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AÇIKLAMALAR

KOD 380H00049

ALAN Adalet

DAL/MESLEK Zabıt Katipliği

MODÜLÜN ADI Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat İşlemleri

MODÜLÜN
TANIMI

Cumhuriyet Başsavcılığı kaleminde yürütülen müracaat
işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Temel Hukuk Dersi Modüllerini Başarmış Olmak

YETERLİK Cumhuriyet başsavcılığı müracaat işlemlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli araç gereç sağlandığında mevzuata uygun olarak

Cumhuriyet Başsavcılığı müracaat işlemlerini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Cumhuriyet Başsavcılığına gelen İhbar ve şikâyet
dilekçelerine ait işlemleri yapabileceksiniz.

2. Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma yazışmalarını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortamda,
konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve
internet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi bulunmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme
araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize
değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi
ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından
hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Cumhuriyet Savcıları; toplum adına adlî makamlar (mahkemeler) nezdinde dava açıp
iddiada bulunan kişidir. Asli görevi ceza yargılamasında olmakla birlikte, kamu düzeninin
sağlanmasından da sorumludur. Cumhuriyet Savcılıkları adli sürecin başlangıç yeridir.

Modülümüzün konusu Cumhuriyet Savcısının görevleri, savcılık teşkilatının yapısı veı
Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan müracaat İşlemleridir. Müracaat kalemi, başsavcılığa
yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların, şikâyetlerin ilk kabul edildiği yer olup,
zabıtadan getirilen evrak ile suçüstü hükümlerine göre yürütülen soruşturmaların ilk
işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bazı küçük adliyelerde ayrı bir müracaat kalemi
olmayabilir. Bu halde savcılık yazı işleri kalemi bu hizmetleri yürütür.

Bu modülde Cumhuriyet savcılığı ve müracaat işlemlerine ait bilgileri
bulabileceksiniz. Bu önemli görevin gerektirdiği yazışmaları bilmek sizlere yeni yeterlikler
kazandıracaktır. Başarılar diliyorum.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Cumhuriyet
Savcılığı ve savcının görevlerini öğrenerek Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbar ve
şikâyet dilekçelerine ait işlemleri yapabileceksiniz.

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundan Cumhuriyet Başsavcılığına ilişkin
maddeleri araştırınız.

 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundan Cumhuriyet savcılarına ilişkin
maddeleri araştırınız.

 Cumhuriyet başsavcılığı kalem hizmetleri yönetmeliğini adalet gov.tr.internet
adresinden girerek inceleyiniz.

 Cumhuriyet Başsavcılığı İhbar, şikâyet üzerine yapılan işlemleri adliyeye
giderek Cumhuriyet savcılıklarından araştırınız. İlgili belgeleri alınız, sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GELEN İHBAR VE
ŞİKÂYET DİLEKÇELERİNE AİT İŞLEMLER

Bu Konu İle İlgili Olarak Cumhuriyet Başsavcılığı Teşkilatını Tanıyalım.

 Savcılılık Kurumunun Tarihsel Gelişimi

Savcıların sorumluluğu ülkelere göre değişiklikler göstermekle birlikte, çoğu
ülkede polis soruşturmasından temyiz aşamasına kadar olan yargılama sürecini
kapsar. Ayrıca birçok ülkede hukuk davalarında devleti savcılar temsil eder.
Savcılığın tarihteki ilk örneklerine Roma Hukuk’unda rastlanmakla birlikte, çağdaş
savcılık kurumunun biçimlenmesi yargısal suçlama ve karar verme işlevlerinin
birbirinden ayrıldığı 18. yüzyıla rastlar. Ayrıca devletin kolluk kuvvetlerinin de
(zabıta, polis vs.) emir-komuta savcılık kurumu, Osmanlı Devleti'nde ilk kez 1879'da
Mehakimi Nizamiye Teşkilatı Kanunu'yla oluşturuldu. Cumhuriyet Dönemi’ndeki
yasal düzenlemelerde savcıların yetki ve görevleri yeniden belirlendi.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve
soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar
oluştuğunda dava açmak ( İddianame düzenlemek) ve yürütmek, (davayı takip)
mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ( infaz) ve kanunla kendisine verilen
diğer görevleri yapmak durumunda olan, yargı erki içinde yer alan devlet
görevlisidir.

 Türkiye’de Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı

Her Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde (yanında) Cumhuriyet Savcılığı
teşkilatı kurulması zorunludur. Cumhuriyet savcılığında bir başsavcı ile yeteri
kadar Cumhuriyet Savcısı bulunur. Cumhuriyet Savcıları ağır ceza ve asliye ceza
mahkemelerinde duruşmaya katılırlar, yokluklarında duruşma yapılamaz.
Duruşmaya birkaç kişi çıkabilecekleri gibi, iş taksimi yaparakta çıkabilirler.

Yargıtay’da ise Yargıtay üyeleri arasından seçilen bir Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı ile Cumhuriyet Başsavcısı adına tebliğname düzenleyen Yargıtay
Cumhuriyet Savcıları bulunur

Sulh ceza mahkemelerinin yanında savcılık teşkilatı yoktur. Sulh ceza
mahkemelerine de kamu davası Cumhuriyet Savcıları tarafından açılır. Ancak
savcılar duruşmaya katılmazlar. Sulh Ceza Mahkemesine açtıkları dava ile ilgili
verilen hükmü, görüldü işlemi yaparak takip ederler.

Ağır Ceza Merkezlerindeki Cumhuriyet başsavcılarının, ağır ceza merkezi ile
bağlı ilçelerde görev yapan savcılar üzerinde, ilçe Cumhuriyet başsavcılarının da
birlikte çalıştıkları savcılar üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. 1469
sayılı yasa ( 5. Madde)

Savcılık kuruluşu mahkemelere karşı tam bir bağımsızlık içindedir. Savcılar
mahkemelerden emir ve talimat almazlar. Bunun sonucu olarak;

a- Mahkemeler Cumhuriyet savcısının sözlerini sansür edemez.
b- Mahkeme duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı isterse, söz vermemek gibi

bir yetkiye sahip değildirler. Ancak savcının istemine aykırı karar verilebilir.
c- Mahkeme Cumhuriyet savcısına dava aç diye emir veremez, suç ihbarında

bulunabilir.
Cumhuriyet savcısının adli görevleri yanında idari görevlerimde vardır. İdari

görevleri bakımından Adalet Bakanına bağlıdır. Adli görevleri bakımından da Adalet
Bakanına karşı bağımsızlığı sınırlıdır. CYUY’nın 148 inci maddesine göre Adalet
Bakanı Cumhuriyet savcısına dava aç emri verebilir. Ancak dava açma diyemez,



5

açılan davada da düşüncelerini bildirmesine karışamaz. Zira savcılarda açtıkları
davada düşüncelerine bildirirken kimseden emir ve talimat almazlar.

 Cumhuriyet Başsavcılığı Kaleminde Oluşturulan Bürolar

 Soruşturma Bürosu
 Kabahat Bürosu
 İnfaz Bürosu
 İstinabe ( Talimat) Bürosu
 Yakalama Bürosu
 Muhabere Bürosu
 Kütüphane Memurluğu
 Emanet Dairesi
 Arşiv

Müracaat Kalemi, Başsavcılığa yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların,
şikâyetlerin ilk kabul edildiği yer olup, zabıtadan getirilen evrak ile suçüstü hükümlerine
göre yürütülen soruşturmaların ilk işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bazı küçük adliyelerde
ayrı bir müracaat kalemi olmayabilir. Bu halde savcılık yazı işleri kalemi bu hizmetleri
yürütür.

Müşteki ve ihbarcıların şikâyet dilekçeleri burada ilgili zabıt kâtibi tarafından teslim
alınır. Görevli müracaat Cumhuriyet Savcısına havale ettirdikten sonra soruşturma defterine
kayıt yapılır.

Delil niteliğindeki belgeler evrakına eklenir. Kıymetli evrak mevcut ise usulüne uygun
olarak emanete alınıp makbuzu bu evraka iliştirilir. Bu işlemleri görevli zabıt kâtibi yapar.
(Suç Eşy, Yön. Md.5)

İlgililer hakkında parmak izi ve rapor aldırılması gerekiyorsa bir yazı ile ilgili
birimlere rapor için sevk işlemi yapılır. (CMK 81)
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Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli
şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması
hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden
ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve
mercii gösterilir.(CMK 172)

1.1. Dilekçe İnceleme ve Havale

Kişiler mağdur olduğu veya suç sayılacak bir durumu yazılı bir dilekçe ile Cumhuriyet
Başsavcılığına bildirirler. Dilekçeler tutanaklara geçer. İlgili durumla hakkında soruşturmaya
geçilir.

1.2. Kimlik ve Yerine Geçen Belgeler

İhbar ve şikâyet dilekçesi alındığında aşağıdaki belgelerden biri istenir. Bunun
dilekçeyi veren kişiye ait olup olmadığı tespit edilir. Bu belgeye ait bir fotokopi dosyasına
konur. Bu belgeler şunlardır.

1.2.1. Nüfus cüzdanı

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı
bulunduğunu, kişinin vatandaşlık durumunu gösteren resmi belgedir. Nüfus cüzdanı değerli
kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri
Bakanlığınca tespit edilir.

1.2.2. Sürücü Belgesi

Karayolu üzerinde herhangi bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişinin araç
kullanabilme yeterliliğini gösteren belgedir. Sürücü belgesi de nüfus cüzdanı gibi kimlik
yerine geçer.

1.2.3. Aile Cüzdanı

Evlenen çiftlere verilen aile birliğini temsil eden bir belgedir. Evlenme sırasında
Evlendirme Memurluğunca eşlere verilir. Kayıp, değiştirme, yenileme nedenleri ile de Nüfus
Müdürlüklerince verilir.

1.2.4. Pasaport

Pasaport, “Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve bir ülkenin milli
hudutlarından diğerlerine geçmeyi sağlayan belgelerdir.

 Yeşil Pasaport; belli bir dereceye sahip olan devlet memurlarına verilir.
 Lacivert Pasaport; her Türk vatandaşının alabileceği normal pasaporttur.
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 Kırmızı Pasaport; diplomatlara, milletvekillerine, bakanlara, başbakan ve
cumhurbaşkanına (eş ve çocuklarına) verilen pasaporttur.

 Gri Pasaport; yurt dışına devlet göreviyle çıkış yapan sadece görev süresince
geçerliliği olan yurt dışından görev bitimiyle geri dönüşte teslim edilen
pasaporttur.

1.3. İhbar ve Şikâyet

İhbar; sözlük anlamı olarak haber verme, bildirme bildirim anlamına gelmektedir.
Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme
anlamına gelmektedir.

Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve
kovuşturulması istemini açıklamasıdır.

Eğer suçun soruşturulması şikâyet koşuluna bağlanmışsa bu koşul gerçekleşmedikçe
savcılık soruşturma yapamayacak ve dolayısıyla fail cezalandırılamayacaktır. Şikâyetin
konusu “eylem”dir. Suçtan zarar gören kimse şikayetinde, eylemle ilgili soruşturma
yapılması istemini açıklamaktadır. CMK’nun 158/5. maddesi şikayetin yazılı veya tutanağa
geçirilmek üzere sözlü yapılabilmesini kabul etmiştir. Buna göre şikâyet kural olarak yazılı
şekle bağlı bir işlem olup, tarih, imza gibi yazılı işleme ilişkin koşulların şikâyet koşulunda
da gerçekleşmesi gereklidir.

İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
Yazılı başvuru dilekçe ile olur. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine
geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça
şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı bir
olay hakkında re’sen işlem yapabilir.

İhbar ve şikâyet; Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir.

Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin Elçilik ve
Konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

Şikâyet; suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve
kovuşturulması istemini açıklamasıdır.
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1.3.1. İhbar ve Şikâyet Tutanağı

İhbar ve Şikâyet Tutanağı hazırlanmasında sırası ile aşağıdaki işlem adımları izlenir.

 UYAP ekranından gelen giden evrak işlemlerinden menüsünden dosya evrak
kayıt işlemleri sekmesine tıklanır.

Resim 1.1: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri Ekranı

Resim 1.2: Şikâyet Dilekçesi/Kolluk İhbar Evrakının Dosyaya Atılarak Dosya Oluşturma
Ekranı
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 Açılan ekrandan evrak bilgileri doldurulur.
 Dosya Bilgileri-Ek Listesi(2) sekmesi ile açılan ekranda Farklı Dosya butonuna

basılır.

Resim 1.3: Dosya Bilgileri-Ek Listesi(2) Sekmesi Ekranı

 Açılan ekranda ilgili yerler doldurularak kaydet tuşuna basılır.
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Resim 1.4: Yeni Soruşturma Dosyası Açma Ekranı

 Açılan ekrandan Taraf İşlemleri butonuna basılır.

Resim 1.5: Yeni Soruşturma Dosyası Açma Ekranı
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 Açılan ekrandan Dosyaya Taraf Ekle butonuna basılır.

Resim 1.6: Dosya Taraf ve Tanık İşlemleri Ekranı

 Kişi arama bilgileri sekmesinde ilgili sorgulama kriterlerinden herhangi biri
seçilerek sorgulanır.

Resim 1.7:Kişi Arama Bilgileri Sekmesi Ekranı
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 Açılan ekrandan ilgili kişiye ait bilgiler doldurularak taraf sıfatı seçilir.
 Açılan ekrandan Kaydet düğmesine basılarak dosya açma işlemi gerçekleşir.

Resim 1.8: Kimlik Ana Bilgileri Ekranı

Resim 1.9: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri Ekranı
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TC
ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No: 2006/ (CMK 234)

MAĞDUR İFADE FORMU
(Mağdur 18 Yaşından Büyükse)
İFADEYİ ALAN C.SAVCISI :AHMET EKİN 21345

İFADEYİ YAZAN Z.KATİBİ :YENER KAYA 8012

İFADENİN ALINDIĞI YER : CUMHURİYET SAVCISI ODASI

İFADENİN ALINDIĞI TARİH : 27.09.2011

İFADE VEREN MAĞDURUN AÇIK

KİMLİĞİ :HAKAN SEDİR (dilekçe ekindeki kimlik belgesinde mevcuttur.)

İŞİ-TAHSİLİ :

YERLEŞİM YERİ :(Dilekçedeki adreste oturur.)

İŞ YERİNİN VEYA GEÇİCİ

OLARAK OTURDUĞU YERİN

ADRESİ :0312-3109999

CMK‘nun 234. mad. gereğince mağdurun kimliği saptandıktan ve kişisel bilgileri
öğrenildikten sonra;

Delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak
koşuluyla C. Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir
avukat görevlendirilmesini isteme, CMK 153. maddeye uygun olmak koşuluyla vekili
aracıyla soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
C.Savcısının kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre
itiraz hakkını kullanma haklarının bulunduğu açıkça anlatıldı,

MAĞDUR BEYANINDA: Avukat istemiyorum. CMK 234. maddedeki haklarımı
anladım demekle; şikayet ve delilleri

SORULDU:Az önce Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş olduğum ve şu anda bana
okumuş olduğunuz 28.07.2008 tarihli dilekçemi aynen tekrar ederim. Atatürk Cd. No:60
Kızılay adresinde yer alan Eken Otelin işletme ortağıyım otelimde müşteri olarak kalan
Selin Tekin adlı şahıs 23.06.2008 tarihinde saat.24.00 sıralarında oteldeki odama ait
anahtarları resepsiyondan alarak odamın kapısını açmış ve içeride masa üstünde bulunan
markası ve imei no’su ekteki faturada yer alan cep telefonumu ,komidinin kilitli olmayan
çekmecesindeki 10.000 TL. Paramı çalarak kaçmıştır. Telefonumun ve paramın bulunarak
iadesini istiyorum. Adı geçen şahıs hakkında yasal işlem yapılmasını istiyorum.
“Şikayetçiyim” dedi; başka bir diyeceği olmadığından beyanı okundu. CMK
234.maddedeki işlemler yerine getirilmekle tutanak içeriği birlikte imza altına
alındı.27.09.20116

Mağdur Katip Cumhuriyet Savcısı

Form 1.1: İhbar ve Şikayet Tutanağı
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1.3.2. İhbar ve Şikâyet Tutanağını Dosyalama

İhbar ve şikâyetle ilgili olarak gelen yazılı dilekçe ve bunun sonucunda alınan
şüphelinin ve tanığın ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya
bir keşif ve muayene evrakı gibi belgeler dosyalama usullerine göre hazırlanmış adliyede
belirli dosyalarda tutulur.

1.4. İfade Alma

Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma konusu
suçla ilgili olarak dinlenmesidir.

1.4.1. İfade Ve Sorgunun Alınması

Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki
hususlara uyulur: (CMK md.147)

 Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin
soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.

 Kendisine yüklenen suç anlatılır.
 Müdâfi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından

yararlanabileceği, Müdâfiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği,
kendisine bildirilir. Müdâfi seçecek durumda olmadığı ve bir Müdâfi
yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir
Müdâfi görevlendirilir.

 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından
istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.

 Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu
söylenir.

 Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır
ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan
hususları ileri sürmek olanağı tanınır.

 Müdâfi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme
huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas
alınamaz.

 İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında
bilgi alınır.

 İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.
İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar
yer alır:
 İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
 İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve

sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.
 İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine

getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.
 Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan Müdâfi

tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.
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 İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri. Form 1,3’de soruşturma ifade
tutanağı örneği verilmiştir (CMK m.147).
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TC
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

(CMK 147)
Soruşturma No: 2005/4586

ŞÜPHELİ İFADE FORMU

İFADEYİ ALAN C.SAVCISI: Recep GÖK
İFADEYİ YAZAN Z.KATİBİ: Ayşe Şen
İFADENİN ALINDIĞI YER: CUMHURİYET SAVCISI ODASI
İFADENİN ALINDIĞI TARİH: 27.09.2011
İFADE VEREN ŞÜPHELİNİN
AÇIK KİMLİĞİ, ADRESİ : Mutlu mah. Serpme Sk. 15/26 Kızılay
İFADE VERENİN MEDENİ HALİ-
TAHSİLİ : Bekar/Lise
EKONOMİK DURUMU :
MÜDAFİ :

TELEFON NUMARALARI : 0312 .......
CMK‘nun 147.maddesi gereğince şüphelinin kimliği saptandıktan ve kimliğine ilişkin

soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldıktan sonra kendisine yüklenen
suç anlatıldı,

Müdâfi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, Müdâfiin
ifadesinde hazır bulunabileceği kendisine bildirildi, Müdâfi seçecek durumda olmadığı ve bir
Müdâfi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir Müdâfi
görevlendirileceği hatırlatıldı.

Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylendi.
Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi

aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanağı
bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ BEYANINDA: Müdâfi istemiyorum. CMK 147. maddedeki haklarımı

anladım. Savunmamı kendim yapacağım, demekle; savunma ve delilleri

SORULDU:

dedi, başka bir diyeceği olmadığından beyanı okundu CMK 147.maddedeki işlemler yerine

getirilmekle tutanak içeriği şüpheli tarafından okundu, tutanak birlikte imza altına

alındı.27.09.2011

Cumhuriyet Savcısı Kâtip Müdâfi Şüpheli

Form 1.2: Soruşturma İfade Tutanağı
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İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni
açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır (CMK md.145).

 Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için
yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar
verilebilir (CMK md146)

 Zorla getirme kararı, şüpheli veya sanığın açıkça kim olduğunu, kendisiyle ilgili
suçu, gerektiğinde eşkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini içerir.

 Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir.
 Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl, olanak

bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin,
mahkemenin veya zorla getirmeyi isteyen Cumhuriyet Savcısının önüne
götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.

 Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim,
mahkeme veya zorla getirmeyi isteyen Cumhuriyet Savcısı tarafından, sorguya
çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder.

 Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veya mahalle
muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır.

 İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.
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TC
ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(CMK 147)

Soruşturma No: 2011/
ŞÜPHELİ İFADE FORMU

İFADEYİ ALAN C.SAVCISI : AYSE SOMUNCU

İFADEYİ YAZAN Z.KATİBİ : ALİ GEZER

İFADENİN ALINDIĞI YER : CUMHURİYET SAVCISI ODASI

İFADENİN ALINDIĞI TARİH : 14.04.2011

İFADE VEREN ŞÜPHELİNİN

AÇIK KİMLİĞİ, ADRESİ : HASAN SEZER OTACI M. 5 ANK

İFADE VERENİN MEDENİ HALİ-

TAHSİLİ :EVLİ- LİSE

EKONOMİK DURUMU :İŞSİZ

MÜDAFİ :

TELEFON NUMARALARI :2567889

CMK‘nun 147.maddesi gereğince şüphelinin kimliği saptandıktan ve kimliğine ilişkin
soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldıktan sonra kendisine yüklenen
suç anlatıldı,

Müdâfi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, Müdâfiin
ifadesinde hazır bulunabileceği kendisine bildirildi, Müdâfi seçecek durumda olmadığı ve bir
Müdâfi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir Müdâfi
görevlendirileceği hatırlatıldı.

Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylendi.
Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi

aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanağı
bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ BEYANINDA: Müdâfi istemiyorum. CMK 147. maddedeki haklarımı

anladım. Savunmamı kendim yapacağım, demekle; savunma ve delilleri

SORULDU:

dedi, başka bir diyeceği olmadığından beyanı okundu CMK 147.maddedeki işlemler yerine

getirilmekle tutanak içeriği şüpheli tarafından okundu, tutanak birlikte imza altına alındı.

14.04.2011

Cumhuriyet Savcısı Kâtip Müdâfi Şüpheli

Form 1.3: İfade Tutanağı
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1.4.2. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller

 Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici
nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya
tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler
yapılamaz.

 Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.
 Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak

değerlendirilemez.
 Müdâfi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme

huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas
alınamaz.

 Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya
çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir(CMK m
148).

1.4.3. İfade Alma UYAP Ekranları

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için aldığı
ifadeleri İfade Tutanağı Hazırlama ekranı ile Uyap ortamına aktarır. Bu ekran soruşturma
sırasında ilgili soruşturma savcısı tarafından alınan ifade tutanağının hazırlandığı ekrandır.
İfade tutanağı hazırlamak için Soruşturma İşlemleri menüsünden sırası ile aşağıdaki işlem
adımları izlenir.

 ”İfade Alma” ve ”İfade Tutanağı Hazırlama” seçeneği tıklanarak ifade sorgu
ekranı açılır.

Resim 1.10: İfade Tutanağı Hazırlama Giriş Ekranı

 Karşımıza gelen pencerede “Yıl No” yazan kısma ifade alınacak dosyanın
numarası yazılır ve “No Türüne Göre Sorgula” butonuna tıklanır. Arama
sonuçları yazan pencerede aranan kayıt geldikten sonra “Tamam” butonuna
tıklanır.
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Resim 1.11: İfade Tutanağı Hazırlama Ekranı

.

Resim 1.12: İfade Tutanağı Hazırlama Ekranı

 Ekrana gelen pencerede dosya taraf bilgileri kısımda ifadesi alınacak şahsın
üzerine tıklanır.
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Taraf seçimi yapıldıktan sonra şahsın sıfatıyla alakalı olan ifade şablon seçilir ve
kaydet butonuna tıklanır. İşlem bittikten sonra belge göster düzenle butonuna tıklanarak
şablon açılır; daha sonra ifade alma işlemi bittikten sonra şablon içerisindeki uyapa kaydet
butonundan kayıt işlemi yapılır ve şablon kapatılır. Evrakı onaya sun butonuna tıklanarak
evrak C.Savcısının onayına sunulur. C.Savcısıda onayladıktan sonra tutanak onaylanarak
dosyasına aktarılır.

Resim 1.13: İfade Tutanağı Hazırlama Ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbar ve
şikâyet dilekçelerine ait işlemi yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dilekçenin usulüne uygun olup
olmadığını içerik ve imza
bakımından kontrol ediniz.

 İhbar ve Şikayet Dilekçesini
içeriğine uygun olarak
düzenleyiniz.

 Dilekçe verenle dilekçe
sahibinin aynı kişi olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kimlik belgeleri ile dilekçe
sahibinin aynı kişi olup
olmadığını kontrol ediniz.

 İhbar ve şikayet evrakına bir
soruşturma dosyası açınız.

 UYAP tan İhbar ve şikayet
evrakına bir soruşturma dosyası
açınız.

 İfade alma uygulaması yapınız.
 İfade alma işlemlerini gözden

geçirerek UYAP uygulaması
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek için boş
bırakılan yerlere doğru cevabı yazınız.

1. Müşteki ve ihbarcıların burada şikâyet dilekçeleri ilgili ………tarafından teslim alınır.

2. Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, ……………. veya kolluk makamlarına yapılabilir.

3. ………….……..başsavcılığa yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların, şikâyetlerin ilk
kabul edildiği yerdir.

4. Müşteki ve ihbarcıların burada şikâyet dilekçeleri ilgili ………tarafından teslim alınır.

5. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin
……………………….da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

6. …………………..başsavcılığa yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların, şikâyetlerin
ilk kabul edildiği yerdir.

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız yeterlikleri ölçmek için aşağıdaki
çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

7. Aşağıdakilerden hangisi kimlik yerine geçen belgelerden biri değildir?
A) Master Kart
B) Nüfus cüzdanı
C) Sürücü Belgesi
D) Aile Cüzdanı

8. İhbar ve şikâyet; aşağıdaki mercilerden hangisine yapılmaz?
A) Cumhuriyet Başsavcılığına
B) Kolluk makamlarına
C) Valilik veya kaymakamlığa
D) Belediyeye

9. Aşağıdakilerden hangisi ifade alma ve sorguda yasak usuller arasında yer almaz?
A) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.
B) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak

değerlendirilemez
C) Müdâfi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme

huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas
alınamaz.

D) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. İfade tutanağını hazırlamak için uyap ifade alma şablonundan hangi ekran bilgileri
seçilir?

A) Soruşturma Türleri/Düzenle
B) Soruşturma İşleri/Göster
C) Şablon Türleri
D) Soruşturma İşlemleri/İfade Alma

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, Cumhuriyet
Başsavcılığı re’sen soruşturma yazışmalarını yapabileceksiniz.

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundan Cumhuriyet Başsavcılığına ilişkin
resen soruşturma maddeleri araştırınız.

 Cumhuriyet başsavcılığı kalem hizmetleri yönetmeliğini adalet gov.tr.internet
adresinden girerek inceleyiniz.

 Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma için yapılan işlemleri Adliyeye
giderek Cumhuriyet Savcılıklarından araştırınız. İlgili belgeleri alınız,sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev
ve Yetkileri Kanununu, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununu
inceleyerek “adli kolluk” görev ve yetkilerini araştırınız.

2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RESEN

SORUŞTURMA YAZIŞMALARI

Soruşturmanın başlaması için yazılı veya sözlü ihbar veya şikâyet gerekse de bazen
Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olmuş olabilirler bu durumda
Resen Soruşturma başlatırlar. Örneğin; bir parti görevlisinin mitingindeki konuşması
sırasında ülkeyi bölücü sözleri varsa o bölgenin Cumhuriyet Savcısı o parti görevlisi ile ilgili
olarak resen soruşturma başlatabilir.

Ceza muhakemeleri kanunu (CMK) 90. Maddenin 3. Bentine göre; soruşturma ve
kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük
veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü
hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Soruşturma Başvuru İşlemleri

Suç ve şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu durumdan mağdur olan kişi veya şuç
olacak durumu bilen kişi (Örneğin; mobil telefonu çalınan kimse Form 2,1’deki gibi bir
dilekçe ile) savcılığa müracaat eder. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı soruşturma işlemleri
başlatır.

 CMK madde 160’a göre bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısı;

 Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği
izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer
olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya
başlar.

 Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin haklarını da korumakla yükümlüdür.
Bunun için maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle,
şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına
alır.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

MÜŞTEKİ : A.C.

ŞÜPHELİ : F.M.

SUÇ : Cep telefonu hırsızlığı.

SUÇ TARİHİ: 23../…12/…2008…

AÇIKLAMA : …23../…12../…2008…… tarihinde ……İŞYERİNDE………….. da
bulunduğum esnada ……X……….. marka ………43664581……. İmei nolu cep
telefonumu çaldırdım. Telefonumun bulunarak tarafıma teslimini istiyorum. Telefonumu
çalan ve kullanan kişilerden davacı ve şikâyetçiyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim…24…/…12.../2008…

Müşteki

AC

Form 2.1 Şikayet dilekçesi
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 Adlî kolluk ve görevi

 Adli kolluk; kanun ve mevzuatlarda belirtilen tanımıyla; soruşturma
işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder.

 Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları
doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri,
Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir.

 Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir
(CMK m.164).

 Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi

Gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî
kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında,
adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır (CMK m.165).

 Değerlendirme raporu yetkisi

Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki adlî kolluğun sorumluları
hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülkî idare amirlerine gönderir (CMK
m.166).

 Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi

 CMK madde 168’e göre; olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan
adlî kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde
aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar
ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder (CMK m.166).

 Soruşturma İşlemleri için kimi durumlarda kolluk kuvvetinden gelen
talimat yazısı üzerine ifade alınır. Alınan ifade bir yazı ile kolluk
kuvvetlerine bildirilir.

2.2. Soruşturma Kavramları

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi.

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç
şüphesi altında bulunan kişi.

Müdâfi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukat.

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde
temsil eden avukat.

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden
iddianamenin kabulüne kadar geçen evre.
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Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen
evre.

İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından
soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi.

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi.

Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun
kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından
etkilenecek veya bunlara katlanacak kişi.

Müzekkere: Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir
makama yazdığı yazı. Müzekkereye cevap verilmediğinde uyarı mahiyetinde yazılan
müzekkereye tekid müzekkeresi denir.

Mağdur: Ceza hukukunda suçun pasif süjesi ayrıca, suçtan zarar gören kişidir.

Müşteki: Ceza davalarında suçtan zarar gören ve failin cezalandırılmasını talep eden
kişidir.

Tanık: Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit.

2.3. Soruşturma Tutanağı

Soruşturma tutanağının hazırlanması aşağıdaki hususları kapsar.

 Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi
veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza
hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek
koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir.

 Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi,
Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi
tarafından imza edilir.

 Müdâfi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın
isim ve imzasına da yer verilir.

 Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan
kimselerin isimlerini içerir.

 İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini
ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus
tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir.

 İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir (CMK m.169).
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TC
ANKARA

Madde I. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Madde II. MÜRACAAT BÜROSU

1.SORUŞTURMA NO: 2011/

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA
Müşteki …Ahmet GÜNGÖR’e…. ait şikayet dilekçesinden ve ifadesinden birer

suret ekte gönderilmiştir.

Soruşturmanın ayrıntılı yapılarak;

1. Şüphelinin açık kimliğinin tespiti, yasal haklarının hatırlatılarak
savunmasının alınması

2. Nüfus cüzdan suretlerinin çıkartılması.
3. Gözaltı konusunda savcılığımızdan talimat alınması.
4. Varsa tanıklarının kimliklerinin tespiti ve beyanlarının alınması.
5. İkmal edilen evrakın savcılığımıza gönderilmesi rica olunur.. 27.09.2011

Cumhuriyet Savcısı

………………….……

Evrakın suretini elden teslim aldım. 27.09.2011

Form 2.2: Soruşturma Talimat Tutanağı

2.4. Soruşturma Açma UYAP Ekranları

CMK 151. madde 1. ve 4. fıkralarda belirtildiği üzere müşteki veya vekilleri
tarafından savcılığa yapılan müracaatların kaydedilerek soruşturmanın başlatılmasına ilişkin
faaliyetleri kapsamaktadır. Soruşturma açma seçeneğinde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
yedi adet ekran yer almaktadır.
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Resim 2.1: Soruşturma Açma Giriş Ekranı

Yeni Soruşturma Dosyası Açma ekranı, Savcılığa intikal eden şikâyetler için yeni
soruşturma kaydı açma işlemlerini kapsamaktadır.

Yeni soruşturma açmak için “Soruşturma İşlemleri”, “Soruşturma Açma”, “Yeni
Soruşturma Dosyası Açma” ekranı açılarak “Soruşturma Yöntemi” ve “İhbarın İntikal
Şekli” zorunlu liste düğmelerinden uygun seçim yapılır. Gerektiğinde “Müracaat/Nöbetçi
Savcı” liste düğmesinden belirli bir C.Savcısı seçilebilir, ayrıca “Açıklama“ metin alanına
bilgi girişi yapılabilir. Ekranda gerekli görülen alanlar tamamlandığında “Kaydet” düğmesi
tıklanarak kaydedilir. Böylece soruşturma numarası alma işlemi tamamlanmış olur.

Soruşturma numarası alınan dosyaya ait tarafların kaydedilmesi için “Taraf
İşlemleri” düğmesine tıklanır. Dosya Taraf ve Tanık İşlemleri ekranı açılır. “Taraf Ekle”
düğmesine tıklanır. “Kişi Arama Bilgileri” ekranına değişik kriterlerde taraf bilgileri
girilerek sorgulaması yapılır. Uyap sisteminde kayıtlı olan tarafın bilgileri sorgulama sonucu
”Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri” ekranımıza gelir. Uyap
sisteminde kayıtlı olmayan taraflar için ”Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme
/Görüntüleme İşlemleri” ekranında tarafın “Kimlik Ana Bilgileri”, ”Nüfus Bilgileri”,
“Sanık Suç Bilgileri”, “Kayıtlı Adres Bilgileri“, “Sanık Tutuklama Bilgileri” girilerek
tarafın “Dosyadaki Sıfatı” seçilir. “Kaydet” düğmesine tıklanarak kaydetme işlemi yapılır.
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Resim 2.2: Kimlik Ana Bilgileri Sekmesi Ekranı

Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranı, adli sistemde kayıtlı olan dosyayı
bulmak, dosyadaki bilgileri görüntülemek için kullanılan sorgu ekranıdır.

Resim 2.3: Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama Ekranı
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Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır;

 Soruşturma İşlemleri Genel Sorgulama ekranında, “İstenen No Türündeki
No’ya Göre Sorgulama”, “Kolluk Kuvvetine Göre Sorgula”, “İlgili
Kişiye/Kuruma (*) Göre Sorgula”, “Kayıt Tarihine Göre Arama”, “Suç Tarihine
Göre Sorgulama“ bloklarından herhangi biri kullanılarak sorgulamanın
yapılabilmektedir.

 Seçilen kriterle ilgili blokta bulunan ”Sorgula“ düğmesi ile dosya arama işlemi
başlatılır. Böylece istenilen dosya, “Arama Sonuçları” bloğunda görüntülenir.

 “Arama Sonuçları” bloğunda görüntülenen dosya üzerine tıklanarak dosya seçili
hale getirilerek “Dosya Ayrıntı Göster“ düğmesi tıklanır. Böylece ilgili dosya
ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılır.

 Herhangi bir kritere göre sorgulama yapıldığında, bu sonuçlar “Arama
Sonuçları” bloğunda görüntülenir. Bu sonuçları rapor şeklinde görüntülemek
için “Sorgulama Sonucunu Raporla” düğmesine basılır.

 “Kapat” düğmesine tıklanarak ekrandan çıkılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Cumhuriyet Başsavcılığı Re’sen
Soruşturma yazışmalarını yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Cumhuriyet Başsavcılığınca
re’sen yapılan soruşturma
tutanağını yazınız.

 İlgili soruşturma tutanağını
düzenlemek için ilgili UYAP
ekranlarına giriniz. İşlem
aşamalarına göre dikkatli takip
ediniz.

 Resmi kurumdan gelen veya
re’sen işleme konulan evraka ait
soruşturma dosyası açınız.

 UYAP ta hazırladığınız ilgili
tutanakları, UYAP ta
soruşturma dosyası açarak
takibini sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için boş bırakılan
yerlere doğru cevabı yazınız.

1. Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olmuş olabilirler bu
durumda ……………. soruşturma başlatırlar.

2. Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren
bir hâli öğrenir öğrenmez ………….. açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere
hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

3. Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda
öncelikle ………………… yaptırılır.

4. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet
Savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan …………..tarafından imza edilir.

5. ………….. Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata
denir.

6. Suç ve şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu durumdan mağdur olan kişi veya şuç
olacak durumu bilen kişi bir dilekçe ile …………………………..

7. Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya
akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz
bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması ………….değildir.

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız yeterlikleri ölçmek için aşağıdaki
çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

8. Soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlileri ne olarak ifade edilir?
A) Adli Kolluk
B) Güvenlik
C) Korucu
D) Tim

9. Kamu davasını açma görevi kimin yetkisindedir?
A) Adli Kolluk
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mahkeme
D) Vali

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiği hususunda yeterli şüpheye
varırsa düzenlediği belgeye ne ad verilir?
A) Yetkisizlik
B) Dilekçe
C) İddianame
D) Dosya

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bu modülü başarıyla tamamladınız demektir.
Bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru
“D”, yanlış”Y” olarak cevap veriniz.

1. ( ) Müşteki ve ihbarcıların şikâyet dilekçeleri burada ilgili mübaşir tarafından teslim
alınır.

2. ( ) Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması
ve kovuşturulması istemini açıklamasıdır

3. ( ) Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması
ve kovuşturulması istemini içermez.

4. ( ) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri
aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir;

5. ( ) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi
alınmaz.

6. ( ) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır.

7. ( ) Savcılığa intikal eden şikâyetler için savcılık yeni soruşturma kaydı açmaz.

8. ( ) Sorgu şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir

9. ( ) Müzekkere, yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli
bir makama yazdığı yazıdır.

10. ( ) Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olduklarında resen
soruşturma başlatmazlar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrarlayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bu modülü başarıyla tamamladınız demektir.
Bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1
Cumhuriyet
Savcılığına

2 İddianame
3 Müracaat kalemi
4 Zabıt Kâtibi

5
Elçilik ve

Konsolosluklarına
6 Müracaat Kalemi
7 D
8 D
9 D

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Re’sen
2 Kamu Davasını
3 Adli Kolluğa
4 Zabıt Kâtibi
5 Müdâfi

6
Savcılığa müracaat

eder.
7 Şikâyete bağlı
8 A
9 B

10 C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D
8 Y
9 D

10 D
11 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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