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CEZA YARGILAMASINDA İSTİNAF

▪ İstinaf ilk derece mahkemesi tarafından verilen son kararlara karşı gidilebilen olağan bir

kanun yolu olup istinafa başvurulması hükmün kesinleşmesini VE İNFAZINI önler.

▪ Temyizden farklı olarak istinaf muhakemesinde son kararın hukuki veya maddi sebeplere

dayalı olarak ortadan kaldırılması ve yeni bir karar verilmesi mümkündür. Öte yandan yeni bir

son karar verilmesi zorunlu da değildir. Dosya üzerinden yapılacak inceleme ile başvurunun

esastan reddi veya hükmün bozulmasına karar verilebilir.

▪ İstinaf muhakemesinde temyiz kanun yolundan farklı olarak uyuşmazlık konusu hem maddi

hem de hukuki yönden inceleme yapılır.



▪ İstinaf yargılamasında geniş ve dar anlamda istinaf olmak üzere ayrım

bulunmaktadır. Geniş anlamda istinafta ilk derece mahkemesinde yapılan

yargılamadan bağımsız herhangi bir sınır olmaksızın yeni yargılama yapılır. Dar

anlamda istinafta ise yargılama baştan sona tekrarlanmaz yani yapılan İlk
muhakeme işlemleri baştan sona tekrarlanmaz. Türkiye’de uygulanan istinaf

muhakemesi dar anlamda istinaftır.

▪ CEZA YARGILAMASINDA İSTİNAF KANUN YOLUNA GİDİLEBİLECEK
KARARLAR

▪ İlk derece mahkemelerinden verilen son kararlara karşı istinaf kanun yoluna

başvurulabilir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca

kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte

istinafa başvurulabilir.

▪ Ancak; hapis cezasına çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere 3000 TL dahil

adli para cezası

▪ Üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat

▪ Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinafa başvurulamaz.

▪ İlk derece mahkemesi tarafından verilen 15 yıl ve daha fazla hapis cezasına

ilişkin hükümler bölge adliye mahkemesince sanık lehine re’sen incelenir.



▪ Ceza yargılamasında istinaf kanun yoluna gidebilecekler

▪ C. SAVCISI, ŞÜPHELİ, SANIK VE MÜDAFİLERİ, KATILAN, KATILAN SIFATINI

ALAMAMIŞ ANCAK SUÇTAN ZARAR GÖRMÜŞ OLANLAR KENDİLERİNİ

İLGİLENDİREN KARARLAR BAKIMINDAN TANIK, BİLİRKİŞİ VE ÜÇÜNCÜ

KİŞİLERİN DE BAŞVURABİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

▪ Süre: Hükmün tefhiminden itibaren 7 gündür. Eğer hüküm istinaf kanun yoluna

başvuranların yokluğunda açıklanmışsa kararın tebliğinden itibaren 7 gündür.

▪ c. savcısı hariç istinaf kanun yoluna başvurmak için gerekçe göstermek

gerekmez. (re'sen inceleme)

▪ istinaf başvurusunun ön incelemeden reddi

▪ İstinaf istemi 7 günlük başvuru süresinin geçmesi, aleyhine istinafa

başvurulamayacak hükme karşı yapılması, ya da başvuranın buna hakkı yoksa

istem hükmü veren mahkemece reddolunur. Bu kararlara karşı itiraz kanun

yoluna gidilebilir. 7 gün içinde bölge adliye mahkemesi’nin bu hususta karar

vermesini ilgililer ve savcı isteyebilir.



▪ istinaf başvurusu üzerine işleyecek süreç

▪ İstinaf başvurusu kararı veren ilk derece mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt

katibine bir beyanda bulunulup tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması

suretiyle yapılır.

▪ Tutuklu sanık; tutukevi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunarak veya bir dilekçe

ile istinafa başvurabilir.

▪ istinaf başvurusu üzerine dosya bölge adliye mahkemesi’ne sunulmak üzere c. başsavcılığı

tarafından bam cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

▪ Ayrıca ilk derece mahkemesince istinaf başvuru dilekçesi İstinaf dilekçesi veya beyana ilişkin

tutanak karşı tarafa tebliğ olunur ve 7 günlük süre içerisinde cevap verilebilir.

▪ Bölge adliye mahkemesi c. savcısı gelen dosyayı inceleyerek tebliğname ile birlikte ilgili

daireye gönderir bu tebliğnamenin taraflara tebliğ edilmesi gerekir.



▪ Başkanın görevlendirmesi ile dosyalar üyelere tevdi edilir. Üyeler dosya üzerinde yapacakları

inceleme sonucunda; esastan ret veya bozma kararı verileceğini düşündüklerinde duruşma

açılmaksızın heyetçe karara bağlayarak dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderirler.

▪ Esastan ret: CMK’da sayılan hallerde ilk derece mahkemesinin verdiği hukuka aykırı kararları

duruşma yapmaksızın düzelterek istinaf başvurusunu esastan reddedebilir. (suçun maddesi

yanlış gösterilmişse, sanığın doğum ve suç tarihlerine göre verilecek cezadan

gerekli indirimler yapılmamış ise, artırma ve indirmede maddi hata yapılmış ise,

yargılama giderleri, harç, vekalet ücretinde hata)



▪ Bozma kararı: Dosya üzerinden yapılan incelemede ilk derece mahkemesi kararını bozabilir;

mahkemenin kanuna uygun teşekkül etmemesi, hakimlik yapmaktan yasaklananların hükme

katılması, reddedilmesi gereken hakimin ret istemi kabul olduğu halde hükme katılması,

görevsiz ve yetkisiz mahkemenin hükmü, savcı veya duruşmaya katılması gerekenlerin

yokluğunda duruşma yapılması, gerekçesiz hüküm, savunma hakkının sınırlandırılmış

olması, hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması halinde duruşma

yapılmaksızın bozma kararı verilebilir. Bozma kararı, kararı veren ilk derece mahkemesine

veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği ilk derece mahkemesine gönderilir. Bozma

kararına direnme söz konusu değildir.



▪ Üye eğer ki davanın tekrar görülmesi gerektiğine kanaat getirirse, heyetçe karar verilerek bir 

duruşma günü tayin edilir ve bu ön inceleme sonucu verilecek karar taraflara da tebliğ edilir.

▪ İstinaf incelemesinde duruşma açılmasına karar verilmesi halinde yeni delil ikame edilmesi

mümkündür.

▪ BAM toplu mahkeme olup bir başkan ve iki üyeden oluşur.(iki de yedek üye bulunur) Bu heyet

ile birlikte duruşmalarda zorunlu müdafi ve savcının da bulunması gerekir. Bölge Adliye

Mahkemesi’nde duruşma açıldığında bazı istisnalar dışında ceza muhakemesi

kanununun duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır. Farklı olarak ilk

derece mahkemesinde yapılan yargılamada toplanan deliller, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları

vs. ile ilgili tutanakların okunması ile yetinilir.



▪ BAM CEZA DAİRESİ DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİNE KARAR VERDİĞİ

TAKDİRDE YAPACAĞI DURUŞMANIN SONUNDA YA ESASTAN RET KARARI VERİR

YA DA İLK DERECE MAHKEMESİNİN HÜKMÜNÜ KALDIRARAK YENİDEN HÜKÜM

KURAR.

▪ BAM’da yapılacak yargılamada ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılarak

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir, bu karara karşı itiraz

kanun yoluna başvurulabilir. Ayrıca uzlaşma hükümleri de uygulanabilir.

▪ BAM’lar arasında içtihat farklılığı oluşursa daireleri bam c. başsavcısı, bam

başkanlar kurulu uyuşmazlığın giderilmesini Yargıtay 1. Başkanlığından

isteyebilir.

▪ İstinafa sanık lehine başvurulmuş ise ilk derecenin verdiği hükümden daha ağır

bir ceza verilemez.



İSTİNAF 
YARGILAMASINDA 

ÖNİNCELEME

▪ ÖNİNCELEMEDEKİ AMAÇ, BAŞVURU VE İLK DERECE MAHKEMESİNDEKİ DOSYA ÜZERİNDEN

KOLAYCA ANLAŞILABİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA ÖNİNCELEME YAPMAK VE ÇABUK KARAR

ÇIKARMAKTIR.

▪ GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI, İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ KESİN OLUP OLMADIĞI, BAŞVURU

SÜRESİ, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇELERİNİN
GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ HUSUSLARI İLE SINIRLIDIR.

▪ İSTİNAF YARGILAMASINDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE HİZMET

ETMEK İÇİN ASILOLAN DURUŞMA YAPILMASIDIR. İSTİSNAİ HALLERDE DURUŞMA YAPILMAZ;

ÖNİNCELEME SONUNDA DOSYADA EKSİK OLDUĞUNUN GÖRÜLMESİ HALİNDE KARAR KALDIRILIR

VE DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ İÇİN DOSYAYI KARARI VEREN YA DA AYNI YARGI

ÇEVRESİNDEKİ BAŞKA BİR MAHKEMEYE GÖNDERMESİ



▪ İstinaf mahkemesinde verilen tutukluluğun devamı, tanıklara ilişkin disiplin hapsi,

gözlem altına alma, beden muayenesi, el konulan eşyanın geri verilmesi vs kararlara

ilişkin olarak itiraz kanun yolu açıktır. Üyenin verdiği karara karşı görevli olduğu

dairenin başkanı, daire kararlarına numara itibariyle izleyen daire karara bağlar.

▪ itiraz ve temyize ilişkin hususlar saklı kalmak üzere ilk derece mahkemesi bam

kararına direnemez.



HUKUK YARGILAMASINDA İSTİNAF KANUN 
YOLU

▪ Hukuk yargılamasında kanun yoluna başvurunun ilk etkisi ‘’erteleyİci etkidir’’. Kararın şekli

anlamda ertelenmesini sağlar. Diğer bir etkisi de ‘’aktarıcı etkidir’’ bu etki aleyhine kanun

yoluna başvurulan kararın yeniden başka bir üst mahkemece incelenmesini sağlar.

▪ Hukuk yargılamasında istinafa gidebilmek için kural olarak, ilk derece hukuk

mahkemelerinden nihai karar verilmelidir. Verilen nihai kararın istinaf kanun yolunda da dava

edilebilmesi için, malvarlığına ilişkinse 2019 yılı için 3.660 TL’dir. ‘’2016 yılı için 1.510 TL’’

TARAFLARDAN BİRİNİN İHLAL EDİLEN HAKKI SINIRIN ALTINDA İSE VE FAKAT DİĞER TARAF

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPMIŞ İSE KATILMA YOLUYLA O TARAF DA BU HAKKA SAHİP OLUR.



▪ İstinaf kanun yoluna başvurmak başta bahsedildiği gibi ilk derece mahkemesi

kararının kesinleşmesini erteler. Ancak hükmün icrasını durdurmaz. Hükmün

icrasının durması için istinaf mahkemesinden yeni adıyla icranın geri bırakılması

TALEPLİ ’’tehir-i icra talepli’’ başvuru yapılmalıdır. ‘’para veya teminat mektubu

tevdii, menkul- gayrimenkul, tahvil rehni vs.’’

▪ Özel Kanunlarda Kesinliği Kabul Edilen İlk Derece Mahkemesi Kararları

▪ Tüketici Mah Kararlar: değeri 2.000 TL altında ise ilçe tüketici hakem heyeti, 3.000 il

tüketici hakem heyeti sonuç olarak 3.000 TL altındaysa tüketici mah’ne gidilmez

dolaylı olarak da istinafa gidilemez.

▪ İcra Hukuk Mahkemeleri ve Daireleri: İcra dairesi tarafından hesaplanan vekalet

ücreti, kıymet takdirine ilişkin şikayet, iflas idaresi oluşumu ve işlemleri hakkında

şikayet üzerine verilen kararlara karşı vs. Ayrıca icra hukuk mah. 2018 için istinaf

sınırı 8310



▪ Koop. Kanunu 21. Maddesine göre kooperatife ayın olarak sermaye konulması

halinde, bu aynın değerinin kooperatif Genel kurulunda 2/3 çoğunlukla

belirleneceği aksi halde sulh hukuk mah'nce belirleneceği hükümlendirilmiştir.

Bu karar da kesindir.

▪ HMK’ya göre hakem kararının iptali istemli davalarda ilk

derece mahkemelerinden verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna gidilemez.

Burada kanun yolu direk temyizdir. Bu düzenleme gerek iç tahkim gerekse

milletlerarası tahkim içindir.

▪ Geçici hukuki korumalara karşı istinaf

▪ HMK ve İİK’ya göre geçici hukuki koruma tedbirlerinden olan ihtiyati tedbir ve

ihtiyati haciz kararlarına karşı da ara karar olmalarına rağmen şikayet üzerine

verilecek karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebilir.



▪ Yetki konusu: İstinafa başvuruda yetki sözleşmesi yapılamaz. Ama taraflar ilk derece

mahkemesi için yetki sözleşmesi yapmış ve o ilk derece mah. Farklı yer bam’ın yetki

çevresine giriyorsa dolaylı olarak o bam yetkili olacaktır.

▪ Başvuru süresi: Kural olarak genel mahkemelerde ilk derece mahkemesi ilamının

taraflara tebliğinden itibaren iki haftadır.

▪ Ancak bazı özel mahkemelerde farklılık vardır: İcra hukuk mahkemelerinde tefhim

veya tebliğden itibaren 10 gündür.

▪ Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğden 10 gün, iflasa ilişkin verilen

hükme karşı 10 gün,

▪ Başvurular harç ve masrafa tabidir. Harçlar kanuna göre başvurma harcı, aleyhine

çıkan ilk derece mah. Kararında hüküm altına alınan miktar üzerinden nispi harç,

maktu karar ve ilam harcı ve gider avansı...

▪ !!!Başvuruda ceza yargılamasındaki istinaf kanun yolundan ayrı olarak gerekçe

gösterilmelidir. Ceza yargılamasında yalnızca savcının gerekçe göstermesi gerekir.

▪ İstinaf dilekçesine cevap: 2 hafta, katılma yoluyla istinafa başvuranın verdiği cevabın

tebliğinden itibaren istinafa başvuran iki hafta içerisinde cevap verebilir.

▪ *İstinaf hakkından feragat mümkün değildir.Yapılan sözleşme batıldır.



▪ Istinaf yargılamasında ön inceleme

▪ Buradaki amaç, başvuru ve ilk derece mahkemesindeki dosya üzerinden kolayca

anlaşılabilecek hususlar hakkında öninceleme yapmak ve çabuk karar çıkarmaktır.

▪ Görevli olup olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının kesin olup olmadığı, başvuru

süresi, başvuru şartları, başvuru sebepleri ve gerekçelerinin gösterilip

gösterilmediği hususları ile sınırlıdır.

▪ İstinaf yargılamasında hukuki dinlenilme hakkının gerçekleştirilmesine hizmet

etmek için asılolan duruşma yapılmasıdır. İstisnai halde duruşma yapılmaz;

▪ Ön inceleme sonunda dosyada eksik olduğu görülürse kararın kaldırılması ve

davanın yeniden görülmesi için dosyayı kararı veren ya da aynı yargı çevresindeki

başka bir mahkemeye göndermesi,



▪ Usule ilişkin: davaya yasaklı hakimin bakması, ileri sürülen haklı ret talebine

ret kararı verilmesi, görev ve yetkiye ilişkin usule ilişkin verilen hatalı ilk

derece kararları, dava şartlarına aykırılık, usule aykırı olarak verilmiş davanın

açılmamış/açılmış sayılmasına, davaların birleştirilmesi/ayrılmasına ve merci

tayinine karar verilmiş olması, deliller toplanmadan veya değerlendirilmeden

karar verilmiş olması...

▪ Esasa ilişkin: usul ve yasaya hukuka uygun olduğu anlaşılan karara karşı

başvurunun esastan reddine, yargılamada eksik bulunmakla beraber kanunun

olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç

duyulmadığı takdirde veya gerekçesinde hata edilmiş ise düzeltilerek yeniden

esas hakkında duruşma yapılmaksızın, yargılamada bulunan eksikler duruşma

yapılmaksızın tamamlanabilecek nitelikteyse duruşma yapılmaksızın esas

hakkında karar verilebilir.



▪ Kamu düzenine ilişkin kabul edilen hususlar ilk derece yargılamasında olduğu

gibi re’sen incelenir. Kesin hüküm, hukuki yarar, cinsiyet değişikliği, nüfus kaydının

düzeltilmesi, hizmet tespit davası, asgari ücret, açılan tasarrufun iptali davasında

davacının geçici veya kesin aciz vesikası getirememesi vs.

▪ istinaf yargılamasında tahkikat

▪ Bölge adliye mahkemesince ön incelemeden sonra bir karar verilmesi mümkün

görülmemişse dosya ‘’inceleme’’ safhasına geçmiş olur. Bu inceleme tahkikatın

karşılığıdır.

▪ İlk aşamada duruşma açılmaksızın karar verilmesinin mümkün bulunduğu aşama, ikinci

aşama ise duruşma aşamasıdır. İnceleme aşamasının heyetçe yapılması mümkün

olmakla beraber üye ile yapılmasına da mani yoktur.

▪ İnceleme üye tarafından yapılmış olsa da kararın başkan ve iki üye tarafından

verilmesi gerekmektedir.



▪ BAM daire başkanınca inceleme için görevlendirilen üye dosyanın duruşma

açılmaksızın karar verilecek cinste olduğu kanaatine ulaşırsa, dosyayı karar konusunda

müzakere için heyete tevdi eder. Heyetçe duruşma yapılmaksızın karar verilmesine

karar verilebilir. Aksi yönde karar verirlerse dosyanın esasına girilmek üzere duruşma

sırasına alınması da mümkündür. (ceza yargılamasına oranla duruşmalı yargılama daha

az)

▪ Görevlendirilen üye duruşma açılmadan karar verilmemesi gerektiğini düşünürse

(erteleme kararı verir), duruşma yaparak toplanması gerekli görülen delilleri

toplayacak ve dosyanın karar aşamasına geldikten sonra dosyayı yine karar

konusunda müzakere yapılması için heyete tevdi edecektir.

▪ İncelemenin kapsamı istinafa başvuran tarafın istinaf dilekçesinde göstermiş olduğu

sebepler ve kamu düzenine ilişkin hususlar için yapılacaktır.

▪ istinaf incelemesinde yapılamayacak işler

▪ Karşı dava açma yasağı, asli ve fer’i müdahale talebinde bulunulamayacağı, ıslah

talebinde bulunma yasağı
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