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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Adalet 

DAL Zabıt Kâtipliği 

MODÜLÜN ADI Disiplin Tutuklaması İşlemleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/20 

MODÜLÜN AMACI Öğrenciye, disiplin tutuklaması işlemleri ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Disiplin cezası kararı evrak işlemlerini 
yapabileceksiniz. 

2. Disiplin cezası tutuklama evrak işlemlerini 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf Ortamı, Kalem Hizmetleri Atölyesi, UYAP 
Laboratuvarı 
Donanım: Projeksiyon cihazı, etkileşimli tahta, 
bilgisayar, ilgili dosya ve klasörler, kırtasiye malzemesi, 
İnternet 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Materyalin içinde yer alan ve her öğrenme faaliyetinden 
sonra verilen ölçme araçları ile öğrendiğiniz bilgi ve 
beceri düzeyini değerlendirebileceksiniz.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz 
 
İnsan sosyal bir varlık olması gerekçesiyle yaşamını düzenleyen bazı kurallara ihtiyaç 

duyar çünkü insanların ortak rızasıyla kabul ettikleri, sosyal sınıf farklılıklarından bağımsız 
ve onlara saygı duyulan kanunlar olmazsa güçsüz hakkını hiçbir zaman güçlü olandan 
alamayacaktır. O zaman da hukukun gücü yerine, güçlünün hukuku düzene hâkim olacaktır.  

 
Birinci öğrenme faaliyetinde disiplin kavramını, disiplin cezası kararını gerektiren 

hâlleri ve disiplin cezası kararı evrak işlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. İkinci 
öğrenme faaliyetinde, disiplin cezası tutuklama kararı ve disiplin cezası tutuklama evrak 
işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda disiplin cezası 

kararı evrak işlemlerini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Duruşma içerisindeki disiplin cezası kararının ne anlama geldiğini kitap, dergi 

ve İnternet sitelerinden inceleyiniz. 

 Disiplin cezası kararı ekran menüleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Disiplin cezası kararı evrak işlemleri hakkında bilgi toplayınız. 

 
1. DİSİPLİN CEZASI KARARI EVRAK İŞLEMLERİ 

 
1.1. Disiplin Para Cezası Kararı Kavramı 

 
Disiplin kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle 

ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına, titizlik ve önemle uyması durumu.” ve “Kişilerin içinde 
yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan 
önlemlerin tümü.” olarak tanımlanmıştır. 

 
         Fotoğraf 1.1.:Duruşmada kavga olayına ait haber fotoğrafı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bir topluluk içerisinde sorunsuz yaşayabilmemiz için o toplumun kurallarına uyum 
göstermemiz gerekmektedir. Bu uyumu sağlayıp devam ettirebilmek de disiplin gerektirir. 
Örneğin toplu taşımacılığı kullanırken uyulması gereken kurallar vardır: durakta sıraya 
girerek beklemek, otobüsün ücretini vermek, ayaktaki yaşlılara, hamilelere ve engelli 
insanlara yer vermek gibi. Bu gibi genel kurallara uyulmadığında kişi toplum tarafından 
ayıplanma yoluyla cezalandırılır. Sınıf içerisinde ders esnasında uyulması gereken kurallar 
vardır: vaktinde derse hazırlıklı gelmek, öğretmeni dinlemek ve onun yönlendirmelerine 
uymak, öğretmen ve arkadaşlarımıza saygılı davranmak gibi. Bu genel sınıf içi kurallara 
uyulmadığında ise arkadaşlar tarafından ayıplanma ve öğretmen tarafından ikaz edilme daha 
sonrasında ise öğrenci hakkında disiplin işlemlerinin başlatılması suretiyle bir cezalandırma 
yoluna gidilir. 

 
Yukarıda farklı ortamlara dair verilen uyulması gereken kuralların varlığı ve bu 

kurallara uyulmazsa cezanın varlığı hâli mahkeme salonlarında da mevcuttur. Duruşma 
esnasında duruşmaya katılanlar, duruşmanın sağlıklı işleyişini ve düzenini bozacak hâl, 
hareket ve sözlerden kaçınmalıdır. Duruşmanın düzenini bozan kişiler hakkında yapılması 
gereken işlemler kanunlarla düzenlenmiştir. Bu bölümde göreceğimiz disiplin cezası kararı 
ile ilgili işlemler 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

 
1.1.1. Duruşma Tutanağı  

 
Her duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, hâkimin ifadesi ile kâtibin yazmış olduğu 

belgedir. Tutanak mahkeme başkanı veya hâkim tarafından zabıt kâtibine dikte edilmek 
suretiyle yazılır. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. 
Hâkim tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü 
açıklamalarını, gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Taraflar 
veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir. 

 
Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır: 
 
 Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat 
 Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, 

fer’i müdahil ve tercümanın ad ve soyadları 
 Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı 
 Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası 

davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin 
beyanlar ve sulh müzekkereleri ile sonucu 

 Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi 
beyanı, 

 Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti 
 Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu 
 Tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağa 

yazılmasını emrettiği konular 
 Ara kararları ve hükmün sonucu 
 Karar veya hükmün açıklanma biçimi 
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Fotoğraf  1.2.: Her türlü görüşme ve ifadenin tutanaklara aktarıldığı duruşma salonu 

Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki 
sayılır. Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa bu 
durum bir tutanakla tespit olunur. 

 
Duruşma tutanağının ispat gücü duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve 

esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağa karşı 
yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir. 

 
1.2. Disiplin Para Cezası Kararı Aşamaları ve İçeriği 

 
Mahkemelerde davaların akışını olumsuz etkileyen hâllerde disiplin para cezası ve 

disiplin tutuklaması kararları verilebilir.  
 
Disiplin para cezası, yargılamanın düzenli bir biçimde işleyişini sağlamak ve kamu 

düzenini korumak amacıyla verilen, verildiği anda kesin olan ve derhâl infazı gereken para 
cezasıdır. Bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilemez ve adli sicil kayıtlarında yer almaz. 
Disiplin para cezası, 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Disiplin cezası gerektiren hâller aşağıda 
verilmiştir: 

 
 Hâkim reddi talebinin, kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden 

kabul edilmemesi hâlinde, talepte bulunanların her biri hakkında beş yüz Türk 
lirasından beş bin Türk lirasına  disiplin para cezasına hükmolunur. 
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 Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça ileri sürülen ret talebinin reddi 
hâlinde verilecek disiplin para cezası, bir önceki disiplin para cezasının iki 
katından az olamaz. 

 
 Devlet aleyhine açılan dava esastan reddedilirse davacı, beş yüz Türk lirasından 

beş bin Türk lirasına kadar  disiplin para cezasına mahkûm edilir. 
 
 Vekil, duruşma sırasında uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa hâkim 

tarafından uyarılır; vekil uyarıya uymaz ve fiil disiplin suçu veya adli suç teşkil 
eder nitelikte görülürse duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, 
adresleri de yazılarak olay tutanağa geçirilir ve duruşma ertelenir. Vekil 
hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere mahkemece vekilin kayıtlı olduğu 
baroya ve gerekiyorsa Cumhuriyet başsavcılığına bildirimde bulunulur.  
Davasını kendi takip eden kimse, duruşmada uygun olmayan tutum ve 
davranışta bulunursa hâkim kendisini uyarır, bu uyarılara uyulmaz ve gerekli 
görülürse kendisini vekil ile temsil ettirmesine karar verip hemen duruşma 
salonundan dışarıya çıkartılmasını sağlar, vekil ile temsil ettirmemesi hâlinde, 
tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır. 

 
 Davalarda taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya 

tamamen ıslah edebilir. Islahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek 
gibi kötü niyetli düşüncelerle yapıldığı deliller veya belirtilerle anlaşılırsa 
mahkeme, ıslahı dikkate almadan karar verir. Ayrıca hâkim, kötü niyetle ıslaha 
başvuranı, karşı tarafın bu yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve beş 
yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar  disiplin para cezasına mahkûm 
eder. 

 
 Mahkemeye getirilmesi zor veya sakıncalı olan belgeler, hâkim veya 

görevlendireceği bilirkişi tarafından yerinde incelenir ya da bu belgelerin 
mahkemeye sunulmuş örnekleri asıllarıyla karşılaştırılır. İnceleme sonunda bir 
tutanak düzenlenir ve gerekli görülürse uygun teknik araçlarla belgenin aslı 
kaydedilir.  Mahkemenin bu yöndeki emrinin yerine getirilmesine haklı bir 
sebep olmaksızın engel olunması hâlinde hâkim tarafından, engel olan kişi 
hakkında sebep olduğu giderlere ve disiplin para cezasına hükmolunur. 
Gerektiğinde zor kullanılmasına da karar verilebilir. Gelmemesinin sebep 
olduğu giderlere ve beş yüz Türk lirasına kadar disiplin para cezasına 
hükmolunur. Zorla getirtilen tanık, evvelce gelmemesini haklı gösterecek 
sebepleri sonradan bildirirse, aleyhine hükmedilen giderler ve disiplin para 
cezası kaldırılır. 
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Fotoğraf 1.3.: Para Cezası 

 
 Tanık, kanuni bir sebep göstermeden tanıklıktan çekinir, yemin etmez veya 

göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık 
yapmaktan çekinirse beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar disiplin 
para cezasına ve bu yüzden doğan giderleri ödemesine hükmedilerek, yeniden 
dinlenilmek üzere yargılama başka güne bırakılır. 

 
 Tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemekte direnirse 

o mahkemece iki haftayı geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm edilir. 
 
 Tanık, kanuni bir sebep göstermeden tanıklıktan çekinir, yemin etmez veya 

göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık 
yapmaktan çekinirse disiplin para cezasına ve bu yüzden doğan giderleri 
ödemesine hükmedilerek yeniden dinlenilmek üzere yargılama başka güne 
bırakılır. 

 
 Geçerli bir özrü olmaksızın mahkemece yapılan davete uyup tayin edilen gün ve 

saatte mahkemede hazır bulunmayan yahut mahkemeye gelip de yemin 
etmekten veya süresinde oy ve görüş bildirmekten kaçınan bilirkişiler hakkında, 
tanıklığa ilişkin disiplin hükümleri uygulanır. 

 
 Taraflar ve üçüncü kişiler keşif kararının gereğine uymak ve engelleyici tutum 

ve davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Keşfe karşı koyma hâlinde hâkim, 
üçüncü kişiyi karşı koymanın sebep olduğu giderlere ve beş yüz Türk lirasından 
beş bin Türk lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm eder; gerektiğinde 
zor kullanılmasına karar verebilir. 
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 Kötü niyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, 
bundan başka beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar disiplin para 
cezası ile mahkûm edilebilir. Bu hâllere vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para 
cezası vekil hakkında uygulanır.  

 
 İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir 

kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile 
cezalandırılır. 

 
Disiplin cezasını gerektirecek yukarıda sayılan hâllerden birinin meydana gelmesi 

hâlinde hâkimin nezareti altında, zabıt kâtibi durumu tutanağa geçirir. Hâkim disiplin cezası 
olarak neye hükmetmişse ilgili tutanak, gereğinin yapılması için Cumhuriyet başsavcılığına 
gönderilir. 
 

Disiplin ve tazyik hapsi niteliğindeki cezalar, klasik “hapis cezası” niteliğinde 
değildir. Tazyik hapsi cezalarında, kişi kendisinden beklenen yükümlülüğü yerine 
getirdiğinde serbest bırakılır. Bu nedenle, bu tarz cezalarda denetimli serbestlik yasası 
uygulanamaz. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi- 2013/4666 karar). 
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1.3. Mesleki Program İçerisindeki Disiplin Cezası Kararı Ekran 
Menüleri 

 
Duruşma düzenini bozan kimseye disiplin hapsi verilir. Mesleki programda disiplin 

para cezası kararı kaydetme işleminin aşamaları aşağıda sıralanmıştır. 
 
Disiplin cezası kararı kaydetme sırası ile aşağıdaki işlem adımları izlenerek 

yapılır: 
 
 Mesleki program içerisinden duruşma işlemleri menüsünden disiplin cezası 

kaydetme ve ilamata gönderme sekmesine tıklanır. 

 
Fotoğraf 1.4: Disiplin Cezası Kararı Kaydetme İşlemi ekranı 

 

 Açılan ekranda ilk olarak şablon türü “Disiplin Cezası Kararı” seçilir. 
 “Dağıtım Listesi”nden hangi birime gideceği seçilir. 
 “Onay” listesi düzenlenir. 
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Fotoğraf 1.5: Disiplin Cezası Kararı Kaydetme Bilgi Giriş Düzeltme ekranı 

 
 Disiplin cezasının kaç gün olduğu girilir. 
 Disiplin cezasının verilme nedeni kısmından kanuni dayanağı seçilir. 
 Son olarak disiplin cezası kararı kaydedilir ve işlem tamamlanır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
BAMBU AĞACININ ÖYKÜSÜ 

 
Sevgili Dostlarım, 
 
Bambu Ağacının Hikâyesini bileniniz var mı? 
 
Çin’de yetişen bambu ağacının önce tohumu ekilir, sulanır ve 

gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden 
sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü 
ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve 
gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla 
beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler ve nihayet beşinci yılın 
sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 
metre boyuna ulaşır. Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı yoksa beş 
yılda mı ulaşmıştır? 

 
Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum, beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi 

ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edilebilir miydi? Toprağa atılan 
tohuma belli aralıklarla ve özenle suyunun verilmesi, yağmur, rüzgâr gibi olumsuz 
fiziki koşullardan korunması gibi uzun zamana yayılmış bir emek ve sabırla 
beklenilmesi sonucunda altı hafta içinde boyu 27 metreyi bulan bambu ağacı… 

 
Emek, sabır, inanmak ve vazgeçmemek. Asla pes etmemek! 
 
 
 
 
 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Disiplin tutuklaması ile ilgili bir araştırma yapınız. Bilgileri resim ve fotoğraflarla 

destekleyerek bir pano hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle 
paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disiplin kavramını açıklayınız. 
 İnternetten araştırma yapmalısınız. 
 Araştırmalarınızda duruşma esnasındaki 

disiplin kavramına öncelik vermelisiniz. 

 Disiplinin önemini açıklayınız.   Konuyla ilgili kaynak kitaplardan 
faydalanmalısınız. 

 Duruşma tutanağı hakkında bilgi 
verininiz.  

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili 
bölümlerini incelemelisiniz. 

 Disiplin para cezası kavramını 
açıklayınız. 

 Bilmediğiniz konular için öğretmeninize 
danışmalısınız. 

 Disiplin para cezası gerektiren 
hâllerden on tanesini sayınız. 

 Yazdığınız maddelerin güncel 
mevzuattan alındığından emin 
olmalısınız. 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. ……………..  kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “Bir topluluğun, yasalarına ve 
düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına, titizlik ve önemle uyması durumu.” 
olarak tanımlanmıştır. 
 

2. Disiplin cezası kararını kaydetme işlemlerini yapmak için mesleki programda ilk 
olarak  …………................ ana menüsüne girilir. 
 

3. Her duruşma için ………………. tutulur. 
 

4. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile ………………. tarafından imzalanır. 
 

5. Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa bu 
durum bir…………… ile tespit olunur. 
 

6. Mahkemelerde davaların akışını olumsuz etkiyen hâllerde ……………. cezası ve 
……………………….. kararları verilebilir.  
 

7. …………………, yargılamanın düzenli bir biçimde işleyişini sağlamak ve kamu 
düzenini korumak amacıyla verilen, verildiği anda kesin olan ve derhâl infazı gereken 
cezadır. 
 

8. Hâkim reddi talebinin, kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden kabul 
edilmemesi hâlinde, talepte bulunanların her biri hakkında ………………. cezasına 
hükmolunur. 
 

9. Devlet aleyhine açılan dava esastan reddedilirse davacı …………………. cezasına 
mahkûm edilir. 
 

10. Tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemekte direnirse o 
mahkemece iki haftayı geçmemek üzere …………………….. mahkûm edilir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konulara geri dönerek konuları 
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 
 
 
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda disiplin cezası 

tutuklama evrak işlemlerini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Duruşma içerisindeki disiplin cezası tutuklama kararının ne anlama geldiğini 

kitap, dergi ve İnternet sitelerinden inceleyiniz. 

 Disiplin cezası tutuklama kararı ekran menüleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Disiplin cezası tutuklama kararı evrak işlemleri hakkında bilgi toplayınız. 

 
2. DİSİPLİN CEZASI TUTUKLAMA EVRAK 

İŞLEMLERİ 
 

2.1. Disiplin Cezası Tutuklama Kararı Kavramı 
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 151-153. maddeleri gereği adliyelerde duruşmaları 

sevk ve idare eden, sürecin sağlıklı işlemesini sağlayan kişiler hâkimlerdir.  
 
Hâkim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men eder ve gerekirse 

avukatlar hariç, derhâl duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. Bir kimse, ihtara rağmen 
mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye 
veya davranışta bulunmaya devam ederse derhâl yakalanır ve hakkında dört güne kadar 
disiplin hapsi uygulanır. Bu fıkra hükmü avukatlar hakkında uygulanmaz (HMK 151). 

 
Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun 

olmayan söz veya davranış, ayrıca bir suç oluşturuyor ise bu durum bir tutanak ile 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir ve gerekiyorsa -avukatlar hariç- fiili işleyenin 
tutuklanmasına da karar verilir. 

 
 
 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, bundan 
doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için 
dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi 
verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest 
bırakılır. (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 60.madde) 

 
Tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemekte direnirse o 

mahkemece iki haftayı geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm edilir. ( HMK 253/2) 
 
Duruşmaya katılan taraf vekilleri; tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer 

kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Taraflar ise hâkim 
aracılığıyla soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin 
gerekip gerekmediğine hâkim karar verir. 

 
 
Duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı 

yapılamaz. Ancak -dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla- yargılamanın zorunlu kıldığı 
hâllerde, mahkemece çekim yapılabilir ve kayıt alınabilir. Bu şekilde yapılan çekim ve 
kayıtlar ile kişilik haklarını ilgilendiren konuları içeren dava dosyası içindeki her türlü belge 
ve tutanak, mahkemenin ve ilgili kişilerin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz. 
Duruşma sırasında bu yasağa aykırı davranan kişi hakkında 151’inci madde hükmü 
uygulanır. 

Tarafların, tanığın sözünü kesmeleri, söz veya hareketle onu övmeleri veya tahkir 
etmeleri yasaktır. Buna aykırı davranan taraf veya vekili, hâkimin uyarısına rağmen 
davranışını devam ettirecek olursa 151’inci madde uyarınca işlem yapılır. 

 
Kayıt ve yayın yasağına aykırı davranan kişi hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 

286’ncı maddesi hükümleri uygulanır. 
 
HMK 154. maddesine göre duruşmaların tutanakla belgelenmesi gerekmektedir. 

Tutanak, hâkimin ifadesi ile kâtibin yazmış olduğu belgedir. Bu belgenin içeriğinde, tahkikat 
ve yargılama işlemlerine ilişkin açıklamalar ve iki tarafın ve ilgililerin sözlü açıklamaları yer 
almaktadır. HMK 154/1. maddesine göre gerekirse tarafların ve ilgililerin yapmış olduğu 
sözlü açıklamalar özet hâlinde yazılabilir.  

 
Hâkim disiplin cezası kararı vermişse bu zabit kâtibi tarafından bir tutanakla 

belgelendirilir ve hâkim tarafından onaylanır. Ayrıca bu tutanakta zabıt kâtibinin de 
imzasının olması gerekir.  

 
2.2. Disiplin Cezası Tutuklama Aşamaları ve İçeriği 

 
Hâkim, duruşmanın düzenini sağlayan kişidir. Hâkimlere duruşma düzenini sağlamak 

amacıyla kanunda bazı yetkiler verilmiştir. Bunlar duruşma düzenini bozan kimseyi duruşma 
salonundan çıkartmak ve disiplin hapsine göndermektir.  
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…………… 

……………. CEZA MAHKEMESİ 
DURUŞMA TUTANAĞI 

 
DOSYA NO  : 20../…… Esas 
DURUŞMA TARİHİ : 19.05.2016 
CELSE NO.  : 2 
 
HÂKİM  :……………….. 
KATİP   : ………………. 

 
 
Belli gün ve saatte duruşma açıldı. Davacı vekili Av. ………………. ile davalı 

vekili Av. ………………. geldi, açık duruşmaya başlandı. Tanık 
……………………….’ın ifadesini içeren talimat cevabı geldiği görüldü. Okundu. 

 
Davacının duruşma esnasında hâl ve hareketleriyle duruşma düzenini bozduğu 

görüldü. 
 
Davacı vekilinin 11.02.2018 tarihli dilekçesi okundu. Davalı vekili bugünkü tarihli 

dilekçesini ve eklerini ibraz etti. Dilekçenin ve eklerin birer örneği davacı vekiline verildi. 
Davalı vekili dilekçeyi incelemek ve gerekirse cevap vermek üzere mehil istedi. 

 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

 
1) Davacı …………………. a hâl ve hareketlerinden ötürü disiplin hapsine 

gönderilmesine, 
2) Davalı vekiline 15 günlük kesin mehil verilmesine, 
3) Bu nedenle duruşmanın 14.08.2018 saat 10.15’e bırakılmasına karar verildi. 

 
                    Kâtip                         Hâkim 
 

Tablo 2.1: Duruşma tutanağı 

Disiplin cezası tutuklama işlemi ilk olarak duruşma esnasında hâkim duruşmanın 
düzenini bozan kişinin tutuklanmasını ister ve bu duruşma tutanağına yazılır. Hâkimin 
takdirine göre kişi duruşma esnasında veya duruşma sonrasında hemen tutuklanır. Tutuklama 
yapıldıktan sonra ilgili için hemen mesleki programda ilgili işlemler yapılır ve müzekkeresi 
hazırlanır. Tutuklunun disiplin hapsini çekeceği ilgili yer Cumhuriyet savcısına müzekkeresi 
gönderilir.  

Disiplin hapsi kaydı mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarının infazına ilişkin 
işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. 
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Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin kimlik bilgileri, kararı veren mahkeme, kararın tarih ve 
numarası, hapsin süresi, ceza infaz kurumuna giriş ile çıkış tarihi ve saati, dosyanın kapanış 
nedeni ile düşünceler sütunlarından oluşur. 

 
2.3. Mesleki Program İçerisindeki Disiplin Cezası Tutuklama Ekran 
Menüleri 

 
Duruşma esnasında tarafın ya da tarafların mahkemeye ya da diğer taraflara karşı 

herhangi bir olumsuz fiilde bulunması sonucunda, hâkimin takdirine göre verilen tutuklama 
kararı sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere tutuklama kaydı evrakının 
hazırlandığı ekrandır. 

 
 “Tutuklama Kaydının Yapılması” ekranına ulaşmak için “Duruşma” ana 

menüsünden “Tutuklama Kaydının Yapılması” seçeneğine tıklanır. 

 
Fotoğraf 2.1:Tutuklama Kaydının Yapılması ekranına giriş 

 Böylece tutuklama kaydının yapılması ekranına ulaşılır. Bu noktadan itibaren 
…………..- ……….. Hukuk Mahkemesinin 20…./….Esas sayılı dosyasının 
27.12.2005 tarihli duruşmasında davacı ………., mahkemeye karşı olumsuz 
fiilde bulunmuş olmakla tutuklanmasına karar verilmiş olup tutuklama kaydını 
yaparak tutuklama müzekkeresini hazırlama işlemeni gerçekleştirelim. 
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Fotoğraf 2.2:Tutuklama Kaydının Yapılması ekranının genel görünümü 

 
 Taraf listesi alanında “Davacı” üzerine tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.3: Tutuklama Kaydının Yapılması ekranında ilgili kısımların doldurulması 
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 Daha sonra “Karar Tarihi” metin alanına tıklayınız ve davanın tarihini giriniz. 

 
Fotoğraf 2.4:Tutuklama Kaydının Yapılması ekranında ilgili kısımların doldurulması 

 
 “Talep İle İlgili Maddeler”  liste düğmesine tıklayınız. Buradan “150. Maddeyi 

seçiniz. 

 
Fotoğraf 2.5:Tutuklama Kaydının Yapılması ekranında ilgili kısımların doldurulması 
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 “Tutuklama Sebebi” metin alanına tıklayınız ve “Mahkemeye karşı olumsuz 
fiilde bulunmuş olması sebebiyle” yazınız ardından “Kaydet” düğmesine 
basınız. 

 
Fotoğraf 2.6:Tutuklama Kaydının Yapılması ekranına girilen bilgilerin kaydedilmesi 

 
 Kaydetme işlemenin tamamlamak için açılan bilgi penceresi ekranındaki 

“Tamam” düğmesine tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.7: Tutuklama Kaydının Yapılması ekranına girilen bilgilerin kaydedilmesi 
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 Hazırlanan duruşma zaptını düzenlemek ve çıktı almak için “Belge 
Göster/Düzenle” düğmesini tıklayınız. 

 

 
Fotoğraf 2.8: Tutuklama Kaydı Tutanağının ekranda görüntülenmesi 

 
 Karşımıza belgenin birinci kısmı gelir. Belgenin ikinci kısmını görmek için 

kaydırma çubuğuna tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.9: Tutuklama Kaydı Tutanağının ekranda görüntülenmesi 
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 Karşımıza belgenin ikinci kısmı gelir. Belgenin üçüncü kısmını görmek için 
kaydırma çubuğuna tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.10:Tutuklama Kaydı Tutanağının ekranda görüntülenmesi 

 
 Daha sonra belgeyi kapatmak için “Kapat” düğmesine tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.11: Tutuklama Kaydı Tutanağının ekranda görüntülenmesi 
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 Hazırlanan tutuklama müzekkeresi ve üst yazısı evrakı Zeynep Hâkim’e onaya 
sunmak için “Evrakı Onaya Sun” düğmesine tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.12:Tutuklama Kaydı Tutanağının Hâkim Onayına Sunulması 

 
 Ekrana gelen bilgi penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.13: Tutuklama Kaydı Tutanağının Hâkim Onayına Sunulması 
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 Sonra “Kapat” düğmesine tıklayınız. 

 
Fotoğraf 2.14: Tutuklama Kaydı Tutanak ekranın kapatılması 

 
Böylece Tutuklama Kaydının Yapılması işlemi tamamlanmış olur. Şimdi tutuklama 

kaydı yapılmış birinin disiplin hapsinin mesleki programda nasıl yapıldığını öğrenelim. 
 
 Mesleki program içerisinden “Disiplin Hapsi İşlemleri” menüsünden “Disiplin 

Hapsi Evrak Hazırlama” sekmesine tıklanır. 
 

 
Fotoğraf 2.15: Disiplin Hapsi Evrak Hazırlama ekranı  
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 Karşımıza gelen ekrandan disiplin hapsi işlemi yapılacak dosya bilgiler girilip 
aranarak bulunur. 

 

 
Fotoğraf 2.16: Disiplin Hapsi Evrak Hazırlama ekranında dosya arama 

 
 Şablon türü, evrak tipi, evrak türü, onay listesi ve dağıtım listesi düzenlenip 

belge hazırla butonuna basılarak evrak hazırlanmış olur. 

 
Fotoğraf 2.17: Disiplin Hapsi Evrak Hazırlama-Gönderme ekranı 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Değer: Sabır 
Konu: Disiplin Tutuklaması 
Durum: Adaletin sağlanması 
“Sabır ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.” 
 
Yukarıda yer alan Mevlana’ya ait özlü sözle anlatılmak istenilen düşünce nedir? 

Sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mesleki Programda disiplin cezası tutuklama ekran menüleri işlem aşamaları ile 

ilgili akış şeması oluşturunuz. Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek bir 
pano hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Disiplin cezası tutuklama kavramını 
açıklayınız. 

 İnternet’ten araştırabilirsiniz (Konuyu 
Personel Disiplin İşlemleri konusuyla 
karıştırmamalısınız.). 

 Disiplin cezası tutuklama hapsi 
hakkında bilgi veriniz. 

 Konuyla ilgili kaynak kitaplardan 
faydalanmalısınız. 

 İlgili mevzuattan yararlanmalısınız. 

 Disiplin cezası tutuklama hapsi karar 
aşamaları hakkında bilgi veriniz. 

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili 
bölümlerini incelemelisiniz. 

 UYAP üzerinden disiplin cezası 
tutuklama kaydının yapılma aşamalarını 
sıralayınız. 

 Adliyeye giderek UYAP ekranları 
hakkında bilgi almalısınız.  

 Bilmediğiniz konular için öğretmeninize 
danışabilirsiniz. 

 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 151-153. maddeleri gereği adliyelerde duruşmaları 
sevk ve idare eden, sürecin sağlıklı işlemesini sağlayan kişiler ……………..dir.  
 

2. Hâkim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men eder ve gerekirse 
………….. hâriç, derhâl duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. 
 

3. Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda 
uygun olmayan bir söz söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhâl 
yakalanır ve hakkında ……… güne kadar ……………. uygulanır. 
 

4. Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun 
olmayan söz veya davranış ayrıca bir suç oluşturuyor ise bu durum bir tutanak ile 
………………………. gönderilir ve gerekiyorsa fiili işleyenin tutuklanmasına da 
karar verilir. 
 

5. Kayıt ve yayın yasağına aykırı davranan kişi hakkında ayrıca ……………… 
Kanunu’nun 286’ncı maddesi hükümleri uygulanır. 
 

6. HMK 154. maddeye göre duruşmaların ……………. ile belgelenmesi gerekmektedir. 
 

7. …………….., hâkimin ifadesi ile kâtibin yazmış olduğu belgedir. 
 

8. Duruşma esnasında tarafın ya da tarafların mahkemeye ya da diğer taraflara karşı 
herhangi bir olumsuz fiilde bulunması sonucunda, hâkimin takdirine göre verilen 
tutuklama kararı sonucunda, Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmek üzere tutuklama 
kaydı evrakının hazırlandığı ekrana ……………………………………….. ekranı 
denir. 
 

9. Tutuklama Kaydının Yapılması ekranına ulaşmak için ……………….. ana 
menüsünden Tutuklama Kaydının Yapılması seçeneğine tıklanır. 
 

10. UYAP üzerinden ……………….. tarafından hazırlanan tutuklama müzekkeresi ve üst 
yazısı onaylanmak üzere duruşmanın ……………………. sunulur. 
 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 
tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü 
doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Disiplin tutuklamasına dair işlemler hangi kanunla düzenlenmiştir? 
A) Türk Medeni Kanunu 
B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
C) Türk Ceza Kanunu 
D) Anayasa 
E) Vergi Kanunu 
 

2. Disiplin hapsi kaç gündür? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 1 
 

3. Duruşmaya ait tutanakta kimlerin imzası bulunmak zorundadır? 
A) Zabıt kâtibi ve hâkim 
B) Zabıt kâtibi ve savcı 
C) Hâkim ve savcı 
D) Hâkim ve avukat 
E) İnfaz koruma şefi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi duruşma tutanağında bulunması gereken hususlardan 
değildir? 
A) Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat 
B) Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, 

fer’i müdahil ve tercümanın ad ve soyadları 
C) Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti 
D) Duruşmadaki tarafların eğitim bilgileri 
E) Ara kararları ve hükmün sonucu 
 

5. Tutuklama Kaydının Yapılması ekranına ulaşmak için hangi ana menüden işlem 
yapmak gerekir? 
A) Duruşma 
B) Tebligat 
C) Müzekkere 
D) Karar 
E) İstinabe 
 
 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Mesleki Programda disiplin cezası işlemlerini yapınız. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu bireysel öğrenme materyali ile aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Duruşma tutanağı kavramını öğrendiniz mi?   

2. Disiplin cezası kararı aşamalarını sıraladınız mı?   
3. Mesleki programda disiplin cezası kararı ekran menülerine 

girdiniz mi?   

4. Disiplin hapsi kaydında hangi bilgiler kullanıldığını öğrendiniz 
mi?   

5. Mesleki programda disiplin cezası tutuklama ekran menülerini 
kullandınız mı?   

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 
 
 
 

29 

 



 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Disiplin 
2 Duruşma 
3 Tutanak 
4 Zabıt Kâtibi 
5 Tutanak 

6 Disiplin Para/ Disiplin 
Tutuklaması 

7 Disiplin Para Cezası 
8 Disiplin Para 
9 Disiplin Para 
10 Disiplin Hapsine 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Hâkimler 
2 Avukatlar 
3 Dört / Disiplin Hapsi 

4 Cumhuriyet 
Başsavcılığına 

5 Türk Ceza 
6 Tutanak 
7 Tutanak 

8 Tutuklama Kaydının 
Yapılması 

9 Duruşma 
10 Zabıt Kâtibi/ Hâkimine 

 
MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 
2 C 
3 A 
4 D 
5 A 

 
 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/interface/start.html?screenPlay

er=1&project_path=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/HKM07&

config_path=&AICC_SID=3772276&AICC_URL=http://uyapegitim.adalet.gov

.tr/AB/EEP/aicc2.aspx(Erişim: 27.07.2016/ 10.23) 

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf (Erişim: 02.08.2016/ 

9.55) 

 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5

7ad90faa97e91.74435854 (Erişim: 02.08.2016/ 10.00) 

 http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6100&Mevz

uatIliski=0&sourceXmlSearch=hukuk&Tur=1&Tertip=5&No=6100 (Erişim 

:20.02.2017/ 10.50) 

KAYNAKÇA 
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http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/interface/start.html?screenPlayer=1&project_path=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/HKM07&config_path=&AICC_SID=3772276&AICC_URL=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/aicc2.aspx
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/interface/start.html?screenPlayer=1&project_path=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/HKM07&config_path=&AICC_SID=3772276&AICC_URL=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/aicc2.aspx
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/interface/start.html?screenPlayer=1&project_path=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/HKM07&config_path=&AICC_SID=3772276&AICC_URL=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/aicc2.aspx
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/interface/start.html?screenPlayer=1&project_path=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/Content/HKM07&config_path=&AICC_SID=3772276&AICC_URL=http://uyapegitim.adalet.gov.tr/AB/EEP/aicc2.aspx
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57ad90faa97e91.74435854
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57ad90faa97e91.74435854
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6100&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hukuk&Tur=1&Tertip=5&No=6100
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6100&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hukuk&Tur=1&Tertip=5&No=6100

