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İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi 

İTİRAZIN KONUSU: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 

252. maddesinin;  

A. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…hükmü veren…” ibaresinin, 

B. (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,  

iptaline karar verilmesi talebidir. 

OLAY: Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yapılan 

itirazın incelenmesi sırasında itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan 

Mahkeme, iptali için başvurmuştur. 

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ 

Kanun’un 252. maddesinin itiraz konusu kuralların da yer aldığı (2) ve (3) numaralı fıkraları 

şöyledir: 

“(2) İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılır ve genel hükümlere göre 

yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile duruşma yapılır ve yokluklarında 223 üncü 

madde uyarınca hüküm verilebilir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. 

Duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır. 

 (3) Mahkeme, ikinci fıkra uyarınca hüküm verirken, 251 inci madde kapsamında basit 

yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı değildir. Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler 

tarafından yapıldığı hâllerde 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirim 

korunur.” 

II. İLK İNCELEME 

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında 

başvuru kararı ve ekleri, Raportör Ahmet Hakan SOYTÜRK tarafından hazırlanan ilk inceleme 

raporu ve itiraz konusu kanun hükümleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

2. Anayasa'nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, 

bu dava sebebiyle uygulanacak kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini 

Anayasa’ya aykırı görmesi hâlinde ya da taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi 

olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya 

yetkilidir Ancak anılan maddeler uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi 

için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görev alanına giren bir davanın bulunması 

gerekmektedir. 



Esas Sayısı : 2022/143 

Karar Sayısı : 2022/141 

 

 

 

2 

3. Yapılan incelemede başvuran Mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kararına karşı yapılan itirazı kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdığı ve bakmakta 

olduğu davayı sonuçlandırdığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla başvuran Mahkemede bakılmakta olan 

bir davanın varlığından söz edilemez. 

4. Açıklanan nedenle Mahkemenin elinde başvuruya esas bakılmakta olan bir dava 

bulunmadığından başvurunun mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.  

III. HÜKÜM 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 

7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin;  

A. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…hükmü veren...” ibaresinin, 

B. (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,  

iptallerine karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun Mahkemenin yetkisizliği 

nedeniyle REDDİNE 30/11/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.  
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