydi. Daire; yeni yönetmelikle dava 
konusu yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığını belirterek, “konusu kalmayan dava hakkında karar 
verilmesine yer olmadığına” karar vererek davayı sonuçlandırılmıştır (28.06.2005).  
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kolaylaştıracağını ve Anayasa ile getirilen korumayı işlevsiz hale getireceğini" 

belirtmekteydi193. 

2005 tarihli yeni AramaY.’nde;  yeni TCK’un 26. maddesindeki “hakkın 

kullanılması ve ilgilinin rızasının bulunması” hali esas alınmak suretiyle, bu 

müessese yeniden ihdas edildi (m. 8f). Mülga 765 sayılı TCK’da  “hakkın 

kullanılması ve ilgilinin rızasının bulunması” hukuka uygunluk sebepleri arasında 

gösterilmemişti. 5237 sayılı yeni TCK’da ise, bu müessese hukuka uygunluk 

sebepleri arasında sayılmıştır.  

Yeni TCK’un 26. maddesine göre; “(1). Hakkını kullanan kimseye ceza 

verilmez. (2). Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak 

üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.”  

Rızaya dayanan aramanın artık kanuni dayanağa kavuşturulduğu ve 

Danıştay’ın 2003 tarihli kararının gerekçesinin ortadan kalktığı ileri sürülmüştür194. 

Ancak Danıştay bu görüşe katılmayarak; yeni AramaY.’nin 8/f. maddesinde yer alan, 

“karar veya emir olmaksızın ilgilinin rızasıyla arama yapılabileceğine” ilişkin 

düzenlemenin de yürütmesini durdurmuştur195.  

                                                
 
193 Türkiye Barolar Birliği, “Danıştay 10.Dairesi AÖAY’nin 9. ve 20/2 maddelerini iptal etti,” 
(Çevrimiçi) (www.barobirlik.org.tr.çalişma/haberler/yargi/0400301-daniştay.apx), 3 Ekim 2005. 
194 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 944. 
195 İstanbul Barosu tarafından 01.06.2005 tarihli AramaY. aleyhine açılan dava nedeniyle, Danıştay 
Onuncu Dairesi 2005/6392 Esas sayılı dava dosyasında, 19.01.2006 tarihli Yürütmeyi Durdurma 
Kararı ile AramaY. nin 8/f maddesinde yer alan “ilgilinin rızasıyla arama yapılabileceğine” dair 
hükmün yürütmesini durdurmuştur. Bu kararda ayrıca, yönetmeliğin 8. maddesinin (a) fıkrasında yer 
alan “hakkında tutuklama kararı, yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişi ile hakkında 
gıyabi tutuklama kararı verilen kaça(ğın) …. yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim 
yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada” hakim kararı alınmasına gerek 
olmadığına dair hüküm ile bunun uzantısı olan “haklarında gıyabî tutuklama, tutuklama kararı, 
yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişilerin yakalanması için” konutta yapılacak 
aramalarda ayrıca arama kararı alınmasına gerek olmadığına dair yönetmeliğin 30. maddesinin ilk 
fıkrasının da yürütmesi durdurulmuştur.  

 Kararda, usul hükümleri nedeniyle yönetmelik çıkarılabilecek hususların kanun koyucu 
tarafından CMK’da açıkça gösterildiği (m. 82, 99 ve 167), bunlar arasında “arama” konusunun 
bulunmadığı belirtilerek, öncelikle arama tedbiriyle ilgili konularda hüküm ihtiva eden bir yönetmelik 
çıkartılmış olması eleştirilmiştir.     

Diğer taraftan, Anayasa'nın “Kişi hürriyeti ve güvenliği”, ”Özel Hayatın Gizliliği” ve “Konut 
Dokunulmazlığı”na ilişkin hükümleri karşısında yönetmeliğin yukarda belirtilen düzenlemelerinin 
anayasanın tanıdığı güvencelere aykırı olduğunu açıklamış, Anayasa'nın temel hak ve özgürlülerin 
özlerine dokunulmaksızın yine Anayasa'da belirtilen özel nedenlerle kısıtlanacağını içeren hükmüne 
dikkat çekmiştir. Daire ayrıca, hakim kararı ve yetkili merciin yazılı emri olmadan yapılacak aramanın 
tek istisnasının, “kolluk tarafından yakalanan kişinin, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya  
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Danıştay kararında; arama ile ilgili Anayasa’nın 20 ve 21. maddeleri ile 

CMK’nın 119/1. maddesinde açıklanan (aramanın kural olarak hakim kararıyla; 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısı; Cumhuriyet savcısına 

ulaşılamayan hallerde ise kolluk amirinin yazılı emriyle yapılabilmesi) ilkelerin 

istisnasız hükümleri karşısında; yönetmelikle bunlara istisna getirilemeyeceğini 

belirtmiştir. 

Mevcut durumda, rıza ile arama yapılması hukuki dayanaktan yoksundur. 

Rızanın bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmesine karşı çıkanlar; suçun 

ispat edilmesi görevinin kamu makamlarına ait olduğunu; bunun, AİHS’nin 6/2 

maddesiyle güvence altına alınan masumiyet karinesine ve Anayasa’nın 38/5. 

maddesinde kabul edilen “kimsenin, kendisi ve kanunda gösterilen yakınları aleyhine 

delil göstermeye mecbur edilemeyeceği” kuralına aykırı olduğunu iddia 

etmektedirler196. Ancak, yukarıda sayılan kurallar çerçevesinde aydınlatılmış ve 

hukuken geçerli serbest iradeye dayanan rızanın “masuniyet karinesi”ne aykırı 

olduğu ve “kişinin kendisi ve yakınları aleyhine delil göstermeye zorlanamayacağı” 

kuralının ihlal edildiği söylenemez. Zira, şüphe altında olan kişinin, bu şüpheden 

kurtulmayı isteme hakkı, masuniyet karinesiyle çelişmez.. 

Rıza ile yapılan aramaya karşı çıkılmasının altında yatan bir başka neden 

ise; rızanın serbest irade dışında alınabileceği ihtimalidir197. Ülkemizde, kolluğun 

vatandaş karşısında ki üstün konumu ve genel anlamda vatandaşların devlet 

karşısında sahip oldukları temel hak ve hürriyetleri tam olarak idrak edememiş 

oldukları düşünüldüğünde, bu yaklaşımın yanlış olduğunu ileri sürmek pekte 

mümkün değildir. Bu nedenle temel sorun; Türkiye’de kolluğun elde edeceği rızanın 

serbest iradeye dayanmayacağı ön görüsüdür198.   

Temel hak ve hürriyetlerin genel anlamda idrak edilip benimsenmesini 

beklemek yerine; denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla “rızaya dayalı 

aramanın” hukukumuza da kazandırılması gerekir. Bu manada, denetim ve kayıt 

                                                                                                                                     
 
başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla” yapılacak olan üst araması olduğunu da kararında 
işlemiştir. 
196 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
197 Koparan, a.y. 
198 Eryılmaz, a.g.e., s. 191. 
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mekanizmalarının oluşturulması suretiyle, rıza ile arama müessesesinin ülkemiz 

açısından da gerekliliği tartışmasızdır. Bunun için örneğin; İngiliz Hukukunda 

olduğu gibi, yapılan arama işlemlerinin kayıtlara geçmesi, bu kayıtların (aramaya 

maruz kalan kişiyi, aramanın tarihini, aramayı yapan kolluk görevlisinin kimliğini ve 

arama sonucunda herhangi bir suç unsuru olup olmadığını kapsar tarzda) denetime 

imkan verecek şekilde düzenlenmesi gerekir199. Hem rızaya dayalı aramalarda, hem 

de karar alınmadan yapılabilen diğer aramalarda, hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi 

için, mevzuatımızda bu yönde düzenlemeler yapılmalı, aynı zamanda kayıtların 

mutat denetlenmesi de sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak; yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere, hassas bir konu 

olan “rıza ile arama” kurumu mutlaka kanunla düzenlenmelidir. 

2.2.3. ARAMA YAPMA GÖREVİ 

Arama tedbirinde karar verme yetkisine sahip olanlar daha önce 

açıklanmıştı200. Bu başlık altında ise, önleme ve adli aramalar yönünden arama 

yapma görev ve yetkisine sahip olanlar incelenecektir. 

2.2.3.1. Hakim veya Savcının Arama Yapması 

Diğer önleme tedbirlerinde olduğu gibi, önleme araması da ancak kolluk 

tarafından yerine getirilebilir. Hakimin önleme aramasını icra etme yetkisi 

bulunmamaktadır. Kural olarak, kolluk tarafından yerine getirilen önleme 

aramalarına mülki amirin katılıp nezaret etme yetkisi bulunmaktadır.201 

Adli aramalar da, genelde kolluk görevlileri tarafından yapılmakta ise de; 

arama Cumhuriyet savcısı(CMK 161/1) ve hakim tarafından da yapılabilir (CMK m. 

192/1)202. Buna karşın, örneğin, İngiliz Hukuk sisteminde “arama” işlemi sadece 

kolluk tarafından yapılabilen bir işlemdir203. 

                                                
 
199 Eryılmaz, a.e., s. 134. 
200 Hakim kararı ve yetkili merciin emrinin alınması için bkz. (2.2.1.), s. 64.  
201 Bozer, a.g.e., s. 69. 
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Türk Hukuku’nda, bazı hallerde kanuni zorunluluk gereğince (avukatlara 

yönelik arama ve askeri mahallerde gerçekleştirilen aramalarda olduğu gibi) arama 

işlemi ancak Cumhuriyet savcısının denetiminde yapılabilmektedir.  

CMK’nın 163. maddesi gereğince sulh ceza hakimi tarafından yapılan 

soruşturma işlemlerinde, sulh ceza hakimi Cumhuriyet savcısının yetkilerine sahip 

olduğundan, yukarıda açıklanan hallerde aramaya katılabilir ve yapılan işleme 

nezaret edebilir204. Sulh ceza hakimi aramaya katılacaksa, ayrıca bir karar alınmasına 

gerek yoktur. Sulh ceza hakimi arama işlemini kolluğun yapmasını istiyorsa, bu 

konuda kolluğa yazılı arama kararı verecektir.205 

Her ne kadar CMK’da kural, delilerin soruşturma evresinde Cumhuriyet 

savcısı tarafından toplanması ise de; CMK’nun 192/1. maddesinde hakim veya 

mahkeme başkanının  “delillerin ikamesini sağlama” görevine sahip olduğu 

belirtilmektedir. Buna göre, kovuşturma aşamasında ihtiyaç duyulduğunda, istem 

üzerine veya re’sen arama yapılmasına karar verilebilecek, bu arama mahkeme 

başkanı, naip üye veya istinabe yolu ile görevli hakim tarafından bizzat yerine 

getirilebileceği gibi, görevlendirilen kolluk memurlarına da yaptırılabilir. “ÜNVER, 

HAKERİ”, CMK’nın 119/1. maddesinde sadece “hakim” kavramından söz edilip, 

“mahkeme”den söz edilmemesini bir eksiklik olarak görmektedirler. Maddede 

“mahkemeden” bahsedilmemesi nedeniyle adeta aramanın sadece soruşturma 

evresinde yapılabileceği gibi yanlış bir sonuç çıkarılabileceği belirtilerek, kanun 

değişikliğiyle bu eksikliğin giderilmesi gerektiği dile getirilmiştir206. 

Askeri mahallerde yapılan arama işlemleri, Cumhuriyet savcısının 

denetiminde, ancak asker kişilerce yapılabilmektedir (CMK 119/5). 

                                                                                                                                     
 
202 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 950. 
203 Eryılmaz, a.g.e., s. 21. 
204 CMK’nın 163. maddesi: “1.Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet 
savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh 
ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. 2.Kolluk amir ve memurları, sulh ceza hakimi 
tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirirler.” 
205 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 631. 
206 Ünver, Yener, a.g.e., s. 143. 
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Hakim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan arama işleminde, zabıt 

katibinin de hazır bulundurulması gerekir (CMK m.169)207.  

2.2.3.2. Kolluk Görevlilerinin Arama Yapması 

Siyasi yapısı ne olursa olsun devletin en önemli görevi ülkede düzen ve 

barışın teminini sağlamaktır. Devletin bu görevinin en önemli gücü, zor kullanma 

yetkisine sahip, belirli ilke ve kurallara göre faaliyet sürdüren, örgütlü kolluk 

güçleridir. Bu kolluk güçleri, faaliyet alanları ve üstlendikleri görevler göz önüne 

alınarak “genel kolluk” ve “özel kolluk” şeklinde sınıflandırmalara tabi 

tutulmaktadır. Genel kolluk teşkilatı polis, jandarma ve sahil güvenlik; özel kolluk 

teşkilatları ise kendi özel kanunlarına göre kurulup belli kolluk görevlerini yapan 

kuvvetlerdir (gümrük muhafaza, orman muhafaza, infaz koruma ve belediye zabıta 

memurları)208. 

AramaY.’nde kolluk; eksik bir tanımlamayla “jandarma, polis, sahil 

güvenlik ve gümrük muhafaza görevlileri” olarak sayılmıştır (m. 4).  

“Arama” tedbirinin en önemli uygulamacılarından olan “polisin”; görev, 

yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını düzenleyen temel kanun, Polis Vazife 

ve Selahiyet Kanunudur (PVSK). PVSK’nın 25. maddesi gereğince; polis teşkilatı 

bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol 

komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar209.  

Polis öncelikle düzeni sağlamak ve korumakla görevli olup, bu düzen 

bozulduğunda onu geri getirmekte polisin en önemli görevidir. Bu nedenle, polisin 

fonksiyonları genel olarak “önleme” ve “düzeltme” faaliyetleri olarak iki başlık 

altında toplanabilir.210 

                                                
 
207 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 950. 
208 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.e., s. 60. 
209 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin  24.  maddesinde;  “Jandarma, emniyet ve 
asayişi sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda belirtilen gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaya 
yetkilidir” hükmü yer almaktadır.       
210 Sokullu-Akıncı, a.g.e., s. 97. 
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Suç olgusu karşısında bu fonksiyonlar, suçun önlenmesini amaçlayan 

“önleyici kolluk” faaliyetleri ve işlenmiş olan suçun ortaya çıkarılması ile suçun 

yarattığı bozukluğun giderilmesini amaçlayan “adli kolluk” faaliyetleri şeklinde 

sınıflandırılabilir.211  

PVSK’nın 1. maddesinde polisin toplumu korumakla görevli olduğu 

belirtildikten sonra; 2. maddede, polisin görevleri “hukuka uygun olmayan eylemleri 

önlemek” ve “suç işlendikten sonra CMK’ da verilen görevleri yapmak” şeklinde 

sayılmıştır. Bundan da anlaşılacağı üzere, kolluğun önleyici ve adli görevleri iç içe 

geçmiş durumdadır.  

5271 sayılı CMK’da “adli kolluk” kavramı getirilmiş ise de (CMK m.164), 

müstakil birim halinde oluşturulmuş bir adli kolluk teşkilatı söz konusu değildir. 

Kolluk birimlerinin içinde yer alan bazı görevliler, kendi amirleri tarafından adli 

kolluk işlerine bakmakla görevlendirilmekte, bu görevlilerin başka işlerde 

görevlendirilmesi mümkün olduğu gibi, Cumhuriyet savcısıyla idari bir bağıda 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, gerekli olduğu hallerde veya Cumhuriyet 

savcısının talep etmesi durumunda, diğer kolluk birimlerinin de adli görevlerinin 

olduğu kabul edilmiştir (CMK m. 165). 

Sonuç olarak; önleme ve adli arama, genellikle zor kullanma yetkisine 

sahip kolluk memurları tarafından yerine getirilir212. Genel ve özel kolluk birimleri, 

tabi oldukları kanunların uygulanması esnasında lüzumlu olan diğer önleyici ve adli 

tedbirler gibi, kanunlarda belirtilen şartlara uyarak “arama” tedbirini de ifa ederler.  

2.2.3.3. Vatandaşın Arama Yapması 

Kural olarak arama kamusal bir faaliyettir. Vatandaşın, “arama” ve 

“elkoyma” yetkisi bulunmamaktadır213.  

Bunun yanında, arama gibi kamusal bir faaliyet olan “yakalama” koruma 

tedbirinde ise; “suçüstü halinde yakalama”nın herkesçe gerçekleştirilebileceği kabul 

                                                
 
211 Sokullu, Akıncı, a.e., s. 95, 101. 
212 Özbek, a.g.e. (1999), s. 124.  
213 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 822. 
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edilmiştir (CMK m. 90/1). Resmi sıfatı bulunmayan kişilerin, suçüstü halinde 

yakalanan kişinin kaçmasını engelleyebileceği ve kaçarsa, teşhisini sağlayacak 

eşyalarını alabileceği, bunun dışında herhangi bir eşyasını alamayacağı 

belirtilmektedir214.  

Yakalama sırasında ve yakalananın gözaltında tutulması esnasında arama, 

sadece kolluk görevlilerine tanınmış bir yetkidir (CMK m. 90/4). Ancak, olayda 

meşru savunma veya zorunluluk hali varsa (TCK m. 25), bu kurala istisna 

tanınabilir215. Diğer bir deyişle; yakalanan kişinin kaçma, kendisine veya başkalarına 

zarar verme tehlikesi mevcutsa ve somut olayda ağır bir tehlike söz konusu ise resmi 

sıfatı olmayanlarında “arama” ve “elkoyma” yetkisine sahip olduklarını kabul etmek 

gerekir. Burada yapılan işlem, bir arındırma faaliyetinden öteye gitmez. Bu nedenle, 

yakalanın üzerindeki silah, bıçak, patlayıcı vb. gibi tehlikeli aletler için kaba üst 

araması yapılıp, bunlara elkonulabilecek; fakat, örneğin uyuşturucu madde olup 

olmadığı konusunda bir arama yapılamayacaktır. 

Ayrıca, bu arındırma işleminin kavram benzerliği dışında arama işlemiyle 

bir ilgisinin bulunmadığı; yapılan “kaba üst aramasının” yakalama tedbiri 

kapsamında gerçekleştirilen bir eylem olduğunu da unutmamak gerekir216. 

2.2.4. Aramanın Yapılacağı Zaman Dilimi 

Adli aramalar kural olarak gündüz yapılır. Konut, işyeri veya diğer kapalı 

yerlerde, kural olarak gece arama yapılması yasaklanmıştır (CMK m. 118/1). Bunun 

nedeni, kişinin gece vakti konut ve işyerinde veya diğer kapalı yerlerde rahatsız 

edilmek istenmemesi ve bu bakımdan kişinin konutunda özgürce yaşama hakkına 

saygıdır217. Konut dokunulmazlığı, kişinin temel haklarından olup Anayasanın 

koruması altındadır (An. m. 21).  

Ancak, suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulanan haller ile yakalanmış 

veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar 

                                                
 
214 Centel, Zafer, a.g.e., s. 252. 
215 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 823. 
216 Cumhur Şahin, a.g.e., s. 275. 
217 Soyaslan, a.g.e., s. 294. 
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yakalanması amacıyla  gece arama yapılmasına olanak tanınmıştır (CMK m.118/2). 

Bu halde dahi kural, konut, işyeri ve diğer kapalı yerlerde aramanın ancak, hakim 

kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri 

ile yapılmasıdır. CMK’nın 118/2. maddesindeki hallerin varlığı, kolluk amirine bu 

gibi yerlerde arama emri verme yetkisi tanımaz218.  

Gece kavramı, TCK’nin 6/1(e). maddesinde “güneşin batmasından bir saat 

sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi” 

olarak tanımlanmıştır. 

Aramanın gündüz yapılması kuralı, gündüz başlayan aramanın, zorunluluk 

nedeniyle gecede devam etmesine engel değildir. Burada aranan şart, aramaya 

gündüz vakti başlanmasıdır219. 

Kanunda, özellikle gece vakti çalışan bar, pavyon vb. gibi herkesin girip 

çıkabileceği yerlerinin gece vakti de aranabileceğine ilişkin bir hüküm getirilmemesi 

yadırganmış ise de, 5271 sayılı CMK’nın hazırlanmasında görev alan bilim 

komisyonu bu görüşte değildir. Komisyona göre; 118. maddenin 2. fıkrasında gece 

aramanın şartları gösterilmiştir. Buna göre; CMK’nın 118/1. maddesinde gece arama 

yapılamayacak yerler “konut, işyeri ve diğer kapalı yerler” şeklinde sayıldığından; 

herkesin girip çıkabildiği umuma açık yerlerde her zaman arama yapılabilecektir220. 

Böyle bir düzenleme varken, herkesin girip çıkabileceği yerler, sığınma yerleri, gizli 

kumar yerleri veya genelevler gibi yerler bakımından ikinci bir istisna tekrar 

niteliğinde görülerek, düzenlenmemiştir221. 

O halde, PVSK’un 7. maddesinde sayılan, gece herkesin girip çıkabileceği, 

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gece de adli arama yapılabilir222. 

                                                
 
218 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 142. 
219 Yenerer, a.g.e., s. 121. 
220 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s. 338. 
221 Aktaran: Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 148. 
222 PVSK m. 7/1: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için 
açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, 
birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve 
kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici 
nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde  
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AramaY.’nin 8.  maddesinin (d) bendi gereğince, hukuka uygun bir şekilde 

yakalanan kişinin kaçması veya suçüstü halinde, olayın failinin yakalanması 

amacıyla, takip edildiği sırada girdiği araç bina ve eklentilerinde yapılacak 

aramalarda herhangi bir karar veya yazılı emir alınmasına gerek olmadığı kabul 

edilmektedir. Bu hallerde, arama işleminin gündüz veya gece yapılması arasında bir 

fark yoktur. Aynı şekilde, maddenin (f) bendi gereğince, meşru savunma ve 

zorunluluk halinde veya suçüstü yapılacak arama işlemleri yönünden de, herhangi bir 

karar alınması şart olmadığı gibi, aramanın gece yapılması da mümkündür. 

Önleme aramaları ile idari denetim ve kontroller her zaman yapılabilir 

(AÖAY’nin 31/son). Önleme aramaları ve idari denetimlerin gündüz yapılması şart 

değildir. Tam tersine, gerçekleştirilme sebepleri nedeniyle, önleme aramaları ve 

denetimler daha çok gece vakti gerçekleştirilen tedbirlerdir. 

2.2.5. Aramada Bulunabilecekler ve Arama Tanıkları 

Adli aramada, arama yapılacak yerin sahibi veya aranan eşyanın zilyedi 

hazır bulunabilir. Kendisi bulunmazsa, temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip 

hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya bir komşusu 

hazır bulundurulur (CMK m.120). 

Görüldüğü gibi, öncelikle aranan yerin sahibi ile aranan eşyanın zilyedinin 

aramada hazır bulunma hakkı vardır. Bu kişilerin hazır bulundurulmasına 

çalışılmalıdır. Ancak, aramanın sahip veya zilyet olmadan gerçekleştirilmiş olması, 

aramayı hukuka aykırı kılmaz223. Diğer taraftan, aranacak yerin sahibi veya 

zilyedinin aramada bulunmaması halinde, bu kişinin temsilcisi veya ayırt etme 

gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya 

                                                                                                                                     
 
bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence 
yeri sayılır. 
PVSK m. 7/2:Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, 
birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence 
yeri sayılır. 
223 Özbek, a.g.e. (1999), s. 130. 
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bir komşusu mutlaka hazır bulundurulmalıdır. Aksi halde, yapılan arama hukuka 

aykırı olacaktır224.  

Burada, sahip veya zilyet kavramını hukuki yönden değil, fiili duruma göre 

değerlendirmek gerekir. Bu manada, bir yerin sahibi, o yerin hukuken maliki değil, 

fiilen o yeri kullanan kişidir. Yine, bir eşyanın zilyedi hukuken mal üzerinde hiçbir 

tasarruf hakkı olmasa bile, fiilen o eşyayı elinde bulunduran kişidir225 Temsilci 

kavramı ise, kişinin eşi, velisi, vasisi, kayyımı ve vekaletname ile kendisini temsile 

yetkili olan kişileri kapsar226. 

Aramaya maruz kalan kişinin avukatının hazır bulunmasına engel olunamaz 

(CMK m.120/3). Aramada avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak, avukat 

hazır ise ya da kısa bir süre içinde arama mahalline ulaşabilecek ise, arama avukatın 

katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Arama devam ederken avukat gelirse, aramaya 

katılmasına müsaade edilecektir. Buna göre, şüpheli veya sanığın avukatı, arama 

konusunda kendisine önceden haberdar edilme hakkı olmaksızın, hazır bulunma 

yetkisine sahiptir227. Aramada bulunabilecek diğer kişiler gibi, avukatta sadece bir 

gözlemcidir. İşlemin hukuka uygun yapılıp yapılmadığı konusunda gözlemlerinin 

arama tutanağına yazılmasını isteyebilir228. 

Aramaya maruz kalan kişi, şüpheli veya sanık dışında üçüncü bir kişide 

olabilir. Bu halde de aramaya maruz kalanın avukatı arama işlemine katılabilecektir. 

Hatta bu gibi durumlarda, aramanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse, kişinin 

avukatının gelmesi beklenmelidir.  

Katılabilecek avukat sayısı hakkında kanunda bir açıklık olmamakla 

birlikte, CMK’nın 149/2. maddesinde belirtilen, “soruşturma evresinde, ifade almada 

en çok üç avukat hazır bulunabilir” hükmünün kıyasen buraya da uyarlanması 

mümkündür.  

                                                
 
224 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 543. 
225 Özbek, a.g.e. (1999), s. 130. 
226 Özbek, a.e. (1999), s. 131. 
227 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
228 Gülşen, a.g.e., s. 9.   
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Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde 

edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerde 

yapılacak aramalarda zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya 

başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir (CMK m.120/2). 

Cumhuriyet Savcısı olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde 

arama yapabilmek için, aramanın yapıldığı yerdeki ihtiyar heyetinden veya 

komşularından iki kişi hazır bulundurulmalıdır ( CMK m.119/4). Kanunun zorunlu 

kıldığı bu işlem tanıkları kolluk görevlileri tarafından davet edilmelerine rağmen bu 

davete uymamaları halinde, nasıl bir tedbire başvurulabileceği belirsizdir. CMK’nın 

43. ve 44. maddelerinde çağrıya uymayan tanıkların zorla getirilebileceğine dair 

hükümler yer almakta ise de bu tedbir ancak, kişinin Cumhuriyet savcısı, hakim veya 

mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabileceğinden, arama 

tanıkları hakkında uygulanması söz konusu değildir. Bu nedenle, kolluğun arama 

tanıkları ile seviyeli ve çağdaş bir diyaloga girerek işbirliği yapılmasını sağlaması 

gerekir. Bunun mümkün olmaması halinde ise, gerekli önlemler alınarak, aramanın 

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması sağlanmalıdır. 

Aramanın hakim veya savcı katılımıyla gerçekleştirilmesi halinde ise, bu 

işlem tanıklarının bulunmasına gerek yoktur. Ancak, aramayı hakim veya 

Cumhuriyet savcısı yapıyor ise, mutlaka bir zabıt katibi bulundurulmalıdır229. Acele 

hallerde, zabıt katibi yoksa bir kişiye yemin ettirilerek yazman olarak 

görevlendirilmesi gerekir (CMK m. 169/1). 

CMK’nın 130 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. maddeleri 

gereğince; avukat bürolarında ve konutlarında yapılacak arama işlemlerinde, baro 

başkanı veya temsilcisinin hazır bulundurulması gerekmektedir. 

Aramada bulundurulması gerekenlerin katılımı bir sıhhat şartıdır. Aksi 

halde hukuka aykırı bir arama işlemi söz konusu olacaktır.  

                                                
 
229 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 950. 
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Geceleyin herkesin girip çıkabileceği lokanta, bar, pavyon, gazino, 

meyhane gibi yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlerin aranmasında 

tanık bulundurulması gerekmez (AÖAY’nin 30/son-d). 

Önleme aramalarında ve idari denetimlerde, arama tanığı bulundurulması 

işlemin niteliğine uygun olmadığı için, bu yönde bir koşul bulunmamaktadır.   

2.2.6. Aramada Şüphe Sebepleri 

Önleme veya adli arama yapılabilmesi için, “milli güvenlik, kamu düzeni, 

suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden” biri yada birkaçının 

tehlike altında olması gerekmektedir. 

Hukuk devletinde, devlet organları her istediklerinde temel hak ve 

hürriyetlere müdahaleyi gerektiren önleme ve koruma tedbirlerine başvuramazlar. Bu 

tedbirlere başvurulmasını haklı kılacak, makul sebep ve gerekçelerin bulunması 

gerekir. Kişi özgürlüğüne ağır bir müdahale anlamına gelen “arama”  işleminin 

yapılması, öncelikle “ağır gereklilik” şartına bağlıdır230. 

Yalın bir duygu veya basit bir şüphe üzerine aramaya girişilemez, bunların 

somut veri ve olgulara dayanması gerekir231. Bu kıstas, önleme ve koruma 

tedbirlerine hakim olan “haklı görünüş ilkesi”nin bir sonucu olup232, adli aramaya 

başvurulabilmesi için makul bir şüphe, önleme aramasına başvurulabilmesi için 

makul ve kabul edilebilir bir sebep bulunması şarttır233.   

“Makul sebep” ve “makul şüphe”  her olay ve suçun özelliğine göre farklı 

şekilde ortaya çıkar. Bunlar, dış dünyada inandırıcı olması gereken objektif 

unsurlardır234. 

Koruma tedbirlerinde, yapılan işlemin haklı olup olmadığı sorunu, ancak 

muhakeme işleminin sonunda belli olacaktır. Bu nedenle işlemin haklı çıkmama 

                                                
 
230 Eryılmaz, a.g.e., s. 32. 
231 Sokullu-Akıncı, a.g.e.,s. 139. 
232 Cihan, Yenisey, a.g.e., s. 203.  
233 Yıldız, (www.egm.gov.tr). 
234 Yenisey, (www.egm.gov.tr). 
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ihtimal ve riski mevcuttur. Bu nedenle kesin haklılık yerine, görünüşte haklılık ile 

yetinilmesi zaruridir235. Bu durum, önleme tedbirleri içinde geçerlidir.    

2.2.6.1. Makul Şüphe 

Ceza muhakemesinde soruşturma, failin suç teşkil eden bir hareketi yapıp 

yapmadığı konusundaki şüphe üzerine başlar (CMK m. 2/1-e). Şüphede, kovuşturma 

makamının delillere ve olgulara dayanan bir tahmini söz konusudur. Şüphenin 

içinde, daima bir yanılma payı vardır. Yanılma payının derecesine göre şüphe basit, 

makul, yeterli veya kuvvetlidir. Muhakemenin değişik aşamalarına ve yapılan 

işlemlere göre, şüphenin derecesi ve yoğunluğu farklıdır236. 

Soruşturmanın başlaması için basit şüphe yeterli olduğu halde (CMK 

m.160), arama işlemine başvurulabilmesi için makul şüphe (CMK m. 116), 

tutuklama ve iletişimin tespiti gibi tedbirlere başvurulabilmesi için kuvvetli şüphe 

(CMK  m.100, 135), Cumhuriyet savcısının dava açabilmesi için de yeterli şüphe 

bulunması gerekir (CMK m. 170/2)237. 

Adli arama yapılmasının ilk şartı, aranan şeylerin veya kişinin suç ile 

bağlantılı olması, ikinci şartı ise, bu şeyler veya kişinin arama yapılacak yerde 

bulunduğundan şüphelenilmesidir238. 

Şüphenin makul olmasının anlamı ise; günlük hayat deneyimlerine göre 

şüpheli veya sanığın veya delilin aranan yerde bulunabileceğine dair delil, iz ve 

emarelerin bulunmasıdır. Söz konusu delil ve emareler şüpheli veya sanığın veya 

delilin aranan yerde bulunacağını ihtimal içine koymalıdır. Arama sonunda suça 

ilişkin delil bulunmayabilir, şüpheli veya sanık yakalanmayabilir. Ancak, aranan 

yerde delil veya şüphelinin bulunabilmesi ihtimal dahilinde olmalıdır. Günlük hayat 

tecrübelerine göre bazı iz ve belirtilerin varlığı aramayı haklı kılmalıdır239. 

                                                
 
235 Centel- Zafer, a.g.e, s. 246. 
236 Centel, Zafer, a.e., s. 77. 
237 Feridun Yenisey, Mukayeseli Hukukta Arama, İfade Alma ve Hukuka Aykırı Deliller, 
İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 11.  
238 Yenerer, a.g.e., s. 66. 
239 Soyaslan, a.g.e., s. 293. 
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Adli aramalarda, işlenmiş bir suç nedeniyle, suçun failinin yakalanabileceği 

veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa, şüphelinin 

veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir (CMK 

m.116). AramaY.’nin 6. maddesinde; “makul şüphe, hayatın akışına göre somut 

olaylar karşısında genellikle duyulan şüphe olarak tanımlanmıştır. Bu her somut 

olayın özelliğine ve yapılacak aramanın niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların 

davranış tutum ve biçimleri, kolluk memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın 

niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak, makul şüphenin bulunup bulunmadığı 

belirlenir. Makul şüphede, ihbar veya şikayeti destekleyen emarelerin var olması ve 

belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır. Arama sonunda 

belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir kişinin yakalanacağını öngörmeyi 

gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır”. Örneğin; oto hırsızlığı suçundan 

dolayı sabıkalı olmak, tek başına aranmak için makul şüpheyi oluşturmaz iken, bu 

kimsenin uygun olmayan bir saatte araba parkında görülmesi bu şüpheyi oluşturur240
. 

Makul şüphenin bulunup bulunmadığını belirlemek için, önce bilgi 

toplamaya ihtiyaç vardır. Toplanan bilgiler bizi; şüphe bulunup bulunmadığına, 

şüphe var ise bunun aramaya başvurulmasını haklı kılacak düzeyde makul olup 

olmadığına götürecektir241. 

Makul şüpheye dayanmayan hallerde, yapılan arama neticesinde elde edilen 

deliller hukuka aykırı delil kategorisine girecektir. Hakim tarafından verilen arama 

kararı da hatalı olabilir. İyi eğitimli ve tecrübeli kolluk memuru, hakim kararındaki  

makul şüpheye ilişkin hatayı görmesi halinde, karara rağmen aramaya 

girişmemelidir242. Arama yapılması için makul şüphe olmadığına inanan kolluk 

memuru, bunu amirine yada direkt olarak Cumhuriyet savcısına derhal iletmeli, 

kararın geri alınmasını sağlamalıdır.  

Diğer yandan, suç işleme şüphesi altında olmayan kişilere yönelik arama 

işlemi yapılabilmesi, aranan kişinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde 

                                                
 
240 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
241 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 937. 
242 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 938. 
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bulunduğunu gösteren olayların varlığına bağlıdır (CMK m. 117/2). Suçla ilgisi 

olmayan diğer kişiler hakkında arama tedbirine başvurulması için, şüpheden öteye 

somut olayların varlığı aranmıştır243. Sadece şüphe nedeniyle, bu gibi kişilerin 

özgürlüğüne müdahale edilmesi kabul edilmemiştir244. Örneğin, aranan kişinin 

otomobilinin, bu kişinin garajında görülmesi; yaralanmış olan şüpheliye ait kan 

lekelerinin bir binanın girişinde görülmesi yada bu evin bodrumundan ceset kokusu 

gelmesi veya cinayet suçunda kullanılan tabancanın bu evin bahçesine gömüldüğüne 

dair telefon ihbarı alınması gibi. Kısacası, kanun koyucu bu durumda, şüphenin daha 

yoğun ve kuvvetli olmasını, ortada “delil olabilecek olguların”  bulunmasını 

aramıştır. Basit bir tahmin yada “umulma” burada yeterli olmayacaktır245. 

Bu sınırlama, şüphelinin bulunduğu kesin olarak bilinen yerler ile şüpheli 

veya sanığın takip edilirken girdiği yerlerin aranması halinde geçerli değildir (CMK 

m. 117/3). Bu halde, arama yapılabilmesi için şüphe aranmayacak, kesinlik 

aranacaktır. Söz konusu kesinlik, şüpheli veya sanığın yere girmiş olması ve orda 

bulunmasıdır246. 

Suçla ilgisi olmayan kişi; “suçu işlemeyen; suça iştirak etmeyen; suçun 

işlenmesine yardım etmemiş olan; suçun işlenmesinden sonra faile yardım etmemiş 

olan; muhakemeye engel olmamış olan; hükmün infazını akamete uğratmamış olan; 

suç eşyasını satın almamış olan veya saklamayan” kişidir247. Bu kritere uymayan 

kişiye yönelik arama, diğer kişilerle ilgili arama (CMK m.117/1) işlemi olmayacak, 

şüpheliyle ilgili arama (CMK m.116) işlemi olacaktır. Çünkü belirtilen bu kriterlerin 

aksine durumlar, Ceza Kanunu’nda suç olarak ayrı ayrı tarif edilmiştir248. 

                                                
 
243 Özbek, a.g.e. (2005), s. 413. 
244 Soyaslan, a.g.e., s. 293; Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s. 320. 
245 Sokullu-Akıncı, a.g.e., s.144. 
246 Soyaslan, a.g.e., s. 294. 
247 Eryılmaz, a.g.e, s. 145. 
248 5237 sayılı TCK’nin 39. maddesinde; suçun işlenmesinden önce ve işlendikten sonra yardım 
edenlerin aynı fiil nedeniyle cezalandırılacağı, 40. maddesinde; suça iştirak edenin kendi kusurlu 
fiiline göre cezalandırılacağı, 281. maddesinde; suçun delillerini yok eden, gizleyen ve değiştirenlerin, 
282. maddesinde; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklayanların, 283. maddesinde; suçluya 
kayıranın, 284. maddesinde ise; tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeyenlerin 
cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 



 107 

Mülga CMUK’ta da (m.94) “şüphe” kavramına yer verilmiş olmasına 

rağmen, şüphenin derecesinden söz edilmemişti249. Bunun; tahmin derecesinde basit 

bir şüphe olduğu ve somut olaylara dayanmasının şart olmadığı söylenebilirse de, 

kiriminalistik tecrübe kuralı tarafından teyit edilmiş olması aranmakta idi250. Diğer 

yandan, suçla ilgisi olmayanlara yönelik aramanın şartları mülga CMUK’ta (m. 95), 

CMK m. 117’deki şartlarla aynı idi251.    

2.2.6.2. Makul Sebep 

Önleme aramasının amacı, milli güvenlik, kamu düzeni, başkalarının hak ve 

hürriyetlerinin ve genel sağlık ile genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin 

önlenmesi, bunlara yönelik tehlikenin defedilmesidir. 

Bu somut ve muhtemel tehlikenin önlenmesi amacıyla, kişilerin üzerinde, 

eşya ve araçlarında, silah ve patlayıcı madde gibi suç unsurlarının ve suçta 

kullanılabilecek eşyanın varlığı araştırılmaktadır. Önleme araması sadece suç 

unsuruna ve suçta kullanılabilecek eşyaya ulaşmak için gerçekleştirilmez. Toplum 

için tehlike teşkil edeceğine inanılan kişilere ulaşmak için de önleme araması 

yapılabilir252. 

Önleme aramasının yapılması makul ve kabul edilebilir bir sebebin 

varlığına bağlıdır. Makul sebebin bulunup bulunmadığı aramanın yapılacağı zaman, 

yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların davranış tarzları, kolluk 

memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde 

                                                
 
249 1412 sayılı CMUK Madde 94: “Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek şüphesi 
altında bulunan kimsenin evi ile ona ait sair mahallerde aranma yapılabileceği gibi gerek üzeri ve 
gerek eşyası dahi aranabilir. Bu arama şüphe altında bulunan kimsenin yakalanması maksadiyle 
yapılabileceği gibi sübut delillerinin meydana çıkarılması umulan hallerde dahi yapılabilir. 
250 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 936; Yenisey, a.g.e. (1999), s. 148. 
251 1412 sayılı mülga CMUK m. 95: - Yukardaki maddede yazılı kimselerden başkalarının gerek 
üzerlerinde ve gerek eviyle sair mahallerde arama, ancak maznunun yakalanması veya suçun 
izlerininin takibi veya muayyen bazı eşyanın zaptı maksadiyle yapılabilir. 
    Bu hallerde aramanın yapılması, aranılan şahsın veya takip edilen izlerin yahut zaptedilecek 
eşyanın aranılacak şahıs veya mahallerde bulunduğunu istidlal ettirebilecek vakıaların vücuduna 
bağlıdır. 
    Bu takyit, maznunun içinde tutulduğu veya takibi sırasında girdiği mahallerle emniyeti umumiye 
idaresinin nezareti altında bulunan bir şahsın oturduğu mahaller hakkında cari değildir 
252 Eryılmaz, a.g.e., s. 161. 
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tutularak belirlenecektir. Makul sebebin bulunduğundan söz edebilmek için, Milli 

güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık, genel ahlak veya kişilerin hak ve 

hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya 

bulundurulması yasak olan her türlü silah yada patlayıcı maddenin saptanması 

konularında tehlike doğduğunu gösteren sebeplerin, somut olgulara dayanması şarttır 

(Eski AramaY. m.15/3)253. 

Önleme aramasında, aramanın yapılmasını haklı kılan sebeplerin bulunması 

yeterli olup, aramaya maruz kalan kişi bakımından aramayı haklı kılan bir sebep 

bulunması veya buna yönelik bir şüphe olması şart değildir. Başka bir ifadeyle; 

kolluk görevlisi, bir bölgede terör yada şiddet olaylarının meydana geleceğine ve o 

bölgedeki kişilerin ve araçların tehlikeli bir madde veya silah taşıdıklarına inanıyor 

ve bu inancını haklı gösteren sebeplerde bulunuyorsa, önleme araması yapılması 

gereklidir. Bu inanç ve haklı sebebin durdurulan her kişi ve araç için bulunması 

gerekmez254. 

2.2.7. Aramaya Maruz Kalanlar 

2.2.7.1. Önleme Aramalarına Maruz Kalanlar 

Kural olarak, adli aramada olduğu gibi, önleme aramasında da, aramaya 

maruz kalan esasen gerçek kişilerdir. PVSK’nın 9. maddesinde; kolluğun, suçun 

önlenmesi için kişilerin üstlerinde, araç, özel kağıt ve eşyalarında önleme araması 

yapabileceği belirtilmiş olup, tehlikenin temelinde bir gerçek kişi bulunmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, önleme aramasında tehlikeyi yaratan “gerçek kişi”dir. Aramanın 

konusunun (üstte, araçta, eşyada, özel kağıtlarda) farklı olması, bunu değiştirmez.  

Tüzel kişilere yönelik birtakım düzenlemeler var ise de, esasen bunlar birer 

idari denetim ve kontrol yönteminden öteye gitmez. Örneğin, 5253 sayılı Dernekler 

Kanunu’nun 19/2. maddesi ve bu kanuna atıf yapan Siyasi Partiler Kanunu, 

Sendikalar Kanunu vb. gibi düzenlemeler, bu tüzel kişilerin mevzuata uygun faaliyet 

                                                
 
253 Yıldız, (www.egm.gov.tr). 
254 Eryılmaz, a.g.e., s. 128. 
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yürütüp yürütmediklerini kontrol ve denetlemeyi amaçlamaktadır. Bu işlemlerin 

“arama”  tedbiriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Yine, üniversitelere yönelik arama 

tedbirini düzenlediği öne sürülen PVSK’nın 20. maddesinin 2. fıkrası; üniversite 

binaları veya eklentileri içinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen 

olayların çıkması ihtimali karşısında, kurum amirinin polisi üniversite yerleşkesine davet 

etmesini düzenlemektedir. Kanun koyucu, eğitimin özgür bir ortamda yürütülmesini 

hedeflediğinden, herhangi bir olay yokken polisin içeri girmesini istemediği için bu 

düzenlemeye gitmiştir. Ancak, bir olay meydana geldikten sonra polisin içeri girmesinde 

herhangi bir engel bulunmamaktadır. Zira, aynı fıkranın (b) bendinde, polisin; suç ve 

suçluların kovuşturulması için bu yerlere her zaman girebileceği belirtilmiştir. 

2.2.7.2. Adli Aramalara Maruz Kalanlar 

Adli arama, şüpheli, sanık ve hükümlü hakkında uygulanabilen bir koruma 

tedbiri olduğu gibi, koşulları oluştuğunda, bu kategoriye girmeyen diğer kişiler 

hakkında da uygulanabilir. Bu manada, adli aramaya maruz kalacak kişiler 

şüphelilerle, bunun dışında kalan herkestir255. 

a. Şüpheli, Sanık ve Hükümlü Hakkında Arama 

Adli arama, soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık 

hakkında,  “yakalama, suç delillerinin tespiti ve müsadereye tabi eşyanın ele 

geçirilmesi” amacıyla başvurulabilecek bir koruma tedbiridir (CMK m.116). Bunun 

yanında, hakkında yakalama emri düzenlenen hükümlünün (CGİK m. 19) ele 

geçirilmesi amacıyla da adli aramaya başvurulabilir256. 

b. Diğer Kişiler Hakkında Arama 

Şüpheli, sanık veya hükümlünün yakalanabilmesi yada suç delillerinin elde 

edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait 

diğer yerler aranabilir (CMK m. 117/1)257. 

                                                
 
255 Öztürk, Erdem, a.g.e, s.538; Yenerer, a.g.e., s. 99; Toroslu, a.g.e. s. 225.  
256 Yakalama amaçlı adli arama için bkz., s. 42. 
257 Centel, Zafer, a.g.e., s. 293; Soyaslan, a.g.e., s. 293; Özbek, a.g.e. (2005), s. 412. 
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Suçla ilgisi olmayan (suça iştirak ve yataklık etmemiş olan) kişiler 

hakkında arama tedbirine başvurulabilmesi için, aranılan kişinin veya suçun 

delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan 

olayların var olması gereklidir (CMK m.117/2)258.  

Ancak bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği 

sırada girdiği yerler hakkında geçerli değildir (CMK m. 117/3). Örneğin, suçüstü 

halinin söz konusu olduğu sıcak takipte, şüphelinin üçüncü bir kişinin konutuna 

girmesi ve/veya suç eşyasını veya diğer bir delili üçüncü kişinin konutuna veya 

eklentisine atması halinde buralarda da arama yapılması mümkündür259. 

2.2.8. Hukuki Statü Bakımından Haklarında Özel Arama 

Usulleri Uygulanan Kişiler 

Önleme ve koruma tedbirlerine ilişkin kanun hükümleri, yürürlükte 

bulundukları süre içinde vatandaş ve yabancı uyruklu herkes hakkında uygulanabilir.  

Ancak, hukuki statüleri nedeniyle, ulusal ve uluslar arası hukuktan 

kaynaklanan bazı istisnalar mevcuttur260.  

Bu başlık altında önleme ve koruma tedbirlerinde muafiyete sahip olan 

kişileri inceleyeceğiz. 

2.2.8.1. Cumhurbaşkanı Hakkında Arama 

Anayasanın 105. maddesi gereğince vatana ihanet suçu dışında, 

Cumhurbaşkanının görevinden kaynaklanan suçları sebebiyle cezai sorumluluğu 

yoktur261.  

Anayasada açık bir hüküm bulunmadığı için, Cumhurbaşkanının şahsi 

suçlarından dolayı cezai sorumluluğu olduğu ileri sürülmekte ise de,262 

                                                
 
258 Suçla ilgisi olmayanlar hakkında yapılacak aramada şüphe sebepleri için bkz.: (2.2.6.1.), s. 104. 
259 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
260 Soyaslan, a.g.e., s. 119. 
261 Soyaslan, a.e., s. 120; Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 801;  Centel, Zafer, a.g.e., s. 58. 
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Cumhurbaşkanının sahip olduğu şahsiyetin ulusal önemi nedeniyle, hakkında önleme 

ve adli arama tedbirlerine başvurulamaması gerekir263. 

2.2.8.2.Yasama Dokunulmazlığına Sahip Olanlar Hakkında 

Arama 

TBMM üyeleri yasama dokunulmazlığına sahiptirler (An. m. 83). Yasama 

dokunulmazlığı, mutlak ve geçici dokunulmazlık olmak üzere ikiye ayrılır264. 

Milletvekili, Mecliste kullandığı oy, söylediği sözler, ileri sürdüğü 

düşünceler nedeni ile, bunlar suç niteliği taşısa bile sorumlu tutulamaz (An. m. 83/1). 

Bu dokunulmazlık “mutlak” olup, milletvekilliği sona erdikten sonrada bu konuda 

ceza soruşturması yapılamaz265. Bu nedenle, “mutlak yasama dokunulmazlığı” 

kapsamında kalan bir eylem nedeniyle soruşturma yapılamayacağından, bir 

soruşturma işlemi olan arama tedbirine de başvurulamayacaktır.  

Başkanlık Divanının teklifi üzerine Mecliste başka bir karar alınmadıkça, 

milletvekilinin bu sözleri Meclis dışında tekrarlaması ve açığa vurulması halinde de 

yasama dokunulmazlığı geçerli olacaktır. Ancak, Mecliste bunun aksine bir karar 

alınmışsa, milletvekili meclis dışında tekrarladığı bu sözler nedeniyle sorumlu 

olacaktır266. 

Milletvekillerine tanınan bu dokunulmazlığın iki amacı vardır. a) Mecliste 

ulus iradesinin tam bir serbestlikle ifade edilmesi, b) Milletvekilinin görevini yerine 

getirirken, bağımsız ve güvenceli olmasıdır267.   

Diğer yandan, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir 

milletvekili de, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, 

tutuklanamaz ve yargılanamaz. Buna da “geçici” dokunulmazlık denilir268.  

                                                                                                                                     
 
262 Bakıcı, a.g.e, s. 752; Soyaslan, a.g.e., s. 122 (Her iki yazar da; Cumhurbaşkanının şahsi suçlarından 
dolayı, görevi sona erdiğinde ceza davası açılabileceğini, Cumhurbaşkanlığı sıfatının suç eylemlerini 
hukuka uygun hale getirmediğini belirtmiştir). 
263 Özbek, a.g.e. (1999), s. 89. 
264 Özütürk, Erdem, a.g.e., s. 108. 
265  Soyaslan, a.g.e., s. 125. 
266 Yurtcan, a.g.e., s. 21. 
267 Yurtcan, a.e., s. 20. 
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Geçici dokunulmazlık nedeniyle muhakeme işlemleri Anayasada sınırlı 

olarak sayıldığından, bunlar dışındaki muhakeme işlemleri ve tedbirlere 

başvurulması mümkündür. Bu nedenle, milletvekilinin konutunda veya işyerinde 

arama yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. Oysa, İtalyan Anayasasında (m.68) 

olduğu gibi, bazı ülkelerde milletvekilinin üstünün ve evinin aranması da 

yasaklanmıştır269. Anayasa’nın 83. maddesinin bu yönde değiştirilerek milletvekilliği 

dokunulmazlığı kapsamına, “arama” tedbirinin de eklenmesi yerinde olacaktır. 

Geçici dokunulmazlığın üç istisnası vardır. Bunlar; a)ağır cezayı gerektiren 

suçüstü halinin bulunması, b) seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak 

kaydıyla Anayasanın 14. maddesinde belirtilen durumların söz konusu olması270, c) 

Meclis tarafından dokunulmazlığın kaldırılmasıdır (An. m. 83/4)271. Bu üç halde, 

muhakeme işlemleri genel hükümlere göre yapılacağından, diğer koruma tedbirleri 

gibi arama tedbirine de başvurulabilecektir. 

TBMM üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza 

hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik 

süresince zamanaşımı işlemez (An. m. 83/3). Buna göre, milletvekili hakkında 

kesinleşmiş mahkumiyet kararı nedeniyle yakalama emri çıkartılamayacak ve buna 

dayanarak “yakalama amaçlı arama” tedbirine de başvurulamayacaktır. 

Meclis dışından atanan bakanlar da görevleri süresince yasama 

dokunulmazlığından faydalanacaklardır (An. m. 112/son).  

                                                                                                                                     
 
268 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 108. 
269 Centel, Zafer, a.g.e., s. 62. 
270 Anayasanın “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması” başlıklı 14. maddesi: 
“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, 
 Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha 
geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde 
yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, 
kanunla düzenlenir”. 
271 Centel, Zafer, a.g.e., s. 62. 
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2.2.8.3. Diplomatik Dokunulmazlığı Olanlar Hakkında 

Arama 

Diplomatik dokunulmazlıklar konusunda düzenlenen 1961 tarihli Viyana 

Sözleşmesi ve 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi; 

yabancı uyruklu görevlilere, görev yaptıkları ülkede tanınan bağışıklıkları 

düzenleyen uluslararası sözleşmelerdir272. 

1961 tarihli Viyana sözleşmesi gereğince, (bu sözleşmenin tarafı olan) 

Türkiye’de görevli elçilerle bunların eşleri, çocukları ve Dışişleri Bakanlığına 

bildirilen elçilik görevlileri bunların eş ve çocukları diplomatik dokunulmazlığa 

sahiptirler. Bunlar hakkında ceza yargılaması yapılamayacağı gibi, idari tedbirlere de 

başvurulamaz273. 

Diplomatik dokunulmazlık, görev yapılacak ülkeye ayak basmakla 

kazanılır, görev bittiğinde ülkeden ayrılmak için lazım gelen makul süre sonuna 

kadar devam eder. Bu kişiler, ülke düzenine aykırı eylemlerde bulunduklarında, 

“istenmeyen adam” sayılarak yurt dışına çıkarılırlar274. 

Elçiliklerin yazışmaları ve postaları da dokunulmazlığa sahiptir, bunlar 

aranamaz ve elkonulamaz. Bu nedenle, diplomatik kurye ve taşıdığı evraklarda 

dokunulmazlığa tabidirler275. Bunun yanında, elçilik binasına da izin verilmeden 

girilemez, bina ve eklentilerinde arama yapılamaz276. 1963 tarihli Viyana sözleşmesi 

gereğince konsoloslarda arama tedbirleri yönünden aynı bağışıklıklara sahiptirler277. 

Sonuç olarak, diplomatik dokunulmazlıklara sahip olanlar ne adli, nede 

önleme aramalarına tabi tutulamazlar.  

                                                
 
272 Centel, Zafer, a.e., s. 64. 
273 Centel, Zafer, a.e, s. 66. 
274 Centel, Zafer, a.y. 
275 Özbek, a.g.e (1999), s. 90. 
276 Özbek, a.y. 
277 Centel, Zafer, a.g.e, s. 66. 
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2.2.8.4. Yargı Mensupları Hakkında Arama 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Hakkında Kanunu’nun 55., 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 46. ve 2575 sayılı 

Danıştay Kanunu’nun 76 ile 82. maddeleri gereğince; yüksek yargı organları 

üyelerinin görev ve kişisel suçları nedeniyle soruşturma yapılabilmesi, görev 

yaptıkları yüksek mahkemenin en üst kurulunun iznine bağlanmıştır. İzin verilmesi 

halinde, soruşturma işlemleri bu kurulun üyelerinden biri tarafından yürütülür278. 

Yüksek yargı organları dışında kalan hakim ve savcılar yönünden ise, 2802 

sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 82. maddesinde hüküm bulunmaktadır. Buna 

göre; “hakim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları ile sıfat ve 

görevlerine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma 

yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, 

adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hakim veya 

savcı eliyle yaptırılabilir”279. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması genel 

hükümlere göre yapılır. Hazırlık soruşturması yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından 

bizzat yürütülür (m.94). 

2802 sayılı Kanunu’nun 88. maddesi gereğince, ağır cezayı gerektiren 

suçüstü halleri (5235 sk. m. 12)  dışında suç işlediği ileri sürülen hakim ve savcılar 

yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemezler. Bu hükümlere 

aykırı hareket eden kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında yetkili Cumhuriyet 

savcılığı tarafından genel hükümlere göre doğrudan doğruya soruşturma ve 

kovuşturma yapılır280.  

Bu hüküm, yüksek yargı organlarının üyeleri hakkında da uygulanacaktır. 

Buna göre, yargı mensupları ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar nedeniyle 

ve ancak suçüstü halinde adli arama tedbirine maruz kalabileceklerdir. 

                                                
 
278 Erkal Evliyaoğlu, Memurlarla İlgili  Suçlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2001, s. 80. 
279 Evliyaoğlu, a.e., s. 82. 
280 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s. 306. 
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Hakim sınıfından olanlar için “önleme araması” bakımından herhangi bir 

muafiyet bulunmamaktadır281. 

2.2.8.5. Avukatlara Yönelik Arama 

Savunma hakkının sağlam tutulması, avukatın mesleki sırlarının korunması 

ve avukat ile müvekkili arasındaki ilişkilerin tam bir gizlilik içerisinde 

yürütülmesinin sağlanması amacıyla, avukatlara yönelik arama işlemlerinde ayrı ve 

istisnai usuller getirilmiştir282.   

Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili 

olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil 

eden bir avukat aramada hazır bulundurulur. Arama sonucu el konulmasına karar 

verilen şeyler bakımından bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu 

temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili arasındaki mesleki ilişkiye ait 

olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine 

konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, 

soruşturma evresinde sulh ceza hakiminden ve kovuşturma evresinde hakim veya 

mahkemeden istenir. Yetkili hakim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki 

mesleki ilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhal avukata iade edilir 

ve yapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, 

yirmi dört saat içinde verilir (CMK m. 130). 

Benzer bir düzenleme Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesinde yer 

almaktadır. Buna göre; avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği yada 

Baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri 

suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, 

suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve 

konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak 

Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. 

                                                
 
281 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 954. 
282 Artuç, Gedikli, a.g.e., s. 494. 
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CMK’da sadece, avukat büroları ile ilgili bir düzenleme yer aldığı halde 

Avukatlık Kanunu’da avukatın bürosuyla birlikte, konutunda yapılacak aramalar için 

de bir istisna getirilmiştir. Ancak, bu iki düzenlemenin koruduğu alanlar farklıdır. 

CMK’nın 130. maddesi gereğince, ister avukatın mesleği nedeniyle olsun, ister 

mesleki olmayan nedenlerle olsun, her ne sebeple büroda arama yapılacaksa, bunun 

mutlaka hakim kararıyla yapılmasını şart koşmuştur. Avukatlık Kanunu’nun 58/1. 

maddesinde ki düzenleme ise, sadece avukatın mesleğinden kaynaklanan 

soruşturmalara ilişkin bir korumayı ifade etmektedir. Her iki halde de, arama 

Cumhuriyet savcısının gözetiminde, Baro başkanı veya görevlendireceği 

temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecektir283. 

Mesleğinden kaynaklanan suçlar dışında yapılacak soruşturmalarda, 

avukatın konutunun herhangi bir muafiyeti yoktur (1136 sk. m.58/1). 

Gerek Avukatlık Kanunu’nun 58. ve gerekse CMK’nın 130. maddesinde, 

avukatın bürosunda ve konutunda, ancak mahkeme kararı ile ve sadece kararda 

belirtilen olayla ilgili olarak arama yapılabileceği hükmü yer almaktadır. Bu hallerde, 

Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama işlemi yapılamayacağı gibi, arama 

işleminin amaçla sınırlı olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

Dikkat edilecek olursa, bu düzenlemelerde “müdafii” yerine “avukat” 

terimi kullanılmış olup, sadece müdafi-sanık arasındaki sırların ötesinde, avukatın 

mesleki ilişkilerinin tümü koruma altına alınmıştır284.  

Avukatların üzerleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında aranamaz 

(1136 sk. m. 58/1). Ancak, bu sadece adli aramaya ilişkin bir sınırlama olup; hakim 

sınıfından olanlar gibi, avukatlarında önleme aramaları bakımından herhangi bir 

muafiyeti bulunmamaktadır285. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü de; 

görüş istenmesi üzerine verdiği 2002 tarih ve B030HİG000000-8  sayılı cevabi 

yazısında, avukatların önleme aramaları bakımından herhangi bir muafiyete sahip 

olmadıklarını belirtmiştir. 

                                                
 
283 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 955; Centel, Zafer, a.g.e., s. 298; Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 545. 
284 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 
285 Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.ARAMANIN İCRASI, HUKUKİ DENETİM ve HUKUKA 
AYKIRI ARAMANIN SONUÇLARI 

3.1. ARAMANIN İCRASI 

“Arama” suç şüphesi veya tehlike oluşturan olguların ortaya çıkması 

üzerine başlar, kanunda yazılı kurallara göre icra edilerek sona erer. Bu bölümde, 

aramanın başlangıcından son bulmasına kadar olan aşamalar ve uyulması gereken 

kurallar incelenecektir.  

3.1.1. Arama Öncesi Hazırlık İşlemleri 

Tehlike oluşturabilecek olgular ile suç delillerinin tamamı gizli ve saklı 

değildir. Gizli ve saklı olanı araştırabilmek için öncelikle ortada olan delillerin 

toplanması ve mantık süzgecinden geçirilerek değerlendirilmesi gerekir1. Böyle bir 

araştırma ve hazırlık işleminden sonra başvurulması gereken tedbirler konusunda bir 

karar alınacaktır.  

Öncelikle; arama önleme amacıyla yapılacaksa ortada bunu haklı kılacak 

makul bir sebep olup olmadığı; adli amaçla yapılacaksa işlenmiş bir suç olup 

olmadığı olayla karşılaşan kolluk memuru tarafından değerlendirilmelidir. Kolluk 

memuru bu değerlendirmesini aldığı eğitim ve mesleki tecrübesine göre yapacaktır. 

Ortada bir tehlike var ise bunun belirlenmesi gerekir. Adli aramada da; bir suç 

şüphesinin bulunması halinde, yapılacak arama ile suçun failine, delillere veya 

müsadereye tabi eşyaya ulaşılabileceğine dair makul şüphe bulunup bulunmadığının 

doğru olarak tespiti gerekir. Bunun için, arama öncesinde araştırma yapılmalıdır. 

Eksik araştırma sonucu gerçekleştirilen arama faaliyeti, gereksiz hak ihlallerine 

sebebiyet vereceğinden, hukuka aykırı olacaktır2.   

                                                
 
1 Sokullu-Akıncı, a.g.e., s. 127. 
2 Kaymaz, a.g.e., s. 138. 
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Arama müdahale ettiği haklar nedeniyle ağır bir tedbir olduğundan, daha 

hafif bir tedbirle sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağının tespit edilebilmesi için yeterli 

araştırmanın yapılması şarttır. Bu, orantılılık ilkesinin bir sonucudur3.    

Bunun yanında, her zaman bir araştırma faaliyetinin yapılması mümkün 

olmayabilir. Ani gelişen olaylar karşısında, buna muhatap olan kolluk görevlilerinin 

acilen bazı tedbirlere başvurmaları gerekebilir. Bu durumda da, tedbirin hukuka 

uygun  olarak gerçekleştirilmesi kolluk memurunun tecrübesine bağlıdır4.  

3.1.2. Arama Talebinin İlgili Mercie Sunulması ve İzin 

Alınması 

Ani gelişen haller dışında önleme ve adli arama yapılması gerektiğinde, 

arama talebinde bulunacak kolluk görevlisinin öncelikle bir ön araştırma yapması, 

topladığı bilgileri bir rapor halinde ilgili mercie sunması gerekir5.      

Kolluk, adli arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda, makul şüphe 

sebeplerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlayarak Cumhuriyet savcısına 

başvurur. Arama talep yazısında, “aramanın nedenini oluşturan fiil, aranılacak kişi, 

aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi yada aramanın yapılacağı eşyanın” 

gösterilmesi şarttır6.  

Önleme araması için de kolluğun, milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık 

ve genel ahlakın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarına yönelik olarak 

bir tehlikenin ortaya çıktığına dair makul sebepleri gösteren bir rapor düzenleyerek, o 

yerin mülki amirine yazılı olarak iletmesi gerekir7. Bu raporda, “tehlikeyi 

somutlaştıran” bilgiler yer almalıdır8. Talep yazısında, aramanın yapılması önerilen 

yer ve zaman açıkça belirtilmelidir. 

                                                
 
3 Tezcan, Erdem, Sancakdar, a.g.e., s. 43. 
4 Eryılmaz, a.g.e., s. 46. 
5 Yenisey, a.g.e., 1995, s. 29. 
6 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a,g.e s. 29. 
7 Eryılmaz, a.g.e., s. 150. 
8 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 29. 
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Arama talebini alan merci (mülki amir/Cumhuriyet savcısı), bu talebi 

yerinde görürse sulh ceza hakimine sunar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

hakimden karar alınması yerine, bu merci yazılı arama izni de düzenleyebilir. Ancak, 

yetkili mercii bu talebi hakime sunmuş ise yazılı arama emri düzenleme yetkisini 

kaybeder. Talebin hakim tarafından ret edilmesi halinde, artık (yetkili mercii) 

kendiliğinden re’sen arama izni veremez. Bunun için ancak, redde uğrayan arama 

kararı talebinden sonra yeni vakaların ve gecikmesinde sakınca bulunan bir halin 

ortaya çıkması gerekir9. 

Anayasa’nın 20 ve 21. maddelerinde 4709 sayılı kanunla yapılan değişiklik  

ile buna paralel olarak PVSK ve CMK’da yapılan değişiklikler gereğince hakim 

kararı gibi, yetkili merciin arama ermininde mutlaka yazılı olması şarttır. Karar ve 

emirde; a) aramanın nedenini oluşturan fiil, b) aranacak kişi, aramanın yapılacağı 

konut veya diğer yerin adresi veya aranacak eşya söz konusu ise bu eşyanın ne 

olduğu, c)arama kararının veya arama emrinin geçerli olacağı süre gösterilmelidir 

(m.119/2). Bu şartlar, arama kararı için geçerli olan “bellilik” kuralının gereğidir10. 

Cumhuriyet başsavcılıklarında, arama ile ilgili kararları vermek üzere, 

yirmi dört saat süreyle nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirileceği belirtilmiş ise 

de (AÖAY m. 7/son) 11, önleme aramalarında kolluğun mülki idare amirine günün 

her saatinde nasıl başvuracağı hususunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 

Başvuru, yöntem ve şekli uygulamaya bırakılmıştır.   

3.1.3. Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi 

Aramaya tabi olan yerin veya eşyanın sahibi veya zilyedine, o bulunmazsa 

yerine ikame edilecek (temsilcisi, ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya 

                                                
 
9 Eryılmaz, a.y. 
10 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 29. 
11  2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 54. maddesi : “Hakimler ve savcılar, haftalık çalışma 
süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunundaki hükümlere tâbidirler. 
Ancak, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hâllerde mesai saatleri dışında ve tatil 
günlerinde nöbet tutarlar.” 
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birlikte oturduğu bir kişi veya komşusu) kişiye, arama başlamadan önce aramanın 

amacı konusunda bilgi verilmelidir12.   

Ancak, aramaya maruz kalan kişinin bilgilendirileceğine dair, CMK’da ki 

tek hüküm; “şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi 

amacıyla, diğer bir kişinin konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerde yapılacak 

aramalarda, zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce 

aramanın amacı hakkında bilgi verileceğine” dair,  120/2. maddedeki düzenlemedir. Bu 

durumda yasa koyucunun  sadece suçla ilgisi olmayan üçüncü kişilere yönelik 

aramalarda  bilgilendirme zorunluluğu getirdiği söylenebilir13.  

Arama karar veya emrinin ilgili kişiye gösterileceğine ve aramaya maruz 

kalan kişi şüpheli/sanık ise bilgilendirileceğine dair kanunlarda bir hüküm yer 

almaması önemli bir eksikliktir14. 

“YENİSEY, NUHOĞLU, GÜZEL”, arama öncesinde hakimin verdiği 

arama kararının gösterilmesi, okunması veya bir suretinin verilmesinin 

gerekmediğini, “arama kararı bulunduğunu” söylemenin yeterli olduğunu 

belirtilmektedirler15. AramaY.’nde  “üst, eşya ve araç” araması yapılmadan önce (m. 

28, 29), aramayı gerçekleştiren kolluk görevlilerinin aramanın amacı ve sebepleri 

hakkında, aramaya maruz kalana açıklama yapıp, bilgilendireceklerine dair hükümler 

yer almaktadır. AramaY.’nin 30. maddesinde ise, “konut, işyeri ve eklentilerinde” 

yapılacak aramalarda, “aramanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse, arama kararının 

ilgiliye gösterileceği” ifade edilmiştir.   

Arama kararının ilgiliye gösterilmesi ve aramanın amacının bildirilmesi, 

AİHS’nin 6. maddesinde yer alan, “kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve 

nedeninden en kısa zamanda…haberdar edilme hakkının” bir gereğidir16.  

                                                
 
12 Özbek, a.g.e.(1999), s. 134. 
13 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e.,  s. 333. 
14 Özbek, a.g.e.(2005), s. 438. 
15 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 29. 
16 İnceoğlu, a.g.e., s. 283. 
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Bu nedenle, arama karar veya emrinin ilgiliye gösterilmesi ve aramanın 

amacını tehlikeye düşürmeyecekse eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirme yapılması 

gerekir17. Normal şartlar altında, arama sebebinin bildirilmemesi hukuka aykırılık 

oluşturur18.  

İlgilinin bilgilendirilmesinin iki önemli faydası vardır. Birincisi; maruz 

kaldığı tedbirin amacının anlatılması karşısında ilgilinin işbirliği yapmaya teşvik 

edilmiş olması, ikincisi ise ilgilinin, aramanın amacını öğrendiğinde sunacağı belge 

veya vereceği bilgilerle aramanın yapılmasının gereksizliğini ortaya koyabilecek 

olmasıdır19.   

Ayrıca, aramayı gerçekleştiren kolluk görevlisi (aramaya maruz kalana) 

kimliğine ilişkin belgeyi de  göstermek zorundadır (PVSK m. 17/2). 

3.1.4. Aramanın Gerçekleştirilmesi 

Arama, güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra, aranacak kişiye 

haklarının bildirilmesiyle başlar. Arama öncesinde ilgiliye arama kararı ibraz edilir. 

Arama tedbirinin pratikte nasıl uygulanacağı, AramaY.’nin dördüncü bölümünde 

ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, aramanın gerçekleştirilmesi konusunda 

yönetmelikte izlenen sistem esas alınarak, konu incelenecektir.     

Durdurma ve Kontrol İşlemleri (AÖAY m. 27): Kolluk, idari denetim 

yetkisi kapsamında, haklarında “yakalama, tutuklama, gıyabi tutuklama, zorla 

getirme kararı” bulunanları yakalayabilmek ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 

herhangi bir karar almadan şüphelendiği kişileri ve araçları durdurabilir. Durdurduğu 

kişilerin kimliklerini sorabilir. Bir kişiyi geçici olarak durdurmak, yakalama 

sayılmaz; yakalama sayılması için kişinin fiilen denetim altına alınması gerekir20.  

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, "umma" derecesinde makul 

şüphe bulunmalıdır. Kolluk görevlisi, tecrübesine dayanarak, izlediği 
                                                
 
17 Centel, Zafer, a.g.e., s. 296; Eryılmaz, a.g.e., s. 175; Koparan, (www.adalet.gov.tr). 
18 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 950. 
19 Özbek, a.g.e.(2005), s. 438. 
20 Eryılmaz, a.g.e., s. 32. 
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davranışlarından, o kişinin bir suç işleyeceği veya işlediği hususunda kanaat elde 

eder veya kişinin silahlı olduğu ve halen tehlike yarattığı kanaatine varırsa kişi 

durdurulabilir.  

Somut emarelerle desteklenen şüphe bulunmadan, süreklilik arz edecek, 

fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma ve kontrol işlemi yapılamaz.  

Sebebin oluşmasına veya şüpheye yol açan davranışları hakkında, 

durdurulan kişiye sorular yöneltilebilir. Kişi bu sorulara cevap vermekle yükümlü 

değildir. Durdurma yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe, yapılan açıklama ile 

ortadan kalkarsa, kişinin gitmesine engel olunmaz21.  

Amerikan Yüksek Mahkemesi, Brown v. Texas davasında, polisin kişilerle 

konuşarak iletişim kurma hakkına sahip olduğunu kabul etmişse de, kişiyi sebepsiz 

olarak durdurmasının ve hatta kimlik sormak için hareket serbestisini engellemesinin 

hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştır. Polisin, bir kişiyi durdurmak şeklinde de olsa 

özgürlüğünü kısıtlayabilmesi için, maddi olaylara dayanan bir şüphe sebebinin 

mevcut bulunması gerektiği belirtilmiştir22.   

Durdurma üzerine aşağıdaki işlemler yapılır: 

a) Durdurulan kişi üzerinde giysilerinden herhangi birisi çıkarılmaksızın, 

yoklama biçiminde bir kontrol yapılır. Bu işlem sonucunda, kişide silah bulunduğu 

sonucunu çıkarmaya yeterli şüphe meydana gelirse, memur kendiliğinden silah ve 

diğer suç eşyası araması yapabilir. 

b) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli 

tarafından yapılır. 

c) Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye açıklanır. 

d) Bir kişinin veya aracın durdurulma süresinin, şartlara göre makul olması 

ve kontrol için ayrılan süreyi aşmaması gerekir. 

                                                
 
21 Eryılmaz, a.e., s. 133. 
22 Yenisey, a.g.e. (1999), s. 168. 
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e) Yoklama suretiyle kontrol, kişiye en az sıkıntı verici şekilde yapılır. 

f) Yapılan kontrolün neticesinde suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde 

edilirse, kişi yakalanır. 

g) Uyuşturucu gibi belirli bir şeyin, kişinin herhangi bir yerinde gizlendiği 

düşünülüyorsa daha geniş çaplı kontrol yapılabilir. 

h) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde 

veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda 

yapılır. Başka yere götürülerek kontrol yapılamaz. 

i) Makul sebebi oluştuğu takdirde, daha geniş kapsamlı kontrol yapılması 

için, kolluk aracından veya yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir. 

j) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhal bir tutanak düzenlenir. 

Durdurma ve kontrol işlemleri gece de yapılabilir.  

Karar veya yazılı emir üzerine üst ve eşya aramasının icrası (AÖAY m. 

28):          

Aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve 

saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Kolluk memuru, 

aramaya maruz kalana, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini gösterir. Üst 

ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya 

aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır. 

Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse 

elektromanyetik cihazlarla, değilse beş duyu organı aracılığıyla aranır. Üst araması 

da, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır. Ancak, yakın bir tehlike 

bulunması halinde, bu tehlikeden korunmak amacıyla yapılan üst aramasında aynı 

cinsten kişi temin etmeye çalışmak sakıncalı olacaksa, bu kurala uyulmayabilir.  

Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o 

yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. 
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Başka yere götürülerek arama yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından veya 

yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir. 

Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç kullanılarak 

gerçekleştirilir23. 

 Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kağıt 

ve zarflar, içinde müsadereye tabi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açıksa 

dahi yazılı bilgiler okunamaz.  

Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin makul 

şüphenin bulunması ve aramanın amacına başka türlü ulaşılamaması halinde, üst 

araması aşağıda belirtilen şekilde giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir: 

a) Arama yapılmadan önce, bu aramayı yapmanın neden gerekli görüldüğü 

ve nasıl yapılacağı, o birimde görevli en üst kolluk amiri tarafından ilgiliye bildirilir. 

b) Arama, aynı cinsten güvenlik görevlileri tarafından yapılır ve kimsenin 

görmemesini sağlayacak tedbirler alınır. 

c) Arama, kişinin utanma duygusunu en az ihlal edecek bir şekilde yapılır; 

önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır; bedenin alt kısmındaki giysiler, üst 

kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler mutlaka aranır. 

d) Arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. 

e) Arama, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bitirilir. 

Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde 

edilirse, kişi yakalanır. 

Bu işlemler gece de yapılabilir.  

                                                
 
23 Aramada zor kullanma yetkisi için bkz. (3.1.5), s. 128. 
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Araçlarda arama (AÖAY m. 29): Araçlarda aramanın gerçekleştirileceği 

yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli 

güvenlik tedbirleri alınır. Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan 

eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye 

açıklanır. 

Araç araması, kişiye en az sıkıntı verici şekilde ve makul olan en kısa 

sürede yapılır. Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, 

mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Detaylı inceleme 

yapılması gereken hallerde, başka yere götürülerek arama yapılabilir. 

Deniz şartları sebebiyle aramanın denizde mümkün olmaması veya deniz 

aracının ayrıntılı aranmasının gerektiği hallerde şüpheli deniz aracı en yakın ve 

uygun limana çekilerek arama limanda yapılabilir. 

Araç araması sırasında rastlanan özel kağıt ve zarflar, içinde müsadereye 

tabi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz.  

Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde 

edilirse, kişi yakalanır. 

Boş araçların aranmasında, arama yapıldığını belirten bir not bırakılır. Bu 

notta, arama tutanağının bir kopyasının alınabileceği yer belirtilir. 

Bu işlemler gece de yapılabilir. 

Konut, işyeri ve eklentilerinde aramanın yapılması (AramaY. m. 30): 

Haklarında gıyabi tutuklama, tutuklama, yakalama veya zorla getirme kararı bulunan 

kişilerin yakalanması için yapılacak aramalarda, “ayrıca arama kararı alınmasına 

gerek olmadığına” dair AramaY.’nin 8. maddesinin (a) bendindeki düzenlemeyle 

birlikte, 30. maddenin birinci fıkrasının da, Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmesi 

durdurulmuştur24. Bu nedenle, konut, işyeri ve eklentilerinde yakalama amacıyla 

                                                
 
24 Danıştay Onuncu Dairesi’nin, 2005/6392 Esas sayılı 19.01.2006 tarihli Yürütmeyi Durdurma 
Kararı. 
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yapılacak adli aramalar için hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise 

Cumhuriyet savcısının yazılı arama emrinin bulunması gerekir. Kolluk amirinin bu 

gibi yerlerde arama yapılması için, yazılı emir verme yetkisi bulunmamaktadır.  

Kolluk, arama yapılacak kapalı yerlerde ve eklentilerinde gerekli güvenlik 

önlemlerini alarak kapıyı çalar, mümkünse o yere girme izni verme yetkisine sahip 

kişilerle iletişim kurulmasına çalışılır, kolaylık gösterilmesini istenir. 

Arama yapılacak olan yerin konut veya yerleşim yeri olarak 

kullanılmadığının bilinmesi, arama esnasında bu yerlerde kimsenin olmadığının 

anlaşılması veya bu yerlerde oturan veya izin vermeye yetkili kişinin arama 

öncesinde bilgilendirilmesinin, aramanın amacını tehlikeye sokma ihtimalinin 

bulunması halinde, kolluk memurları, iletişim kurmadan zor kullanarak içeri 

girebilir. Diğer hallerde ise, kolluk memuru arama kararını ilgilisine gösterir. 

Gecikmesinde sakınca veya tehlike bulunması halinde, bilgilendirme içeri 

girildikten sonra da yapılabilir. Bilgi verildiği takdirde, aranan delilin yok olma veya 

başka bir yere nakledilme tehlikesi varsa, gecikmede tehlike vardır25. 

Arama kararı, konutta arama yapmak için alınmış ise, bu karar, girilen 

konutta bulunan herkesin üstünün aranmasına yetki vermez26. Bir başka deyişle, 

tesadüfen evde olan herkesin üzerinin aranması hukuka uygun değildir27. Ancak, 

kolaylıkla saklanabilecek veya cebe atılabilecek bir eşya veya silah aranıyorsa ve 

makul şüphe varsa konutta bulunan herkesin üstü aranabilir28.  

 

Kuşkusuz, arama kararı veya emrinin, meskenin aranması ile birlikte orada 

bulunan kişilerin üzerlerinin de aranmasını kapsaması halinde, konutta bulunanların 

da üzeri aranacaktır. Ancak, aranılan şeyin o sırada konutta bulunanların üzerlerinde 

                                                
 
25 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 950. 
26 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 535. 
27 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 950. 
28 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 30. 
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saklanmış olması maddeten imkansız ise, kolluğun o kişilerin de üzerlerini araması, 

insan haklarına ve kanuna aykırıdır29.  

 

Arama, bulunması istenen şeyin boyutu ve niteliği göz önüne alınarak, 

amaca ulaşmak için gerekli olan ölçüde gerçekleştirilir. Örneğin çalınan bir 

televizyonun bulunması için yapılan arama sırasında, kişilerin üzerlerinin veya 

çantalarının aranması orantılılık ilkesine uygun olmayacaktır.  

 

Aranacak yerde bulunan kişilerin özel hayatlarına ve mallarına gereken 

azami özen gösterilir. Kasa gibi, açılması özellik isteyen eşya, kolluk tarafından veya 

masrafları kollukça karşılanmak üzere bu konudaki meslek erbabına açtırılır. Bu 

işlemin o yerde yapılmasının masraflı, külfetli veya oraya zarar verebilecek nitelikte 

olması durumunda, eşya kolluk tarafından muhafaza edilen başka bir yere 

götürülerek de açılabilir. 

Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; 

kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya 

kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur. 

Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi 

amacıyla, diğer bir kişinin konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerde yapılacak 

aramalarda, zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce 

aramanın amacı hakkında bilgi verilir. Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına 

engel olunamaz (CMK m. 120). 

Geceleyin herkesin girip çıkabileceği lokanta, bar, pavyon, gazino, meyhane 

gibi yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlerin aranmasında tanık 

bulundurulması gerekmez30. 

                                                
 
29 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
30 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 148. 
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3.1.5. Aramanın İnzibatı  ve Zor Kullanma Yetkisi 

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi; buna 

engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler 

sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder (CMK m. 

168). 

Aramayla görevlendirilenler, aramaya karşı çıkılması halinde, durumun 

haklı kıldığı ölçüde güç kullanarak direnci ortadan kaldırabilirler. Bilgilendirme 

yapıldıktan sonra, kapı açılmadığı takdirde güç kullanılacağı ihtar edilir ve buna 

rağmen kapı açılmazsa zorla eve girilir ve arama gerçekleştirilir. Güç, kademeli bir 

şekilde artarak kullanılabilir31. 

Üçüncü kişilerin aramayı engellemeye yönelik girişimlerine karşı da zor 

kullanılabilir32. 

Aramada zor kullanma yetkisinin doğmasına neden olan başka bir sebepte, 

kolluğun yakaladığı şüpheli, sanık yada hükümlünün kaçmaya çalışmasıdır. 

Yakalama, kaçanı engelleme yetkisi veren bir koruma tedbiri olduğundan; 

yakalananın direnmesi durumunda kolluk memuru her türlü tedbiri alabilir ve zor 

kullanabilir (PVSK m. 13/3, PVSK m. 90/4)33. Aynı şekilde, herkesçe yapılabilen 

suçüstü yakalamasında; yakalamayı gerçekleştiren vatandaşlarda, yakalananın 

kaçmasını ve kendisine veya başkalarına zarar vermesini engelleyecek tedbirleri 

alabilirler. Resmi sıfatı olmayan kişiler de bu halde, orantılılık kuralına uyarak zor 

kullanma yetkisine sahiptirler34. Vatandaşlar, yakalananın kaçmasına mani olmak 

için, zaruret varsa bu kişiyi bağlayabilir veya bir yere kapatabilirler. Ancak, bu yetki, 

maksadı aşan derecede zor kullanılmasını ve özellikle silah kullanılmasını 

kapsamaz35. 

                                                
 
31 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.e., s. 30. 
32 Eryılmaz, a.g.e., s. 198; Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 545. 
33 Centel, Zafer, a.g.e., s. 251; Soyaslan, a.g.e., s. 299. 
34 Centel, Zafer, a.e., s. 252. 
35 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 822. 
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3.1.6. Aramada Süre 

Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen süre içinde gerçekleştirilir 

(AÖAY m. 31). Bu süre, arama kararında tanımlanmış olan eşyanın bulunması ve 

elkonulması için gerekli olan süreden daha fazla olamaz36.  

Özel hayata ve konut dokunulmazlığına müdahale sonucu doğurduğundan, 

arama makul sürede tamamlanarak, işlem geciktirilmeksizin sona erdirilir. Aramanın 

geciktirilmeksizin derhal uygulanmasının bir sebebi de, aramanın sonuçsuz kalma 

ihtimalinin ortaya çıkmasıdır37.  

Aramaya konu makul şüpheyi doğuran olguların toplanmasından itibaren 

geçecek zaman dilimi önemlidir. Aradan geçen zaman süresi içinde makul şüphe 

ortadan kalkmış olabilir. Bu nedenle, aramanın kararın verildiği tarihten itibaren 

başlayan ve kısa sürede olması tercih edilen belli bir sürede yapılması gerekir. Bu 

süre olaydan olaya değişebilir. Örneğin, bir banka soyguncusunun olay sırasında 

giydiği elbiselerin aranması için verilen 3 aylık süre makul sayılabilir ise de, başka 

bir olay nedeniyle yapılacak arama için 3-4 günlük süre yeterli olabilir38.   

Her arama kararı, aksine bir hüküm içermiyorsa sadece bir kez arama 

yapma yetkisi verir. İhtiyaç duyulması halinde yeni bir arama kararı veya arama emri 

verilmelidir39.  

3.2. ARAMANIN SONA ERMESİ 

3.2.1. Aramanın Belgelendirilmesi  

Her soruşturma işleminin  tutanakla tespit edileceği ve tutanağa savcı veya 

sulh ceza hakimi ve zabıt katibi tarafından imza konulacağı, 1412 sayılı CMUK’un 

                                                
 
36 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.e., s. 30. 
37 Eryılmaz, a.g.e., s. 175. 
38 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 946. 
39 Soyaslan, a.g.e., s. 296. 
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161. maddesinde olduğu gibi, 5271 sayılı CMK’nın 169. maddesinde de hüküm 

altına alınmıştır. 5271 sayılı CMK’nın 169. maddesinde, 1412 sayılı CMUK’un 161. 

maddesinden farklı olarak, adli kolluk görevlisinden de bahsedilerek, adli işlem 

yapan kolluk görevlilerine de yaptıkları her soruşturma işlemini tutanağa bağlama 

yükümlülüğü getirilmiştir40. 

  

Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta, 

avukatın isim ve imzasına da yer verilir (CMK m.169/3). Tutanak, işlemin yapıldığı 

yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir (CMK 

m.169/4). İşlemde hazır bulunanlarca onanmak üzere tutanağın kendilerini 

ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus 

tutanağa yazılarak ilgililere`imza ettirilir (CMK m.169/5). İmzadan kaçınma halinde 

nedenleri tutanağa geçirilir. (CMK m.169/6) CMK’nın 169. maddesinde belirtilen bu 

kurallar arama işlemi için de geçerlidir. Bunun yanında, CMK’nın 119/2. 

maddesinde; “arama karar veya emrinde; a) aramanın nedenini oluşturan fiilin, b) 

aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi yada eşyanın ve c) 

karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresinin açıkça gösterileceği, aynı maddenin 

3. fıkrasında ise, arama tutanağında, işlemi yapanların açık kimliklerinin bulunması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 

Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapılır ve bu 

eşya resmi mühürle mühürlenir. Resmi mühür vurulması mümkün değilse, bu eşyaya 

bir işaret konulur (CMK’nın 121/3). 

  

Arama sonunda, hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi üzerine, 

aramanın hakkında yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle mi (CMK 

m.116), yoksa başka biri hakkındaki bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle 3. 

kişi sıfatıyla mı (CMK m.117) yapıldığı konusunda bilgi içeren bir belge verilir. 

Ayrıca istemde bulunulması halinde elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın 

listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu 

                                                
 
40 Özbek, a.g.e.(2005), s. 443. 
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belirten bir belge verilir (CMK m.121/1). Buna göre, aramanın ne sebeple 

gerçekleştirildiğine ilişkin belge verilmesi için ilgilinin istemde bulunması gerektiği 

gibi, elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve belge 

verilmesi için de ayrı bir istemde bulunulması gerekmektedir. Bu belge ve 

defterlerde, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın 

mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir (CMK m. 121/2). Bir kişinin 

elkonulan eşyanın kendisine ait olmadığını veya başkasına ait olduğunu belirtmesi, 

savunma hakkının kapsamı içinde değerlendirilmelidir41. 

                          

Önleme amaçlı durdurma ve kontrol işlemlerinde de, kontrolden sonra talep 

üzerine olay yerinde derhal bir tutanak düzenlenir (AÖAY. M. 27/j).  

3.2.2. Arama Sonrası Yapılacak Usul İşlemleri  

Arama tedbiri önceden belli olan amaçların gerçekleştirilmesi için 

gerçekleştirilir. Önleme aramalarında tehlikenin önlenmesi, adli aramalarda ise, suç 

şüphesi nedeniyle aranan kişinin yakalanması veya suç delillerinin tespit edilmesi 

umularak harekete geçilir.             

Hakim kararıyla yapılan arama işlemi sonunda, arama kararının orijinal 

nüshası ile  arama tutanağı ve muhafaza altına alınmış veya elkonulmuş olan eşyanın 

listesi, bu eşyalarla birlikte Cumhuriyet  savcısına intikal ettirilir42. Önlem araması 

sonucunda suç unsuruna rastlanması halinde de aynı yol izlenir (PVSK m. 9).  

 

Aramanın Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile gerçekleştirilmesi halinde 

de; yazılı emir, yapılan işlemlere ilişkin tutanak ve liste asıllarının Cumhuriyet 

savcısına ulaştırılması gerekir. Arama kolluk amirinin yazılı emri ile yapılmışsa, 

ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı, Cumhuriyet 

savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı tutanak düzenlenerek ilgili 

soruşturma evrakına eklenir (AramaY. m. 7). Herhangi bir karar veya yazılı emir 

                                                
 
41 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
42 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 31. 
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almaksızın gerçekleştirilen aramalarda, yukarda belirtilen hususlar dışında, karar 

veya yazılı emir alınmamasının nedenleri ve makul şüphe sebepleri bir rapor halinde 

ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. 

 

Arama sırasında, suçla ilgisi olan ancak aramanın konusu dışında bir şeye 

veya başka bir suç bulgusuna rastlanmışsa, arama işleminin ayrıntıları ve bu 

bulguların ne şekilde tespit edilerek, ele geçirildiği, şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde, düzenlenecek bir raporla bildirilmelidir43. 

 

Hakim kararı olmaksızın gerçekleştirilen aramalarda, herhangi bir eşyaya 

elkonulmuş ise, yapılan işlemin elkoymadan itibaren yirmidört saat içinde hakim 

onayına sunulması gerekeceğinden (CMK m. 127/3), adliyeye sevk işlemi de bu 

süreye riayet edilerek yerine getirilir. 

 

Anayasa,  arama gibi, “elkoyma” koruma tedbiri içinde, hakim kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciin yazılı emrinin bulunmasını 

şart koşmuştur (An. m. 20, 21). Anayasaya uyum amacıyla, aynı düzenleme, 

CMK’da da kabul edilmiştir. CMK’nın 127/1. maddesine göre; elkoyma tedbiri, 

hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı 

emri ile kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirebilir. Hakim kararı olmadan 

yapılan “elkoyma” işlemleri yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. 

Aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar (CMK m. 127/3). 

 

“Muhafaza altına alma” bakımından ise herhangi bir karar veya emir 

alınması gerekmemektedir44. Bu nedenle, hakim onayına sunulması da gerekmez. 

 

Kolluğa, kendiliğinden elkoyma yetkisinin verilmemesi uygulamada 

sorunlara neden olabilir45. Her şeyde önce, bu yaklaşım ceza muhakemesinin 

                                                
 
43 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.y. 
44 Yerdelen, a.g.e., s. 104. 
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amacına aykırıdır. Buna göre kolluk, suçüstü halinde yakaladığı kişinin silahına 

re’sen elkoyamayacaktır. Karar alınmadan arama yapılabilen zaruret halleri 

AramaY.’nde sayıldığı halde, elkoymayla ilgili bu yönde bir düzenleme de yoktur. 

Ancak buna rağmen, kolluğun suçüstü halinde elkoyma yetkisine sahip olduğu kabul 

edilmelidir. “KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU” da; hukuka uygun bir yakalama 

sırasında gerçekleştirilen “yakalama aramasında”, kolluk memurunun; 

bulundurulması suç teşkil eden ve elkonulması gereken bir eşyaya rastlaması halinde, 

hakim kararına gerek olmaksızın buna elkoyabileceğini belirtmektedirler46. 

Elkoyma (ve muhafaza altına alma) işlemi, suçtan zarar gören mağdura 

gecikmeksizin bildirilir (CMK m.127/5). Bu düzenleme, CMK’da mağdur haklarının 

güçlendirilmesi anlayışının bir sonucudur. Zira CMK’nın 234/4. maddesinde; 

mağdura “vekili aracılığıyla elkonulan veya muhafaza altına alınan eşyayı inceletme”  

yetkisi tanınmış olup, CMK’nın 127/5. maddesinde getirilen düzenleme, bu hakkın 

kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Arama, yakalama amacıyla yapılmışsa veya arama sırasında yakalama 

yapılmışsa, yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi 

verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır (CMK m. 90/5). Yakalama işlemi bir 

tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, 

hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi kolluk 

mensubunca tespit edildiği, haklarının anlatıldığı açıkça yazılır (CMK m. 97). 

3.2.3. Ele Geçen Belge ve Kağıtları İnceleme Yetkisi 

Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kağıtlarını inceleme 

yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hakime aittir. Belge ve kağıtların zilyedi veya 

temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün 

kaldırılmasına ve kağıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin 

yapılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi yada müdafii veya vekili 

çağrılır; çağrıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır (CMK m. 122). 

                                                                                                                                     
 
45 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 547. 
46 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 942. 
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Mülga CMUK’ta, sanığın kağıtlarını inceleme yetkisi sadece hakime 

verilmişti (CMUK m. 102/1). Cumhuriyet savcısı ve kolluk görevlileri, ancak, 

zilyedin rızası ile bu kağıtları inceleyebiliyorlardı. Yeni CMK’ da ise, bu yetki hakim 

ve Cumhuriyet savcısına verilmiş, fakat bunun yanında, zilyedin rızasıyla kolluk 

görevlilerinin bu kağıtları inceleme yetkisi kaldırılmıştır47. 

İnceleme, bu belge ve mektupların delil olma veya müsadere edilebilme 

özelliğine sahip olup olmadıklarını anlamak için içeriğinin belirlenmesidir. Bu belge 

ve mektupların mutlaka aramaya neden olan suçla ilgisi olması gerekmez. Daha 

öncede belirtildiği gibi, örneğin imza incelemesi için suçla ilgisi olmayan belge, 

kağıt ve mektuplara elkonulabilir. 

Kişiye ait, not defteri, mektuplar, kasa defteri, fotoğraf, CD, DVD ve her 

türlü kişiye özel yazılı belgedir. Gazete veya kitap bu kapsama girmez. 

3.2.4. İade Edilecek Eşya, Belge ve Kağıtlar 

Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşya, belge yada kağıtlar üç sebeple 

iade edilir. 

a. Eşya, belge yada kağıdın soruşturma veya kovuşturma konusu suçla 

ilgisinin bulunmaması veya muhafazasına gerek görülmemesi; 

i) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin 

olmadığı anlaşılan belge veya kağıtlar ilgilisine geri verilir. (CMK m. 122/3).   

ii) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın, 

soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya 

müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re'sen veya istem üzerine geri 

verilmesine Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından karar verilir. İade 

hususunda yapılacak istemin reddi kararlarına itiraz edilebilir (CMK m.131/1).  

 

                                                
 
47 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 955. 
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2. Muhafaza altına alınan veya elkonulan belge, kağıt veya eşya suçtan 

zarar gören mağdura ait ise ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç duyulmuyorsa 

sahibine iade edilir (CMK m.131/2). 

        

3. Akrabalık veya mesleki ilişki sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkına 

sahip olan kimseler (CMK m. 45, 46) ile şüpheli veya sanık arasındaki mektup ve 

belgelere, bu kişilerin nezdinde oldukları sürece el konulamaz (CMK m.126). Bu 

gibi belgelerin ele geçirilmesi için arama işlemi yapılamayacağı gibi, muhafaza altına 

alınmış veya el konulmuş belge veya kağıtların bu nitelikte olduklarının anlaşılması 

halinde, zilyedine iade edilecektir. 

3.2.5. Aramada Tesadüfen Ele Geçen Başka Bir Suça İlişkin 

Delil ve Eşyalarla İlgili Yapılacak İşlemler 

Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, 

yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan, ancak, diğer bir 

suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza 

altına alınır ve durum Cumhuriyet savcılığına derhal bildirilir (CMK m.138/1).  

Ancak bu konuda, “orantılılık” ve “dürüst işlem” ilkelerinin göz ardı 

edilmemesi gerekir. Bundan maksat; 

a) Arama, orantılılık ilkesine uygun yapılmış olmalıdır. Örneğin bir kişinin 

yakalanması için yapılan aramada, orada bulunan diğer kişiler ile ilgili arama 

yapılamayacağı gibi, çanta, çekmece gibi şeylerin aranması da hukuka uygun 

olmayacaktır48.  

b) Arama işlemi dürüstlük kurallarına uygun yapılmalıdır. Örneğin, aslında 

tesadüfen ele geçen eşyanın bulunması hedefleniyor, fakat bu açıklanmaksızın 

paravan bir suç yaratılarak arama yapılmışsa, bu arama işlemi dürüst işlem ilkesine 

                                                
 
48 Özbek, a.g.e.(1999), s. 34.  
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aykırılık taşıdığından yapılan işlem hukuka uygun olmadığı gibi, ele geçirilen eşyalar 

hukuka uygun delil kapsamında değerlendirilemeyecektir49. 

c) Tesadüfen ele geçen delilin, hukuka ve yapılma amacına uygun arama 

faaliyeti sırasında bulunması gerekir. Başka bir ifade ile, suç bulgusunun ayrıca 

yapılan bir arama sonucu ele geçmemiş olması gerekir. Örneğin, hırsızlık konusu 

televizyonun bulunması için yapılan aramada, çıplak gözle görülen ve çalıntı olma 

ihtimali olan deri ceketlere elkonulması  hukuka uygundur. Ancak, televizyonun 

saklanmasının mümkün olmadığı yatak arasında silah bulunması halinde, ayrıca bir 

arama faaliyeti gerçekleştirilmiş olacağından, uygulanan yöntem hukuka aykırıdır50.  

Bu durumda, elde edilen eşyalar münhasıran müsadereye tabi ise, bu 

eşyalar 5237 sayılı TCK’nin  54/4. maddesi gereğince müsadere edilebilir. Ancak, 

CMK’nın 217/2. maddesi gereğince bir suçun ispat aracı olarak kabul edilemez. 

Bu nedenlerle, ele geçen başka bir suça ilişkin delilin, hukuka uygun 

başlayıp, hukuka uygun süren bir arama işlemi sırasında ve tesadüfen tespit edilip, 

ele geçirilmesi gerekmektedir51.  

3.3. ÖZEL ARAMA HALLERİ 

3.3.1. Kaçakçılığın Önlenmesi Amacıyla Arama 

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda (KMK); kaçak eşya, her 

türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunması amacıyla, 

şüphe altında olan her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlarda 

herhangi bir karar veya emir alınmadan arama yapılmasına müsaade edilmiştir (m. 

17/2). Bu amaçla yapılacak aramalar “mülki amirler, gümrük ve gümrük muhafaza 

                                                
 
49 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 958. 
50 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 30. 
51 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., 382. 
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amir ve memurları, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 

personel” tarafından yapılabilir (m. 17/1, 16/1) 52.  

Her türlü kap ve ambalaj; sandık, bavul ve çanta gibi eşya taşımaya yarar 

araçları ifade etmektedir. 

KMK m. 17/2’de ki bu düzenleme, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla ortaya 

çıkan şüphe üzerine “hemen” yapılan aramalara ilişkindir (AramaY. m. 8/e1). 

Ticarethane, işyeri, eğlence ve benzeri yerler ile bunların eklentilerinde, 

kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş hakim kararı veya bu 

sebebe bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise o yerin en büyük 

mülki amirinin veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapılabilir (KMK 

m. 17/3). Daha önce de değinildiği üzere, KMK’da Cumhuriyet savcısına da önleme 

araması için yazılı emir verme yetkisi tanınmıştır. 

KMK’nın m. 17/3 “son” cümlede yanlış bir düzenleme yapıldığını 

düşünmekteyiz. Zira, bu fıkrada kaçakçılığın önlenmesi için arama yapılabilecek 

yerler “ticarethane, işyeri, eğlence ve benzeri yerler ve eklentileri” şeklinde 

gösterilmiş ve özel konutlardan söz edilmemiştir. Ancak, son cümlede “özel konut ve 

eklentileri”nden söz edilmesi ve buralarda ancak hakim kararıyla arama 

yapılabileceğinin belirtilmesi çelişkili olmuştur. Kanun koyucu, kaçakçılığın 

önlenmesi amacıyla özel konut ve eklentilerinde arama (önleme araması) 

yapılmasına  müsaade edilmesini istiyorsa bunu açıkça düzenlemelidir. Nitekim, 

daha öncede değinildiği gibi, Anayasa’nın 21. maddesi konutta önleme araması 

yapılmasına imkan tanımaktadır. Yeter ki, bu konuda kanunda açık bir düzenleme 

yapılsın.     

CMK kapsamında hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bunların emirlerini 

yerine getirmekle görevli kolluk güçlerinin adli aramaya ilişkin yetkileri saklıdır 

(KMK m. 17/7). Buna göre, kaçakçılık suçunun işlendiğine yada bu suçlara teşebbüs 

edildiğine dair makul şüphe bulunması halinde, CMK kapsamında “adli arama” 

                                                
 
52 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e, s. 919. 
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yapılabilecektir. Burada sadece bir hatırlatma söz konusudur. Zira, bu kanunda esas 

olarak düzenlenmesi hedeflenen aramalar, suçun önlenmesi amacıyla yapılacak 

önleme aramalarıdır. Bu nedenle, KMK’da yer almasa bile CMK kapsamında adli 

aramalar ile ilgili hükümler uygulanacaktır.  

Buna göre; somut olarak kaçakçılık suçu işlendiğine dair makul bir şüphe 

bulunması halinde, kolluk birimleri CMK’nın 161/1. maddesi gereğince durumu 

derhal Cumhuriyet savcısına bildirmek ve Cumhuriyet savcısının talimatlarına göre 

hareket etmekle yükümlüdürler. Bu halde, arama yapılması gerekiyor ise, 

Cumhuriyet savcısı bu konuda sulh ceza mahkemesi hakiminden karar isteyebileceği 

gibi, gecikmesinde sakınca bulunan bir hal mevcut ise re’sen yazılı arama izni de 

verebilecektir. Özel konut ve eklentilerinde de adli arama yapılabileceğini ve bu 

konuda gecikmesinde sakınca olan hallerde Cumhuriyet savcısının da arama emri 

verme yetkisine sahip olduğunu unutmamak gerekir. Cumhuriyet savcısına 

ulaşılamaması halinde ise, (konut, işyeri ve kapalı diğer yerler dışında) kolluk 

amirinin yazılı emri ile de arama yapılabilecektir (CMK 119/1). 

3.3.2. Havaalanı, Liman ve Sınırlarda Arama 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun Ek 1. maddesine göre; sivil hava 

meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanmasından vali 

sorumludur. Vali, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını görevlendirdiği mülki idare 

amirine (vali yardımcısı) devredebilir. Vali veya görevlendireceği mülki amir, bu 

yerlerde, KMK ve Gümrük Kanunu’nun arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak 

üzere, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, sivil 

hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaları, uçakları, gemileri ve 

her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu 

kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. 

Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama emri yazılı olarak 

verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa 

zamanda yazılı olarak teyit edilir. Bu tür önleme aramaları için hakimden karar 

alınmasına gerek yoktur (AramaY. m. 25/b). 
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KMK’nın 17. maddenin 6. fıkrası gereğince de, gümrük salonlarında ve 

gümrük kapılarında kaçak eşya saklandığından şüphelenilen kişilerin üzerlerinin, 

gümrük görevlileri tarafından, herhangi bir karar veya emir alınmadan aranabileceği 

belirtilmektedir (AramaY. m. 8/e2). Bu gibi yerlerde denetimler, elektromanyetik 

aygıtlar ve dedektör köpekler aracılığıyla da yapılabilir (AramaY. m. 18/i). 

Hudut kapılarından giriş çıkış yapanların pasaport denetimleri de, karar ve 

izin alınmasına gerek olmaksızın gümrük veya gümrük muhafaza memurlarınca 

re’sen yapılır (AramaY. m. 18/k).   

KMK’nın 18. maddesi gereğince, gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu 

gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek 

yasaktır.  Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar 

tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları 

aranır. Demiryolu araçlarına ilişkin işlemler, istasyonlardaki beklemeleri sırasında 

uygulanır. Bu işlemler için de, herhangi bir karar veya emir alınması gerekmez 

(AramaY. m. 8/e3).  

Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlar, gümrük 

bölgesindeki her nevi deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye de 

yetkilidirler. Bu yetkinin kullanılmasına engel olanlara veya kaçmaya teşebbüs 

edenlere yönelik zor ve silah kullanılabilir (KMK m. 18/son). 

3.3.3. Ceza İnfaz Kurumlarında Arama 

Ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülerin temel hak ve 

özgürlükleri kanunlardan kaynaklanan amaçlar doğrultusunda, belli bir oranda 

kısıtlanmıştır. Ancak bu, temel hak ve özgürlüklerinin tamamen askıya alındığı 

anlamına gelmez. Burada, kısıtlanan haklar ile kişinin insan olmasından kaynaklanan 

vazgeçilmez hakları arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.  

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu’nun (CGİK) 

“kurumların iç güvenliği” başlıklı 33/1. maddesinde; ceza infaz kurumlarının iç 

güvenliğinin, Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma görevlileri tarafından 
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sağlanacağı, iç güvenlik görevlilerinin gerektiğinde dış güvenlik görevlileri ile 

işbirliği yapacakları belirtilmektedir. Kanunun 35. maddesinde ise, kapalı ceza infaz 

kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri ve 

bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin 

yönetmelikle düzenleneceği açıklanmıştır. 

Ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her 

zaman arama yapılabilir. Bu rutin aramaların, her ay en az bir kez yapılması 

zorunludur. Aramalar için gerektiğinde dış güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetleri 

veya diğer kamu görevlileriyle işbirliği yapılarak, ortaklaşa arama yapılabilir (CGİK 

m. 36). Bu aramalar kurum müdürünün emriyle yapılır.  

Mahpusların üzerlerinde ve kaldıkları odalarda yapılacak aramalar dışında; 

kuruma alınırken yapılan aramalar (CGİK m. 21/1), kuruma giren tüm görevli ve 

ziyaretçilerin üst ve eşyalarının aranması (CGİK m. 86) kanundan kaynaklanan ve 

hakim kararına lüzum olmayan önleme aramalarıdır. Arama işleminin ayrıntıları 

tüzükte gösterilmiştir53.  

Ceza infaz kurumlarında her hangi bir karar alınmadan arama yapma 

yetkisinin altında, kurum güvenliği ve dolayısıyla buralarda barındırılanların 

                                                
 
53 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü  Portalı, (Çevrimiçi) 
http:/www.cte.adalet.gov.tr., 05.05.2006: “06.04.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Ceza 
İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük”ün 46. 
maddesi; (1) Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her 
zaman arama yapılabilir. Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Oda ve 
eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur.  (2) Hükümlünün üzerinde,  
kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi 
emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden 
çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir. a) Çıplak arama, hükümlünün utanma 
duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak 
gerçekleştirilir, b) Arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır, bedenin alt 
kısmındaki giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler de mutlaka aranır, 
c) Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Aranan kişinin beden 
çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması hâlinde öncelikle, 
hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi hâlde bunun zor 
kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi tarafından yerine 
getirilir, d) Çıplak olarak arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir. (3) Beden ve üst aramaları 
aynı cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından yapılır. (4) Aramalar, gerektiğinde dış 
güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle  yada diğer kamu görevlilerince ortaklaşa 
gerçekleştirilebilir.”  
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güvenliğinin korunması amacı yatmaktadır. Amerikan Yüksek Mahkemesi, ceza 

infaz kurumunun güvenliğinin, mahpusun özel hayatının gizliliğinden  daha üstün bir 

menfaat olduğunu belirtmiştir54. 

Yukarıda açıklanan önleme aramalarından farklı olarak, ceza infaz 

kurumunda adli arama yapılması genel hükümlere tabidir. Yani, mahpusun kaldığı 

odanın veya üstünün detaylı bir şekilde, fakat rutin dışı olarak aranması için, bir suç 

işlendiğine dair makul şüphe bulunması ve bu arama için hakimden arama kararı 

alınması gerekir. Bu tür aramalar, gecikmesinde sakınca bulunan halde Cumhuriyet 

savcısının yazılı emriyle yapılabilir (CMK m. 119/1)55.   

3.3.4. Askeri Mahallerde Arama 

Askeri mahallerde yapılacak aramalar özel olarak düzenlenmiştir. Bu 

yerlerde yapılacak aramalar, Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla, askeri 

makamlar tarafından yerine getirilir (CMK m. 119/5).    

Askeri mahaller, münhasıran askerlik hizmetine sunulmuş yerlerdir56. Bu 

manada; askeri bölgeler, askeri hizmete tahsis edilen bina ve tesisler, savaş gemileri 

ve her türlü askeri araçlar askeri mahal olarak kabul edilmektedir. 

Askeri mahallerde yapılacak elkoyma işlemi de, Cumhuriyet savcısının 

istem ve katılımıyla askeri makamlar tarafından yerine getirilir (CMK m. 127/6). 

Örneğin, hırsızlık konusu bir eşyanın veya cinayette kullanılan bir silahın askeri 

hizmete tahsis edilmiş bir binanın bahçesinde, askeri lojmanda veya askeri eğitim 

birliğinin sınırları içinde saklandığı iddiası nedeniyle arama yapılmasına ihtiyaç 

duyulduğunda; Cumhuriyet savcısı ya hakimden arama kararı alarak yada 

gecikmesinde sakınca bulunan halde hazırladığı yazılı arama emrini yetkili askeri 

makama sunarak, bu makamın görevlendireceği askeri personelle arama işlemini 

gerçekleştirir. Arama faaliyeti askeri personel tarafından, Cumhuriyet savcısının 

gözetiminde yapılır.  

                                                
 
54 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 922. 
55 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 923. 
56 Özbek, a.g.e. (1999), s. 119. 
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Askeri mahallerde yapılacak önleme aramaları ise, 353 sayılı kanunun 66. 

maddesi gereğince askeri makamların emriyle, asker kişilerce gerçekleştirilir57.   

3.3.5. Orman Suçları Nedeniyle Arama 

Orman suçlarında arama ile ilgili düzenleme 6831 sayılı Orman Kanunun 

88. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede; “Orman suçlarından mütevellit aramayı 

icabettiren haller, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97. maddesinde yazılı, tehirinde 

mazarrat umulan hallerden sayılır ve bu aramaları orman memurları aynı madde hükmüne 

tevfikan yaparlar” hükmü bulunmaktadır.  

Bu hükümde, 01.06.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı mülga 

CMUK’a atıf yapmıştır. Mülga CMUK’un 97/1. maddesinde “Aramaya karar vermek 

selahiyeti hakimindir. Ancak tehirinde mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet 

Müddeiumumîleri ve müddeiumumîlerin muavini sıfatıyla emirlerini icraya memur olan 

zabıta memurları arama yapabilirler” hükmü bulunmakta idi. Buna göre, 01.06.2005 

tarihinden önce orman suçlarında hakim kararı veya başka bir merciin iznine gerek 

olmadan, orman muhafaza memurları konutta, işyerinde ve diğer kapalı yerlerde ve 

bunların eklentilerinde, araçlarda, kişilerin üstünde ve eşyalarında arama 

yapabiliyorlardı. Bu arama işleminin her hangi bir onaya da ihtiyacı yoktu.    

6831 sayılı Orman Kanunun 83/2. maddesi gereğince “orman suçları acele 

mevaddan” sayıldığından, mülga CMUK’un 96. maddesi uyarınca, orman suçları 

nedeniyle orman muhafaza memurları gece vakti de re’sen arama yapabiliyorlardı. 

Ancak, 2001 yılında Anayasa’nın 20 ve 21. maddelerinde yapılan değişiklik 

ile 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni CMK’nın 119/1. maddesi karşısında, 
                                                
 
57 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 66. maddesi : “Aramaya ve 
zapta karar verme yetkisi; millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 
genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak, askerî mahkemeye aittir.  
    Yukarıda belirtilen sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askerî savcılar, 
teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum amirleri ve bunların 
verecekleri yazılı emir üzerine diğer askerî makamlar da arama ve zapt işlemi yapabilirler. Arama ve 
zapt işlemleri, yirmidört saat içinde yetkili askerî mahkemenin onayına sunulur. Askerî mahkeme, 
kararını arama ve zapt işleminden itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, zapt kendiliğinden 
kalkar.”  
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kolluk görevlilerinin re’sen arama yapma yetkileri kaldırılmış ve orman suçları 

yönünden herhangi bir ayrıcalık kalmamıştır.  

Buna göre artık, orman suçlarından dolayı arama yapabilmek için; makul 

şüphe sebeplerini gösteren ayrıntılı ve gerekçeli bir raporun Orman İdaresi tarafından 

hazırlanarak Cumhuriyet savcısına başvurulması gerekmektedir. Talebi alan 

Cumhuriyet savcısı ya hakimden arama kararı isteyecek, yada gecikmesinde sakınca 

bulunan bir hal var ise kendisi yazılı arama emri düzenleyerek verecektir. 

“Konut, işyerleri ve umuma kapalı diğer yerler” dışında, Cumhuriyet 

savcısına ulaşılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emriyle arama 

yapılabileceğine dair kural gereğince (CMK m. 119/1), orman muhafaza 

memurlarının bağlı olduğu birimin şefi veya işletme müdürü, kolluk amiri sıfatıyla 

(AramaY. m. 4) yazılı arama emri verebilir.  

3.3.6. Nezarethanelerde Yapılan Arama 

Nezarethanelerde yapılacak aramalar, YakalamaY.’nin 10. maddesi 

gereğince gerçekleştirilir (AramaY. m. 32). 

Buna göre; gözaltı birimine getirilen kişi, nezarethaneye veya zorunlu 

hallerde bu amaca tahsis edilen yerlere konulmadan önce usulünce aranır. Kadının 

üst veya vücudunun aranması, bir kadın görevli veya bu amaçla görevlendirilecek 

diğer bir kadın tarafından yapılır. 

Nezarethaneye alınan kişi, kendisine zarar verebilecek kemer, kravat, ip, 

kesici ve delici alet gibi nesnelerden arındırılır. Bu kişinin üzerinden çıkan eşya ve 

para muhafaza altına alınır. Paranın nev’i, seri numarası ve miktarı, eşyanın vasıfları 

ve markasını belirten bir tutanak düzenlenir ve bu tutanağın bir sureti üstü aranan 

kişiye verilir. 

Bu arama türü, “yakalama” tedbiri kapsamında gerçekleştirilen bir işlem 

olduğundan, herhangi bir karar veya emre gerek olmaksızın kolluk memurları 

tarafından re’sen gerçekleştirilir. 
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3.3.7. Sporda Şiddetin Önlenmesi Amacıyla Arama 

Spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve çevresinde 

müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetin önlenmesi ve 

güvenliğin sağlanması amacıyla 28.04.2004 tarihinde 5149 sayılı “Spor 

Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” TBMM’de 

kabul edilmiştir58. Bu Kanun; spor müsabakalarının yapılacağı alanlarda uygulanacak 

güvenlik önlemlerini düzenlemektedir (m. 2). 

 

Spor alanlarında; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses 

bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal 

gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek 

veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi 

kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin  bulundurulması ve satışı 

yasaklanmıştır (m. 11/1). Bu madde ve cisimlerin, spor müsabakalarının yapıldığı 

alanlara ve bu alanlardaki kapalı mekanlara sokulması, saklanması ve bu alanlar 

içerisinde taşınması veya kullanılması da yasaktır (m. 11/2). 

 

Spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve 

denetlenmesi konularında yetkili olmak üzere o yerin en büyük mülki amirince 

belirlenecek rütbeli emniyet görevlisi, müsabaka güvenlik amiri olarak 

görevlendirilir. Müsabaka güvenlik amiri, müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi 

ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamakla yetkili ve görevlidir (m. 6/1). 

 

Müsabakaların yapılacağı spor alanına, güvenlik güçlerince 

gerçekleştirilecek kontrolden sonra seyirci alınır. Spor alanlarının çevresinde, 

stadyum veya spor salonu girişleri ile turnike girişlerinde, müsabakayla ilgili olarak 

hakim kararı veya gecikmesinde sakınca olan hallerde mülkî amirin yazılı izni ile 

genel güvenlik güçlerince veya genel güvenlik güçlerinin denetiminde, özel güvenlik 

                                                
 
58 5149 sayılı Kanun 7.5.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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güçlerince üst araması yapılır ve bu kanunun amacına aykırı madde ve cisimlere el 

konulur (m. 6/2). 

 

Spor alanlarının dış güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün 

güvenliği ise özel güvenlik birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı 

aramaları özel güvenlik güçleri tarafından yapılır. Müsabaka güvenlik amirinin 

talebiyle, emniyet güçleri gerekli hallerde olayın meydana geldiği alanlara müdahale 

edebilir (m. 6/3). 

3.3.8. Sıkıyönetim Kanununa Göre Arama 

Her ülkede sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ile olağanüstü yönetimin 

gerekli olduğu doğal afet, ayaklanma ve savaş hali gibi olağandışı durumlarla 

karşılaşılabilir. Bu tür durumların üstesinden gelebilmek ve hayatın eski akışını 

sağlayabilmek amacıyla, temel hak ve hürriyetlerin, gerekli olan ölçüde kısıtlanması, 

bazı ek yükümlülükler getirilmesi mümkündür59. Bu konuda önemli olan, çağdaş ve 

demokratik bir hukuk devletinin bu durumlara özgü düzenlemeleri önceden kestirip, 

kısıtlamaların; hukuka uygun, kabul edilebilir, zaruret haline münhasır ve orantılı 

olarak uygulanmasını sağlamaktır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 3/a. maddesinde; sıkıyönetim 

komutanının; sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini 

korumak ve sağlamakla görevli olduğu, ayrıca, gerektiği hallerde konutları ve her 

türlü dernek, siyasi parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaları, işyerleri ile 

özel ve tüzel kişilikleri haiz müesseseleri ve bunlara ait müştemilat ve her türlü 

kapalı ve açık yerleri, mektup, telgraf ve diğer belgeleri ve kişilerin üzerlerini 

herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın aratmak ve buralarda 

bulunan delil ve müsadereye tabi eşyayı zapt etme yetkisine sahip olduğu 

belirtilmektedir. 

                                                
 
59 Yenerer, a.g.e., s. 89. 
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Sıkıyönetim komutanına tanınan bu yetki istisnai bir duruma özgü olup, 

yapılacak aramanın niteliği “önleme araması”dır (AramaY. m. 25/b). CMK’dan 

kaynaklanan “adli arama” yetkisi ise sıkıyönetim komutanına ait değildir. Bu yetki 

CMK’da ki genel kurallara göre belirlenmeye devam olunacaktır (m. 119/1)60. 

3.3.9. Olağanüstü Hal Kanununa Göre Arama 

Olağanüstü yönetim biçimlerinden biride, Olağanüstü Hal Kanunu’nun 

düzenlediği yönetim şeklidir. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır 

ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı 

geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir (An. m. 119). 

2935 tarihli Olağanüstü Hal Kanununun “Tedbirler” başlıklı 11. maddesinin c 

fıkrasında, kişilerin; üstü, araçları ve eşyalarının aranabileceği ve bulunacak suç 

eşyası ve delillerine el konulacağı, bu yetkiyi “olağanüstü hal bir il için ilan edilmiş 

ise, o ilin valisinin” , “bir bölgede, birden çok ili yada birden çok bölgeyi kapsıyorsa 

bölge valisinin” kullanabileceği belirtilmiştir.     

Olağanüstü Hal Kanunu gereğince, hakim kararı alınmasına gerek olmaksızın 

tanınan “arama” yetkisi bir önleme tedbiridir. Sıkıyönetim Kanunu ile ilgili konuda 

açıklandığı gibi, burada da adli aramalar için CMK’daki kurallar geçerlidir. 

3.3.10. Olay Yeri İnceleme 

Kavram: Olay yeri incelemesi; bir suç olgusunun ortaya çıkması üzerine, 

sebep ve sonuç ilişkisini ortaya koyacak delillerin aranması, bulunması ve el 

koyulması için geliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin 

gerçekleştirilmesidir. Diğer bir deyişle, olay yeri incelemesi; olayın gerçeğinin 

araştırılması, şüpheli lehine veya aleyhine olan delillerin toplanması için 

gerçekleştirilen bir soruşturma işlemidir. CMK’da açıkça tanımlanmamış olmasına 

karşın, “olay yeri incelemesi”, soruşturma esnasında delil elde edilebilecek en önemli 

                                                
 
60 Eryılmaz, a.g.e., s. 154. 
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araştırma faaliyetlerinden birisidir. Dayanağını, CMK’nın 160. maddesinden 

almaktadır. Buna göre; bir suç olgusuyla karşılaşan Cumhuriyet savcısının işin 

gerçeğini araştırmak için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin 

lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına alması gerekir. Bu 

görevin yerine getirilmesinde başvurulan işlemlerden biri de “olay yeri 

incelemesidir”. 

Olay yeri incelemesinin icrası: Olay yeri incelemesi AramaY.’nin 9. 

maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; “Suç işlenen yerlerde, sebep ve sonuç ilişkisini 

ortaya koyacak delillerin aranması, bulunması ve el koyulması için geliştirilmiş bilimsel ve 

teknik araştırma işlemlerinin, herkesin girip çıkabileceği kamuya açık alanlarda yapılması 

için bir emir veya karar gerekmez. 

Birinci fıkrada belirtilen yerler dışındaki olay yeri inceleme işlemleri, 7. madde 

uyarınca hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının, 

Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı 

alanlar dışındaki yerlerde kolluk amirinin yazılı emri üzerine gerçekleştirilir”. 

Bu konuda, CMK’nın 160 ve 161. maddelerinde açıklanan, soruşturma 

açma göreviyle ilgili düzenlemeleri gözden kaçırmamak gerekir.   

Mülga CMUK’un “Suça Karşı Zabıtanın Vazifesi” başlıklı 156. 

maddesinde, kolluğa re’sen soruşturma açma yetkisi tanınmakta idi61. CMK’da ise, 

soruşturma açma görevi münhasıran Cumhuriyet savcısına verilmiştir62. Yeni 

sistemde kolluk, suçüstü halinde, gecikmesinde sakınca bulunan tedbirleri almak 

dışında re’sen her hangi bir araştırma yapma yetkisine sahip değildir63. Adli kolluk 

görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde 

çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhal bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının 

adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler 

                                                
 
61 Mülga, 1412 sayılı CMUK’un “Suça Karşı Zabıtanın Vazifesi” başlıklı 156. maddesi: “Zabıta 
makam ve memurları suçluları aramakla ve işin tenviri için lazım gelen acele tedbirleri almakla 
mükelleftir. Bu makam ve memurlar tanzim ettikleri evrakı hemen müddeiumumiliğine gönderirler. 
    Ancak hakim tarafından derhal icrası muktazi tahkik muamelelerine lüzum varsa bu evrakın 
doğrudan doğruya sulh hakimine gönderilmesi caizdir.” 
62 Yerdelen, a.g.e., s. 15. 
63 Yenisey, a.g.e. (2006) s. 9. 
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(CMK m. 161/2). Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele 

hallerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir 

(CMK m. 161/3).  

Bu durumda, AramaY.’nin 9/1. maddesinin aksine, kural; suçüstü halleri 

dışında Cumhuriyet savcısının emri alınarak olay yeri incelemesinin yapılmasıdır.  

Bu bağlamda, kamuya açık alanda kolluk görevlilerinin, herhangi bir karar 

veya emre gerek olmaksızın “olay yeri incelemesi” yapabileceğine dair AramaY.’nin 

9/1. maddesini, yalnızca suçüstü halleri bakımından kabul etmek gerekir. Suç 

tamamlanıp bittikten sonra, olay yerinde inceleme yapmak isteyen kolluk görevlileri, 

Cumhuriyet savcısından emir almak durumundadırlar64. 

Konut, işyeri veya kamuya açık olmayan kapalı yerlerde ise “olay yeri 

inceleme”si yapılabilmesi için CMK’nın 119. maddesinde ki genel hükümlere göre, 

hakim kararının bulunması65, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet 

savcısından yazılı emir alınması gerekmektedir (AramaY. m.9/2). 

“KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU”, AramaY.’nin 9/2. maddesi 

karşısında; kamuya açık olmayan kapalı yerlerde işlenen suçların “olay yeri 

incelemesi” yapılırken, bu yerlerin sahibinin rızasıyla içerde delil araması 

yapılmasının yolunun kapatıldığını, suç işlenip bitmişse, özel hayatın korunması 

gerekçesiyle, aramadaki genel hükümlerin uygulanacağını belirtmişlerdir66.  

Kolluk amiri ancak, Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde ve konut, 

işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dışındaki yerlerde olay yeri incelemesi 

yapılması için yazılı emir verebilir (AramaY. m. 9/2). Konut, işyeri ve kamuya açık 

olmayan kapalı alanlar dışında kalan yerlerden kastedilen, bu yerler dışında kalan, 

fakat kamuya açık alan olarak sayılamayacak yerlerdir67. Birçok ailenin oturduğu 

apartmanların bahçe, merdiven gibi ortak alanları bu yerlere örnek gösterilebilir. 

                                                
 
64 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 959. 
65 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.y. 
66 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.e., s. 944. 
67 Yerdelen, a.g.e., s. 37. 
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Apartmanların ortak kullanılan merdiven ve bahçe gibi bölümlerine kolluk 

görevlileri her hangi bir karara gerek olmaksızın girebilir68 ve Cumhuriyet savcısına 

ulaşılamamışsa, bu gibi yerlerde kolluk amirinin yazılı emriyle olay yeri incelemesi 

yapılabilir.  

“Olay yeri inceleme” ekipleri incelemelerini, “Polisin Adli Görevlerinin 

Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere 

Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirirler. Olay 

yerinin sistematik incelemesiyle ilgili yönetmeliğin 6. maddesinde ayrıntılı hükümler 

yer almaktadır69. 

“Keşif” ve “Yer Gösterme” tedbirlerinden farkı: Olay yeri incelemesi, 

CMK’nın 83. maddesinde şartları açıklanan “keşif” ve 85. maddesinde belirtilen “yer 

gösterme” işlemlerinden farklıdır. Keşif; yargılamanın amacına erişmek için olay ve 

durumun oluş nedenlerini anlayabilmek üzere yerinde inceleme yapmaktır. Diğer bir 

deyişle; keşif, suç ile suçun işlendiği yerin bir arada gözlemlenip değerlendirilmesi 

için yapılan bir inceleme faaliyetidir. Olay yeri inceleme işlemi ise, suç işlendikten 

                                                
 
68 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 929. 
69 17.02.1983 tarihli 17962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Polisin Adli 
Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi 
Hakkında Yönetmelik”in “Olay yerinin sistematik incelenmesi” başlıklı 6. maddesi: “Olay yerinin ilk 
incelenmesi, gözlem yoluyla yapılır. Bu incelemede suç sanıklarının;    a) Giriş yeri ile bu yere nasıl 
girildiğinin, b) Asıl saldırı hedefinin, c) Giriş yeri ile asıl saldırı hedefi arasında izlediği yolun, d) 
Çıkış yerinin,  e) Asıl saldırı hedefi ile çıkış yeri arasında izlediği yolun, f) Uğrayabileceği diğer 
yerlerin, tesbiti yapılır. 
    Bu tesbitten sonra yöntem kullanarak (Belirli bir nokta seçilmek ve belirli bir istikamete doğru 
hareket edilmek suretiyle yukarıdan aşağıya bölgelere ayırarak, dıştan içe daire çizerek vb) ) olay 
yerinin ayrıntılı incelenmesine geçilir. 
    Bu inceleme sırasında olay yerinde;    a) Suç sanıklarının veya mağdurun bedeninden düşebilen 
veya akabilen madde ve parçalar (kıl, kan, tırnak...gibi),   b) Suç sanıklarının veya mağdurun  
üzerinden düşebilen parçalar (düğme, mendil, kravat, not defteri...gibi),  c) Suç sanıklarına ait ve suçu 
işlemeye elverişli vasıtalar. (Ateşli veya ateşsiz silahlar, mermi çekirdeği, kovan, maymuncuk, kalıp... 
gibi), d) Suç sanıklarının veya mağdurun ve ilgililerin mekan itibariyle bıraktıkları izler, 
(parmak,izi,ayak izi, diş izi, beden izi, boğuşma izleri... gibi), e) Olayın aydınlatılmasına ve suç 
sanıklarının belirlenmesine yarayacak diğer hususlar, (suç unsuru taşıyan bildiri, broşür, dergi, afiş, 
kitap vb. ile bunların yazım ve basımında kullanılan daktilo, teksir makinası . gibi), Belirlenir, 
etiketlenir ve not edilir. 
    Bu işlem sırasında delillerin kaybolmamasına, bozulmamasına, yerlerinin değiştirilmemesine dikkat 
edilir. 
   Olay yeri incelemesinde, olay yerinde soruşturma grubundan başkasının girmesine izin verilmez. 
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hemen sonra,  olay yerinde bulunan bulguları kriminalistik yöntemlerle tespit etmek 

için gerçekleştirilir. 

“Yer gösterme” işlemi ise; yüklenen suç konusunda açıklamada bulunan 

şüphelinin bu açıklamalarının doğruluğunu kontrol etmek için yaptırılan; bir nevi 

tatbikat işlemi olup, şüphelinin olayı nasıl işlediğini olay yerinde göstermesidir. Ceza 

muhakemesinin amacı “maddi gerçeği bulmak” olduğu için, şüphelinin ikrarı her 

zaman suçun aydınlatılmasına imkan vermeyebilir. Şüphelinin, gerçekten suçu 

işleyen kişi olup olmadığının tespiti için yer gösterme işlemine başvurulması 

gerekeceği gibi; yapılan ikrar, olayın oluşuyla ve delillerle örtüşmeyebilir. Bu 

şüpheleri gidermek için başvurulan tedbirlerden biri olan yer gösterme işlemi de, 

olay yeri incelemesinden farklıdır.  

Keşif; kural olarak hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise 

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. Soruşturma aşamasında başvurulan “yer 

gösterme” işlemi ise, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Kolluk memurlarının 

keşif ve yer gösterme yaptırma yetkileri bulunmamaktadır. Sadece, CMK’nın 250/1. 

maddesi kapsamında kalan suçlarda kolluk amirine yer gösterme yaptırma yetkisi 

tanınmıştır. Olay yeri inceleme işlemi ise, keşif ve yer göstermeden farklı olarak  

kolluk memurları tarafından gerçekleştirilir. 

3.3.11. Özel Güvenlik Görevlilerinin Arama Yapması 

Güvenliğin her zaman ve her yerde genel kolluk tarafından sağlanması 

mümkün değildir. Artan terör, gasp, soygun, hırsızlık gibi suçlarla mücadele 

edebilmek için genel kolluk teşkilatının yanında, özel güvenlik teşkilatlarının da 

kurulması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni düzenlemeler yapılmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeyi dürten sebeplerden bir diğeri ise, vatandaşların 

vergileriyle hizmet veren genel güvenlik görevlilerinin, özel kişi yada kuruluşlara 

münhasır özel güvenlik hizmeti vermesinin objektif olmamasıdır. Bu amaçla, önce 

22.7.1981 tarih ve 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun” kabul edilmiş, ekonomik ve stratejik 

öneme sahip kurum ve kuruluşların bu kanun kapsamında özel güvenlik teşkilatları 
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kurmasının önü açılmıştır. Bu kanun zamanla ihtiyaçlara cevap vermemiştir, 

kanunun kapsamında yer almayan diğer bazı kuruluş ve işletmelerin de özel güvenlik 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, özel güvenlik şirketleri kurulmaya başlanmıştır70.  

Bu ihtiyacı karşılamak için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun, 10.06.2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, 2495 sayılı kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır71. İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde, özel güvenlik şirketlerine bağlı 

olarak çalışan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri bu kanunun 7. maddesinde 

sayılmıştır72. Buna göre, özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti 

yürüttükleri yerlerde X-ray cihazları veya detektörlerle önleme amaçlı arama 

yapabilirler. Bu aramalarda, haklarında yakalama veya tutuklama kararı olanları 

tespit ettiklerinde bunları yakalayabilir, aramalarda herhangi bir suç unsuruna 

rastlamaları halinde genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, bu gibi 

şeylere elkoyabilirler. Özel güvenlik görevlileri, görevlerinin gerektirdiği ölçüde zor 

kullanma yetkisine de sahiptirler. 

Bu kanunun uygulamasını göstermek amacıyla hazırlanan “Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” 07.10.1004 tarihinde 

25606 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

                                                
 
70 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 60. 
71 5188 sayılı kanun 26.06.2004 tarihinde, 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş, bu kanunun 27. maddesiyle 24995 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
72 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 sayılı kanunun 7. maddesi: “Özel güvenlik görevlilerinin 
yetkileri şunlardır: a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan 
geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik 
sistemlerinden geçirme b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler 
ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini 
detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme c) 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127. maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle 
orantılı arama d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan 
kişileri yakalama ve arama e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde 
görev alanındaki işyeri ve konutlara girme f) Hava Meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi 
toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle 
arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. g) Genel kolluk 
kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da 
suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma. h) Terk edilmiş ve bulunmuş 
eşyayı emanete alma ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması  
amacıyla yakalama. j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 157. maddesine göre yakalama. k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar 
Kanununun 52. maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) 
numaralı bentlerine göre zor kullanma”. 
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Bu yönetmeliğin 14. maddesinde, özel güvenlik görevlilerinin önleme 

amaçlı arama yapma yetki ve usulleri düzenlenerek, özel güvenlik görevlilerinin 

görev alanlarında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç 

işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, 

patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazıyla 

veya gerektiğinde üst araması yöntemiyle denetim yapılabilecekleri açıklanmıştır. 

Özel güvenlik görevlilerinin kamuya açık alanlarda üst araması yapmaları, 

AÖAY’nin hükümlerine tabidir. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak 

üst araması, genel kolluğun gözetim ve denetiminde gerçekleştirilir. Arama 

sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlem yapılmak 

üzere bir tutanakla genel kolluğa derhal teslim edilir. Ayrıca yönetmeliğe göre, üst 

aramasının kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin 16. maddesinde ise, özel güvenlik birimleri ve görevlilerinin 

görev alanında bir suçla karşılaştıklarında, suça el koymak, suçun devamını 

önlemek, olayın failini tespit etmek ve yakalayarak genel kolluğa teslim etmeleri 

gerektiği belirtilerek, olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmekle de görevli 

oldukları açıklanmıştır. Genel kolluk görevlileri olaya el koyduktan sonra, özel 

güvenlik görevlileri ancak talep halinde yardımda bulunabilirler. Bu aşamadan sonra 

araştırma ve delil toplama faaliyeti genel kolluk görevlilerine aittir.  

3.4. ARAMA NEDENİYLE HUKUKİ DENETİM 

Suçla mücadele için, devlet görevlilerine tanınan her yetkinin kötüye 

kullanılmasını ve kişilerin özgürlük alanına izin verilenden daha fazla müdahale 

edilmesini önlemek amacıyla, hukuka aykırılık denetimini içeren bir kontrol 

mekanizmasına ihtiyaç vardır. Yetkilerin kötüye kullanılması nedeniyle uğranılan 

zararların tazmin edilmesine olanak sağlayan, yetkilerini kötüye kullananların cezai 

yaptırıma uğramalarına yol açan bu kontrol mekanizmasına “hukuki denetim 

mekanizması” adı verilir. Bu ihtiyaç hukuk devleti olmanın kaçınılmaz bir gereğidir. 
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Unutulmamalıdır ki, önleme ve koruma tedbirleri nedeniyle kişi hak ve 

özgürlüklerine yapılan hukuka aykırı müdahaleler sadece muhatabında değil, 

yaşadığımız iletişim çağında tüm toplumda rahatsızlık yaratmaktadır. 

Montesqieu’nun “bir tek kimseye yapılan adaletsizlik, umuma çevrilmiş bir tehdittir” 

sözü de bu duruma ışık tutmaktadır. Bu nedenle hukuki denetim mekanizmalarının 

etkin bir işleyişe ve kamu vicdanını tatmin eder niteliğe sahip olması gerekir73. 

 

“Arama” ile ilgili mevzuatımızda çeşitli denetim mekanizmaları yer 

almakta olup, bunlar sırasıyla; 

 

a) Arama için, kural olarak hakimden arama kararı alınması gerekir. Hakim 

kendisine sunulan raporu ve varsa diğer belgeleri inceleyerek ilk hukuki denetimi 

yapacaktır. Bu denetim neticesinde, hakim arama talebinin hukuka uygun olup 

olmadığını değerlendirecektir. Böylece, daha baştan itibaren hukuki denetim 

yapılarak gereksiz ve hukuka aykırı aramalara engel olunacaktır74. 

 

Hakim arama talebini değerlendirirken, sadece yasaya uygunluk denetimi 

yapmayacak, aynı zamanda amaca uygunluk yönünden de denetim yapacaktır75.  

 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bu talebi alan yetkili merciin de 

aynı denetimi yapması gerekir. Yetkili merciin hukuki denetim yapmadan vereceği 

yazılı arama emri, keyfi ve haksız uygulamalara yol açabilecektir. Bu durumda, 

haksız ve keyfi uygulamaya neden olan görevliler gibi, emri veren mercide bundan 

sorumlu olacaktır76. 

 

b) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, kanunla yetkili kılınmış merciin 

verdiği yazılı arama izniyle yada AramaY.’de belirtilen şartlarda kolluk tarafından 

re’sen yapılan aramada elkoyma işlemi gerçekleştirilmiş ise; yapılan arama ve 

                                                
 
73 Eryılmaz, a.g.e., s. 261. 
74 Özbek, a.g.e. (2005), s. 595. 
75 Özbek, a.e., s. 424. 
76 Yenisey, (www.egm.gov.tr). 
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elkoyma işlemlerinin yirmidört saat içinde hakim onayına sunulması gerekmektedir 

(CMK m. 127/3). Bu kural, arama işlemi için getirilen ikinci bir denetim sistemidir. 

 

Yetkili merciin emriyle yada re’sen yapılan aramalarda herhangi bir şeye 

elkonulmamışsa yada bulunan şey ilgilisinin rızasıyla teslim edildiği için “elkoyma” 

yerine “muhafaza altına alma” işlemi yapılmış ise (CMK m. 123), arama ve 

muhafaza altına alma işlemlerinin hakim onayına sunulması hususunda CMK’da 

veya PVSK’da bir hüküm bulunmamaktadır.  

Oysa, Anayasada, “elkoyma” ile sonuçlanmasa da  yetkili merciin yazılı 

arama emrinin hakim onayına sunulacağı belirtilmektedir (An. m. 20, 21)77. 

 

“KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU”; bu konuda bir boşluk olduğunu, bu 

boşluğun da Anayasanın “kendiliğinden uygulanabilecek nitelikteki” (bu) hükmü ile 

doldurulmasını ve elkoyma olmasa da arama emrinin hakim onayına sunulması 

gerektiğini belirtmişlerdir78. 

 

Mukayeseli hukukta da genel olarak, kolluk tarafından yapılan araştırma 

faaliyetleri hakim denetimine tabi tutulmaktadır. Örneğin, Kanada, Yeni Zelanda ve 

Amerika’da polis tarafından yapılan araştırma işlemleri hakim denetimine tabidir79.    

 

c) Aramanın yapılma nedeni ve icrası, ayrıca idari ve yargısal denetime de 

tabidir. Kolluk memurlarının idari amirleri tarafından bu konuda denetlenmeleri söz 

konusu olduğu gibi; re’sen veya bir başvuru üzerine, aramanın hukuka aykırı 

yapıldığını öğrenen Cumhuriyet savcısı, ilgili memurlar hakkında soruşturma 

başlatarak yargısal denetim yapılmasını sağlayabilir80. 

  

d) Arama işlemi bakımından ayrıca, uluslar arası denetim mekanizması da 

işletilebilir. Buna göre; AİHS’nin koruma altına aldığı “özel hayat, aile hayatı ve 

                                                
 
77 Öztürk, Erdem, a.g.e., s. 558. 
78 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 948. 
79 Optican, a.g.e., s. 34. 
80 Hukuka aykırı aramanın sonuçlarından, “ceza sorumluluğu” için bkz. (3.6.3.), s. 168.  
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konut dokunulmazlığı” haklarına (AİHS m. 8) müdahale sonucu doğuran arama 

tedbirine maruz kalan kişi, haksız bir işleme uğradığını iddia ediyor ve bu konuda iç 

hukuk yollarını tüketmesine rağmen sonuca ulaşamıyor ise; hak ihlali iddiasıyla, 

AİHM’ne kişisel başvuru hakkını (AİHS m. 34) kullanabilir81.  

 

Aramanın kimin tarafından yapıldığının arama tutanağında yazılması 

(CMK m. 119/3) ve ilgilinin talebi halinde yapılan işlemin belgelendirilmesi zarureti 

(CMK m. 121) hukuki denetime olanak tanıyan düzenlemeler arasında yer 

almaktadır. Zira bu yolla, aramaya maruz kalan kişinin ulusal ve uluslararası hukuki 

denetim mekanizmalarına (AİHM’ne) başvurma imkanı sağlanmış olur.  

3.5. HUKUKA AYKIRI ARAMA 

Günümüzde, arama tedbiri, Anayasada ve kanunlarda gösterilen belli 

şartlara bağlanmıştır. Daha önceki bölümde bu şartlar açıklanmış olup82; arama 

tedbirine başvurulabilmesi için bu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle, şartları oluşmadığı halde yapılan arama hukuka aykırı olur83. Bunun 

yanında, aramaya hakim olan ilkelere uyulmaması da aramayı hukuka aykırı 

kılacaktır84.   

Aramayı hukuka aykırı kılan sebepler, aramanın oluşuna ve icrasına ilişkin 

olabilir85. Buna göre, aramanın hukuka aykırı olup olmadığı konusunda aşağıda 

belirtilen yönlerde bir değerlendirme yapılabilir. 

a) Gerekli şüphe ve makul sebep olmadan arama tedbirine başvurulmuş ise, 

işlem daha baştan hukuka aykırılık iddiasıyla karşı karşıya kalacaktır. Kişinin özel 

hayatına, konut dokunulmazlığına ve hatta bazı hallerde vücut dokunulmazlığına 

                                                
 
81 Tezcan, Erdem, Sancakdar, a.g.e., s. 84, 87. 
82 Aramanın şartları için bkz., (2.2.), s. 63. 
83 Özbek, a.g.e. (1999), s. 152. 
84 Özbek, a.e., s. 154, 155; Aramaya hakim olan ilkeler için bkz., (1.4), s. 14-34. 
85 Özbek, a.e., s. 152. 
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müdahale sonucu doğuran “arama” tedbirine başvurulabilmesi için, yapılan işlemi 

haklı gösteren şüphe ve sebeplerin bulunması gerekir86. 

b) Aramaya karar verme yetkisi kural olarak hakime ait olup, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde yetkili merciin yazılı arama emri vermesi durumunda, 

“gecikmede sakınca bulunan hal” olup olmadığının doğru bir şekilde belirlenmesi 

gerekir. Bu belirlemedeki hata veya kasıt işlemi hukuka aykırı kılabileceği gibi, ceza 

ve tazminat sorumluluğuna da neden olabilecektir87. 

Bunun yanında, karar alınmadan yapılacak arama işlemlerinde de durumun 

doğru tespit edilmesi, temel hak ve özgürlüklere hukuka aykırı müdahalelerden 

kaçınılması gerekecektir. 

c) Aramanın konusu ve yapılan işlem bakımından da hukuka uygun olması 

gerekir. Bundan maksat, arama işleminin bir araç olma özelliğinin göz ardı 

edilmeyerek, işlem sırasında kişinin ar ve haya duygularının rencide edilmemesi ve 

ölçü kaçırılmadan maksada uygun hareket edilmesidir88. 

Ayrıca, kural olarak adli arama gündüz yapılacağından, gece arama 

yapılabilmesi için CMK’nın 118/2. maddesinde belirtilen koşulların var olup 

olmadığının tespitinde hataya düşülmemeli, özellikle geceleyin konut ve kapalı 

yerlerde arama yapılmasının şartları özenle değerlendirilmelidir. Gündüz başlayan 

arama geceye sarkıtılmamalıdır. Geceye sarkma halinde ise, bunun makul bir sebebe 

dayanması gerekir. Dürüst işlem ilkesinin bir gereği olarak bu konuda da hileden 

kaçınılmalı, arama kasti veya keyfi sebeplerle gereğinden fazla uzatılmamalıdır. 

d) Aramaya maruz kalan kişinin hukuki durumu veya aramanın konusu 

itibariyle kanunlarda öngörülen  özel şartlara uyulmaması da aramayı hukuka aykırı 

kılar. Örneğin, bilgisayar kütüklerinde, avukat bürolarında ve konutlarında arama 

yapılabilmesi için mutlaka hakim kararı alınması; askeri mahallerde, avukat 

bürolarında ve konutlarında yapılacak aramanın Cumhuriyet savcısı denetiminde 

                                                
 
86 Eryılmaz, a.g.e., s. 138. 
87 Kaymaz, a.g.e., s. 143. 
88 Kaymaz, a.e., s. 152. 
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yapılması gibi özel şartlara uyulmaması halinde de arama hukuka aykırıdır. Yine; 

konut, işyeri ve diğer kapalı yerlerde kolluk amirinin yazılı emriyle arama 

yapılamayacağından (CMK m. 119/1); kolluk amirinin bu gibi yerlerde re’sen 

yaptırdığı arama da hukuka aykırı olacaktır. 

 

Sayılan hususlar dışında, aramanın hukuka uygun kabul edilebilmesi için; 

yapılan her arama işleminde, bundan önceki bölümlerde açıklanan diğer tüm şartlara 

göre bir değerlendirme yapılıp karara varmak gerekir. Bu nedenle hukuka aykırı 

arama hallerini sınırlı şekilde saymak doğru olmaz. Diğer bir deyişle, kanunda 

sayılan şartlara uyulmadan yapılan arama hukuka aykırıdır. Bu değerlendirme hakim 

tarafından yapılacaktır89.    

 

Hukuka aykırı aramada ele geçen deliller, “hukuka aykırı delil” 

kategorisine girer. Arama sonunda, müsadereye tabi bir eşyaya veya bir delile 

ulaşılmış olması yada yakalama yapılmış olması, hukuka aykırı olarak yapılmış bir 

aramayı meşrulaştırmaz90. 

3.6. HUKUKA AYKIRI ARAMANIN YAPTIRIMLARI 

Hukuka aykırı aramanın dört sonucu olabilir. Bunlardan ilki, arama 

sonucunda elde edilen delillerin hükümde kullanılamaması, yani delillerin reddi; 

diğerleri ise, tazminat ve ceza sorumluluğunun oluşmasıdır. Bunların dışında hukuka 

aykırı aramayı gerçekleştiren kamu görevlisinin “disiplin sorumluluğu”da söz 

konusu olabilir. Ancak, burada disiplin sorumluluğu incelenmemiştir.   

3.6.1. Delillerin Reddi 

Ceza muhakemesinin amacı; toplumun suçla ihlal edilmiş menfaatleri ile 

suç işlediği zannedilen şüphelinin haklarını dengede tutarak, maddi gerçeği ortaya 

                                                
 
89 Özbek, a.g.e. (1999), s. 159. 
90 Yenisey, Nuhoğlu, Güzel, a.g.e., s. 31; Yenisey, a.g.e. (1999), s. 148. 
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çıkarmaktır. Ancak, maddi gerçeğin öğrenilmesinde, şüpheli/sanık hakları bir sınır 

oluşturur. Çağdaş ceza muhakemesinde, “ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğin 

öğrenilmesi” şeklinde bir anlayış kabul edilmez. Vicdani delil sisteminin uygulandığı 

günümüz ceza muhakemesinde, her şey delil olarak kabul edilebilir, fakat bu kabul 

edişin hukukun temel ilkelerine uygun düşmesi ve objektif kriterlere göre “haklı 

görülmesi” gerekir91. 

Hukuk devletinde, ceza muhakemesinde delil elde edilmesi ve 

değerlendirilmesi konusunda getirilen sınırlandırmalara “delil yasakları” denilir92. 

“YENİSEY”, çağdaş kamu hukukunda, kamu görevlisinin sadece açıkça yetki 

verilmiş hususlarda işlem yapabileceğinin kabul edildiğini, yetki verilmemiş 

işlemlerin yapılmasının hukuka uygun olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle, “delil 

yasaklarından” değil, artık “delil elde etmenin sınırlarından” bahsedilmesi gerekir93. 

 
Delil elde etmenin sınırları, kanunlarla ve hukukun genel ilkeleriyle 

belirlenmiştir. Genel anlamda, “arama” bakımından delil sınırlarının çerçevesini, 

özel hayatın gizliliği ve bu alana müdahalenin koşulları çizmektedir. 

 
Yukarıda, “arama”da elde edilen delilin hukuka aykırılık sorununu 

incelemiştik. Hukuka aykırı delilin hüküm verilirken kullanılıp kullanılamayacağı ise 

ayrı bir sorundur. 

Anayasa’nın 38/6. ve CMK’nın 206/2(a) maddelerinde genel bir kural 

konularak, kanuna aykırı olarak elde edilen delilin davaya bakan mahkemece 

reddedileceği belirtilmiştir.  

Esasen soruşturma işlemleri ile elde edilen delillerin kullanılabilmesi için, 

hukuka uygun olarak hareket edilmiş olması gerekmekle birlikte, Alman, Amerikan 

                                                
 
91 Yenisey, a.e., s. 133; Koca, (www.jura.uni-sb.de). 
92 Özbek, a.g.e. (1999), s. 154. 
93 Yenisey, a.g.e. (1999), s. 148. 
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ve AİHM kararlarında, basit hukuka aykırılıklarda delilin kullanılması kabul 

edilmektedir94.  

AİHS’nin “adil yargılanma hakkı”nı düzenleyen 6. maddesinde de “hukuka 

aykırı olarak toplanan delillerin yargılamada kullanılamayacağına” dair özel bir 

düzenleme yoktur95. 

AİHM; “adil yargılanma hakkı” doğrudan ihlal edilmediği sürece, kanuna 

aykırı yoldan elde edilen bir delilin yargılamadaki hukuki değeri, yani hükümde esas 

alınıp alınmayacağı konusunda genel bir ilke koymanın mümkün olmadığını ifade 

etmiştir (Schenk/İsviçre ve Salabiakul/Fransa davalarında)96.  

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, özel hayata hukuka aykırı müdahale 

sonucu elde edilen delillerin hükümde kullanılıp kullanılmaması konusunda, suçun 

ağırlığını bir kıstas olarak değerlendirmiş, suç ağır ise toplum menfaatlerinin üstün 

değere sahip olacağını ve delilin hükümde kullanılabileceğini, suç ağır değilse kişi 

haklarının üstün değerde olacağı ve delilin ret edileceğini belirtmiştir97. 

Buna göre; özel hayatın ihlali suretiyle elde edilen deliller bakımından; 

toplumun menfaatleri ağır basıyorsa hukuka aykırı delilin hüküm verirken 

kullanılabileceği, aksi halde hukuka aykırı delilin ret edileceği söylenebilir98. 

AİHM; “işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağına aykırı 

davranılmak suretiyle elde edilen deliller ile özel yaşamın gizliliğini ihlal ederek elde 

edilen delilleri kesin olarak ret sebebi saymakta ise de, bunlar dışında kalan hukuka 

aykırılık hallerinde, hukuka aykırılığın ihlal ettiği anayasal hakkı ve elde edilen 

delilin yargılama sonucuna olan etkisini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler, 

üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin kabul 

edilebilirliği açısından da aynen uygulanmaktadır. Burada da, şayet hüküm sadece bu 

delile dayanarak verilmişse “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edildiği kabul edilmekte 

                                                
 
94 Yenisey, a.g.e. (2006), s. 25.  
95 İnceoğlu, a.g.e., s. 287. 
96 Aktaran: Gözübüyük, Gölcüklü, a.g.e., s. 295. 
97 Yenisey, a.g.e. (1999), s. 165 
98 Yenisey, a.y. 
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ve delil ret edilmektedir. Aksi halde ise, elde edilen delilin önemi ile hukuka aykırılık 

sonucu ihlal edilen hakkın karşılaştırılması ve bunun sonucuna göre karar verilmesi 

benimsenmiştir99. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun (YCGK) yaklaşımı da bu yöndedir. YCGK 

(15.03.2005 tarih ve Esas No: 2005/10–15, Karar No: 2005/29); kolluk amirinin 

şüphe üzerine verdiği sözlü emirle yapılan üst aramasında ele geçirilen uyuşturucu 

maddenin yargılamada delil olarak kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin ihtilafta; 

“delil elde etme faaliyeti sırasında ihlal edilen kurallar nedeniyle sanığın haklarının 

ihlal edilip edilmediğine bakmak gerektiği; sanığın haklarının ihlal edilmediği 

hallerde, hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin yargılamada kullanılabileceği” 

sonucuna varmıştır. YCGK bu kararında ayrıca, sanığın haklarının ihlal edilmesi 

halinde, suçun topluma verdiği zarar ile devlet görevlilerinin sanığa ait hakları ihlal 

etmelerinden doğan kişisel ve toplumsal zararın karşılaştırılmasını; sanığın topluma 

verdiği zarar daha fazla ise hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin yargılamada 

kullanılması; aksi takdirde değerlendirme dışı bırakması gerektiğini belirtmiştir. 

YCGK böylece, hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin reddi konusunda 

yukarda açıklanan AİHM’nin kullandığı kritere benzer bir ölçütü kabul etmiştir. Söz 

konusu olayda “gecikmesinde sakınca bulunan hal nedeniyle, kolluk amirinin sözlü 

emriyle arama yapılmasında şekli koşullarda eksiklik var ise de arama kararı 

verilmesi için gereken maddi koşullar oluşmuş olduğundan, esasen sanığın haklarının 

da ihlal edildiğinden söz edilemeyeceği ve bu aramada ele geçen delilin yargılamada 

kullanılabileceğine karar vermiştir100. 

Üzerinde durulması gereken bir başka sorun da, hukuka aykırı bir arama 

sonucu elde edilen delilin kullanılması ile elde edilen diğer bir delilin ceza 

muhakemesinde kullanılıp kullanılamayacağıdır. Anglo-Amerikan hukukunda 

“zehirli ağacın meyvelerinin de zehirli olacağı” görüşünden hareketle, bu tür 

delillerin ceza muhakemesinde kullanılamayacağı kabul edilmektedir101. 

                                                
 
99 İnceoğlu, a.g.e., s. 287. 
100 YCGK’un yayınlanmamış kararı. YCGK kaleminden temin edilmiştir. 
101 Özbek, a.g.e. (1999), s. 158. 
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YCGK’nun görüşü de bu yöndedir. Nitekim, YCGK’nun 29.11.2005 tarihli 

(Esas no: 2005/7-144, Karar no. 2005/150) kararında bu konu tartışılmıştır. Sanığın 

ikametgahında kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine, hakim kararı alınmaksızın 

kolluk tarafından re’sen arama yapılmış ve yasadışı ekilmiş kenevirler bulunmuştur. 

Bunun akabinde, şüphelinin ifadesine başvurulmuş, arama ile elde edilen suç unsuru 

karşısında şüpheli üzerine atılı suçlamayı itiraf etmiştir. YCGK, hakim kararı 

olmaksızın yapılan ve hukuka aykırı olduğu kabul edilen böyle bir arama neticesinde 

elde edilen ifadenin de yargılamada delil olarak kullanılamayacağı sonucuna 

varmıştır. Hukuka aykırı arama sonucunda elde edilen yasak delillerle köşeye 

sıkıştırılan şüphelinin, suçu kabul eden ifadelerinin “yasak yöntem kullanılarak 

alınan ifadeler” kapsamında değerlendirileceği, yargılamada ispat aracı olarak 

kullanılamayacağı kabul edilmiştir. YCGK kararında bunu; “zehirli ağacın meyvesi 

de zehirli olur” kuralıyla açıklamıştır102. 

Doğrudan veya dolaylı olarak, şüphelinin yasal haklarına uyulmadan alınan 

ifadeler ve Anayasada tanınan temel hak ve özgürlükler ihlal edilerek elde edilen 

                                                
 
102 YCGK’nun yayınlanmamış kararı, YCGK kaleminden temin edilmiştir. Kararda: “sanığın 
ikametgahında kenevir bitkisi bulunduğu” yönünde alınan istihbarat  üzerine, hakimden karar 
alınmaksızın yapılan aramada ele geçen suç unsurlarının yargılamada delil olarak kullanılıp 
kullanılamayacağı tartışılmıştır. Genel Kurul, özel hayat ve konut dokunulmazlığının korunmasını 
amaçlayan Anayasa’nın 20 ve 21. maddelerinde 2001 yılında yapılan değişiklik ve bu değişikliğe 
uyum amacıyla çıkartılan AramaY.’nin hükümleri karşısında, ancak hakim kararı veyahut 
gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var ise yetkili merciin  yazılı emri ile arama yapılabileceğini, bu 
kurala uyulmadan re’sen arama yapılmasının anayasayla tanınan temel hak ve özgürlüklere müdahale  
oluşturduğunu belirtmiştir. Diğer yandan, Anayasa ve AramaY.’deki düzenlemelere rağmen, o tarihte 
yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 97. maddesinde yer alan “gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde, savcının yardımcısı sıfatıyla kolluğun re’sen arama yapabilme” yetkisinin devam ettiği kabul 
edilse bile, arama il merkezinde gerçekleştirildiğinden gecikmesinde sakınca bulunan bir hal 
olduğunun da ileri sürülemeyeceği dile getirilmiş, kararda ayrıca, “rızayla” arama yapılmasının da 
mümkün olamayacağı açıklanmıştır. Genel Kurul, kolluğun arama yapmadan önce sanığın eşinin 
aramaya muvafakat ettiğine dair tutanağa aldığı imzasının sonuç doğurmayacağını, 2003 tarihli 
AramaY.’nin 9 ve 34. maddelerinin yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulmuş olması karşısında 
artık, rızayla arama yapılmasının hukuka uygun olamayacağını açıklayarak, hakim kararı olmaksızın 
yapılan ve hukuka aykırı olduğu kabul edilen böyle bir arama neticesinde elde edilen delillerin 
yargılamada kullanılamayacağı sonucuna varmıştır. Genel Kurul bu kararında, Danıştay’ın “rızayla 
arama” müessesesinin yürütmesini durdurma kararını ve gerekçelerini yerinde bulduğunu da 
açıklamıştır. Bu kararın en önemli sonucu, sadece aramanın hukuka aykırı olduğunun kabulü değil, 
aynı zamanda böyle bir arama sonucunda köşeye sıkıştırılan sanığın, suçu kabul eden ifadelerini de 
mahkumiyete yeterli görmemesi olmuştur. Hukuka aykırı arama sonucunda elde edilen yasak 
delillerle köşeye sıkıştırılan sanığın, suçu kabul eden ifadelerinin “yasak yöntem kullanılarak alınan 
ifadeler” kapsamında değerlendirileceği, yargılamada ispat aracı olarak kullanılamayacağı kabul 
edilmiştir. Genel kurul kararında bunu; “zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur” kuralıyla açıklamıştır. 
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deliller, kesin olarak delil yasağı kapsamındadır. Bunun dışında kalan her konuda 

aynı şeyi söylemek mümkün değildir.  

Diğer yandan, elde edilen delilin “zehirli ağacın meyvesi” olup olmadığı da 

ayrı bir tartışma konusudur. Örneğin, Yeni Zelanda’da görülen Queen v.s. Shaheed 

davası bu konuya önemli bir örnek oluşturmaktadır. Yeni Zelanda’da Shaheed adlı 

bir kişi genç bir kızı taciz ediyor. Bu suçun cezası en çok 30 güne kadar hapis olup, 

ağır bir suç değil. Ancak, polis bu tür suçları işleyenlerin başka cinsel suçları işleme 

ihtimalinin fazla olduğuna inanıyor. Polis, rıza göstermeme (ret etme) hakkı ve 

müdafiine danışma hakkını hatırlatmadan, DNA testinde kullanılmak üzere 

Shaheed’den kan alıyor. Yeni Zelanda’da ilgilinin rızası olmadan, kan örneği, ancak 

ağır cezalık suçlarda alınabiliyor103.  

DNA testi neticesinde Shaheed’in, 2 yıl önce işlenmiş faili meçhul bir ırza 

geçme suçunun faili olduğu ortaya çıkıyor. Bu olayın mağduruna polis albümünde 

teşhis yaptırılıyor. Mağdur da, hiç tereddüt geçirmeden Shaheed’i teşhis ediyor. 

Ancak, kan örneği hukuka aykırı alınmıştı. Yeni Zelanda hukukunda, kan örneği 

alınması, vücutta arama ve elkoyma işlemi olarak değerlendirilmektedir. Kişinin 

rızası alınmadan kan örneği alınması hukuka aykırı delil olarak kabul 

edilmektedir104.  

Olayda, hukuka aykırı olarak alınan kan örneği, DNA bankasında yapılan 

karşılaştırma sonucunda faili meçhul olaydaki sperm örneğiyle uyuştuğu için polisi 

mağdura götürmüştü. Böylece, eski mağdurun teşhis yapmasına imkan doğmuştu. 

Eğer kan örneği olmasaydı bütün bunlar ortaya çıkmayacaktı. Davada savunma 

tarafı, hukuka aykırı kan örneği alınması ile yapılan teşhis arasında sıkı bir illiyet 

bağı bulunduğunu, hukuka aykırı delilden elde edilen delilinde hukuka aykırı 

olduğunu ve hükümde kullanılamayacağını ileri sürmüştür105.  

                                                
 
103 Optican, a.g.e.,  s. 34. 
104 Optican, a.e., s. 37. 
105 Optican,, a.e., s. 38. 
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Savunmanın bu görüşüne karşı, akla şu sorular gelebilir; a) ceza 

muhakemesinin amacı suçlu olanı cezalandırmak, suçsuz olanı beraat ettirmekse, 

delili hiç kullanmamak maddi gerçeği ortaya çıkarma amacında olan ceza 

muhakemesine ters düşmez mi?, b) mahkeme delili kabul etse, ancak bunun yanında 

Shaheed’e polisi dava etme hakkını tanısa olmaz mı?, c) ceza muhakemesinin 

amacına ulaşmak için, kurallara uygun araştırıma yapmak gerekir. Ancak, somut 

olayda değerlerin dengelenmesi gerekmez mi?, d) Aksi halde, Shaheed’in on kişinin 

faili meçhul katili olduğu ortaya çıksaydı ve maktullerin içinde çocuklar olsaydı, 

yine aynı şekilde delilin yok sayılması düşünülebilir miydi? 106. 

Bu olayda, kan örneğinin hukuka aykırı olarak elde edildiği ve kişinin vücut 

bütünlüğüne karşı hukuka aykırı bir eylemde bulunulduğu ortadadır. Öte yandan, 

ortada mağdurun vücut bütünlüğü hakkına yönelik bir suç bulunmaktadır. Bu konuda 

3 farklı tutumdan söz edilebilir. a) suç ne kadar ağır olursa olsun, hukuka aykırı 

delilin dosyadan çıkartılması, b) hukuka aykırı delilin kullanılması, ama aynı 

zamanda ihlali gerçekleştiren kolluk görevlileri hakkında dava açılması, c) olayın 

ciddiyeti nazara alınarak, denge değerlendirilmesi yoluna gidilmesi107. 

Kanada, Amerika ve Yeni Zelanda’da, delillerin her ne şekilde olursa olsun 

kullanılacağı söylenemez108. Çünkü, ceza muhakemesinde var olan değerler 

sıralamasının en üstünde “her ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğin ortaya 

çıkartılması” değeri yer almaz. Çağdaş ceza muhakemesinde, insan haklarına saygılı 

yöntemlerle maddi gerçeğe ulaşmak, değerler sıralamasında en üstte yer alır. 

Amerika’da hukuka aykırı delillerin kullanılmaması konusunda katı bir uygulama 

vardır. Amerika’da bunun mantığı polisin kötü muamelede bulunmasını önlemektir. 

Amerikan mahkemeleri polisin hukuka aykırı yöntemle elde ettiği delilleri 

kullanmayarak, “kanunu ihlal ederek delil elde edersen, bu delil mahkemede 

kullanılmayacaktır” mesajını vermektedir. Birkaç istisna dışında, Amerikan 

Mahkemelerinde anayasal haklar ihlal edilerek elde edilen deliller dosyadan 

                                                
 
106 Optican, a.y. 
107 Optican,, a.y. 
108 Optican,, a.e., s. 37 
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çıkartılmaktadır. Ancak, bu kural çok sert olduğundan, önce anayasal hakların ihlal 

edilip edilmediği araştırılmaktadır109. 

Amerikan hukukunda hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkartılmasına 

ilişkin çok sert kurallar bulunmakla birlikte, hakimler bazı durumlarda  anayasal 

hakların ihlal edilmediğine karar vermektedirler110. 

Shaheed davasına dönecek olursak, Yeni Zelandalı hakimler kolluğun 

ihlalinin ağırlığı ile elde edilen delilin ağırlığını mukayese ettiler ve hukuka aykırı 

olarak alınan kan örneği neticesinde elde edilen DNA testi sonuçlarını dosyadan 

çıkarttılar. Bundan sonra, hukuka aykırı DNA deliliyle teşhis delilinin illiyet bağını 

tartıştılar. “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur” kuralını değerlendirdiler. Teşhis 

delilinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, dolaylı etkiden söz edilmektedir.  

Domino taşlarında olduğu gibi, hukuka aykırı delilden yola çıkarak başka bir delile 

ulaşıldıysa, ulaşılan delil kabul edilmez. Ancak, burada önemli olan zehirli ağacın 

meyvesinin, ağacın ne kadar uzağına düştüğüdür. “OPTİCAN”; eğer, bu meyve 

uzağa düşmüşse kullanırsınız, ağacın dibine düşmüşse kullanamazsınız, diyor111. 

Bu olayda, teşhis delilinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda 

tereddütler yaşanmıştır. Hukuka aykırı DNA delilinin, teşhis delilinin bulunmasına 

fırsat yarattığı açıktır. “OPTİCAN”, teşhis delilinin doğrudan hukuka aykırılığın 

sonucu olmadığını, polisin yaptığı hukuka aykırılıktan dolayı mağdurun 

cezalandırılmasının adil olmadığını, belirtmektedir. Mahkeme de bu yönde 

değerlendirme yaparak, doğrudan hukuka aykırı olan DNA delilini dosyadan 

çıkarttığı halde, teşhis delilinin “zehirli ağacın meyvesi” olmadığına karar vermiştir. 

Shaheed, teşhis deliline dayanarak ırza geçme suçundan cezalandırılmıştır112. 

                                                
 
109 Optican, a.e., s. 39. 
110 Optican, a.y. 
111 Optican,, a.e., s. 40. 
112Optican,, a.e., s. 42. 
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Sonuç olarak, Anayasa’nın 38/6 ve CMK’nın 206/2b maddesinde yer alan 

“kanuna aykırı delilin ret edileceği” şeklindeki hükmü, “şüpheli/sanığın temel 

haklarına aykırılık halinde delilin ret edileceği” şeklinde anlamak gerekir113. 

Bu arada, mülga CMUK’da “hukuka aykırı” şekilde elde edilen delilin 

hükme esas alınamayacağı belirtildiği halde (CMUK m. 254/2), Anayasanın 38/6 ve 

yeni CMK’nın 206/2(a) maddesinde “kanuna” aykırı olarak elde edilen delillerin 

kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. “Hukuk” kavramının, “kanundan” daha üstün 

bir değeri ifade ettiği tartışmasızdır. Ancak, burada “kanuna aykırı” deyimi 

kullanılarak tüm mevzuatın dikkate alınacağı belirtilmekle, delil yasaklarının 

kapsamının genişletilmesi amaçlanmıştır114. Zira, İHEB ve AİHS gibi uluslararası 

sözleşmelerde kabul edilmiş olmakla, ulusal mevzuat bakımından “kanun” kavramı 

içinde kalmaktadır (An. m. 90). Bu nedenle “kanuna” aykırı delil, hukukun genel 

ilkelerinin de ötesinde, ulusal mevzuatta temel hak ve özgürlüklerin korunması için 

konulmuş özel hükümleri de ihtiva etmektedir. Bu anlamda, örneğin “arama” için 

mevzuatımızda öngörülen “yazılılık” kuralı, uluslararası düzenlemelerde yer 

almayan bir sınırlama olup; bu kurala uyulmaması hukukun genel ilkelerine bir 

aykırılık oluşturmamakla birlikte, “kanuna” aykırı delil kapsamında kalacaktır.  

3.6.2. Tazminat Sorumluluğu 

Anayasanın 40. maddesinde; “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal 

edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme 

hakkına sahiptir. 

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını 

ve sürelerini belirtmek zorundadır. 

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar, 

kanuna göre Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rucu hakkı 

saklıdır”  hükmü yer almaktadır.  

                                                
 
113 Yenisey, a.g.e.( 1999), s. 148. 
114 Yerdelen, a.g.e., s. 19. 
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Anayasanın bu hükmünün bir yansıması olarak CMK’nın 141. maddesinde 

de, koruma tedbirleri nedeniyle mağduriyete uğrayanların tazminat istemelerine 

ilişkin düzenleme yapılmıştır. Burada sözü edilen tazminat istemi, soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında yapılan haksız işlemlere ilişkindir. Buna göre, aramanın 

ölçüsüz şekilde gerçekleştirilmesi de maddi ve manevi her türlü tazminat isteminin 

konusu olabilir (CMK m. 141/1i). 

CMK’nın 142/1. maddesi uyarınca, karar veya hükümlerin kesinleştiğinin 

ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her halde karar veya hükümlerin kesinleşme 

tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir. 

  

Tazminat istemi, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve 

eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde 

başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara 

bağlanır.(CMK m. 142/2) 

 

Devletin, koruma tedbiriyle ilgili olarak ödediği tazminattan dolayı görevini 

kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu edeceği de CMK’nın143/2. maddesinde 

düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde açıklık olmamakla birlikte, bu konuda kamu 

görevlisinin görevi kötüye kullanma suçundan dolayı mahkumiyeti durumunda rücu 

mümkün olabilmelidir115.  

Daha önce 466 sayılı kanunla düzenlenen tazminat istemi, sadece yakalama 

ve tutuklamadan doğan zararların tazminine ilişkindi116. CMK’da ise yakalama ve 

tutuklama dışında, arama ve elkoyma koruma tedbirlerinden kaynaklanan zararlarda 

tazminat isteminin kapsamına alınmıştır.  

Ancak, arama konusunda sadece “hukuka uygun verilmiş arama kararının 

ölçüsüz uygulanması” tazminat sebebi sayılmıştır117. Bunun dışında, aramanın 

                                                
 
115 Koparan, (www.taa.gov.tr). 
116 466 sayılı “Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklananlara Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun ” 
31.3.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayınlananan 5320 sayılı Kanunun 18. maddesiyle, 
01.06.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.  
117 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 999. 
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şartlarının gerçekleşmemesine rağmen, arama kararı alınması ve uygulanması, 

tazminat sebebi olarak öngörülmemiştir118.  

Ancak, CMK’nın 141/1i. maddesinde belirtilen durum dışında kalan haksız 

arama işlemleri nedeniyle, genel hükümlere göre tazminat isteminde bulunulabilir. 

Bunun için, kamu görevlisinin haksızlığa neden olan davranışının kişisel 

kusurundan mı, yoksa hizmet kusurundan mı kaynaklandığına bakmak gerekir.  

Arama işlemini yerine getiren kamu görevlisinin, bu işlemler sırasında 

ortaya çıkan kusurlu davranışlarına “hizmet kusuru” denilir. Kamu görevlisinin 

hizmet kusurundan kaynaklanan tazminat istemleri idare aleyhine açılacak “tam 

yargı davası”yla talep edilir119. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da bu tür 

zararlardan dolayı  kamu görevlisi aleyhine değil, Devlet aleyhine dava açılabileceği 

belirtilmektedir. Devletin bu zararları ilgili kamu görevlisine rücu etme hakkı saklıdır 

(m. 13/1).     

 İdarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı  yargı yolunun açık olduğuna dair 

Anayasa’nın 125. maddesi gereğince, önleme aramaları ve CMK’nın kapsamı 

dışında kalan hallerde, işleme maruz kalanların tazminat talep etme hakları vardır. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 2/b maddesi gereğince, idari eylem ve 

işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenlerin tam yargı davası açma 

hakları olduğu belirtilmiş olup, aynı kanunun 13. maddesi gereğince de, idari 

eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, ilgili idareye 

başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri, bu isteklerin kısmen veya 

tamamen reddi halinde, dava açılabilecekleri belirtilmiştir. 

Buna göre, ister adli arama, ister önleme aramalarında olsun, şartları 

oluşmadan arama işlemine girişilmesi halinde idare aleyhine idari yargıda “tam 

yargı” davası açılabilir. 

Bunun dışında, kamu görevlisi göreviyle ilişkisi olmayan veya görevi 

sırasında, fakat göreviyle bağdaşmayan kişisel saiklerle gerçekleştirdiği haksız arama 

işlemlerinde “kişisel kusur”ludur. Bu nedenle, böyle bir haksız aramaya maruz kalan 
                                                
 
118 Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 246. 
119 Eryılmaz, a.g.e., s. 287. 
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kişi, Borçlar Kanunu’nun 41. maddesi gereğince, direkt adli mahkemelerde şahsi 

tazminat davası açabilir. Bu gibi hallerde hizmet kusurundan söz edilemeyeceğinden 

idare aleyhine “tam yargı davası” açılması söz konusu olamaz120.  

3.6.3. Ceza Sorumluluğu 

Kişilerin üstlerinin, konut, araç, özel kağıt veya eşyalarının aranması insan 

haysiyetine bir tecavüz teşkil ettiği gibi, kişi dokunulmazlığının bir devamı olan özel 

hayatın gizliliğine karşı da bir saldırı oluşturur. 

 

Bu nedenle, hukuka aykırı arama ile ilgili olarak TCK’da çeşitli 

müeyyideler yer almaktadır.  

 

TCK’nun “haksız arama” başlıklı 120. maddesinde; hukuka aykırı olarak bir 

kimsenin üstünün veya eşyasının kamu görevlisi tarafından aranması; TCK’nun  116 

ve 119/1e. maddeleri gereğince kamu görevlisinin hukuka aykırı olarak kişinin konut 

dokunulmazlığı hakkını ihlal etmesi suç olarak düzenlenmiştir. 

 
Bunların dışında, aramanın icrasına ilişkin olarak, kamu görevlisinin 

ölçüsüz şekilde zor kullanması da ayrı bir suç olarak TCK’nun 256. maddesinde yer 

almaktadır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
120 Eryılmaz, a.e., s. 287, 289. 
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SONUÇ 

2001 yılında 4709 sayılı kanunla, Anayasanın 20 ve 21. maddelerinde 

yapılan değişiklilerle; arama yapılabilmesi için kural olarak hakimden karar alınması, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 

emrinin bulunması şartı koşulmuştur. Gecikmesinde sakınca bulunan halde, ancak 

yetkili merciin yazılı emriyle arama yapılabileceğine ilişkin bu düzenleme pratik 

yaşamda ihtiyaca cevap vermemektedir. Anayasa, “suçüstü” kavramına ve “zaruret 

halene” yer vermemiştir. 

Günümüzde, arama ile ilgili sorun bu konuda düğümlenmiştir. AİHS ve 

diğer uluslararası belgelerde yer alamayan bu durumun derhal düzeltilmesi 

gerekmektedir. Bunun için, Anayasa’nın 20 ve 21. maddelerine; “kanunlarda 

gösterilen hukuka uygunluk sebepleri” istisna olarak eklenmeli, PVSK ve CMK’ya 

da “suçüstü”  “zorunluluk hali” ve “ilgilinin rızası/muvafakatlı arama” istisnaları 

eklenmelidir. Buna paralel alarak ta, hakim kararı olmaksızın gerçekleştirilen 

aramalar için bir denetim muhakemesi oluşturulmalıdır. 

Arama müessesesi ile ilgili diğer görüş ve önerilerimiz konu başlıkları 

altında açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu konuda son olarak, önleme ve adli aramaları bir arada işleyen 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek; bu çalışmanın hukuk biliminin en alt 

sıralarında da yer alsa, yeni çalışmalara örnek teşkil etmesini diliyorum.  
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