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Adli Kalem 

Adli yargı ilk derece mahkemeleri iki adettir. Bunlar hukuk ve ceza mahkemeleridir. 

Bütün illerde mutlaka adliye ve ağır ceza mahkemesi mevcuttur. Nüfusu fazla ve iş 

yoğunluğu çok olan şehirlerde ise birden fazla adliye ve ağır ceza mahkemesi bulunabilir. 

Buna karşın her ilçede adliye olmadığı gibi iş yoğunluğuna göre ancak bazı ilçe adliyelerinde 

ağır ceza mahkemesi kurulmuştur. 

Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu tüm adliye teşkilatında, mutlaka Cumhuriyet başsavcılığı 

ve adalet komisyonu mevcuttur. 

Ağır ceza mahkemesi olmayan ilçe adliyeleri en yakın ağır ceza mahkemesine bağlanmıştır. 

Adlî hizmetler yönünden kalem; Cumhuriyet başsavcılığı, ceza mahkemeleri ve hukuk 

mahkemeleri kalemi olarak temelde üçe ayrılır. Her kalemde bir yazı işleri mürürü ve yeteri 

kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli bulunur. 

Adli kalem personelinin tüm özlük işleri bağlı bulundukları adalet komisyonu tarafından 

yerine getirilir. 

Adliyenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını yapmak, bina ve araçların bakım, onarım 

gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, personelin maaş ve ücret ödemelerini yerine 

getirmek idari işler müdürünün belli başlı görevleri arasındadır. 

Adliyenin bilişim sistemini sağlayan bilgisayarların bakım ve onarımını yapmak, bu 

husustaki Bilgi İşlem Dairesinin emir ve talimatlarını yerine getirmek amacıyla bilgi işlem 

büroları, müdürlük ve şeflikleri kurulmuştur. 

Hukuk mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürünün yetki ve görevleri, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde düzenlenmiş, ceza 

mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarınına bağlı yazı işleri müdürlerinin yetki ve 

görevleri ise Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem 

Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'de belirtilmiştir. 

Müdürlerin, kalem personelinin disiplin amiri bulunmaları nedeniyle, kendisine bağlı çalışan 

tüm personelin iş ve işlemlerini denetlemek ve gözetlemekle görevlidir. Görevinde düzensiz 

ve kayıtsız personeli uyarmak gerektiğinde disiplin soruşturması başlatmak yetkisi 

dâhilindedir. Müdürler aynı zamanda personelini yetiştirmeklede mükelleftir. Personel 

arasında adil ve hakkaniyete uygun işbölümü yapmak, çok çalışana çok iş mantığından uzak 

yazılı işbölümü yapmak da müdürlerin temel görevleri arasındadır. 
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Kayıtların düzenli tutulmamasından, işlerin zamanında yapılmaması nedeniyle birikmesinden 

ve sürüncemede kalmasından zabıt kâtipleri ile birlikte yazı işleri müdürleri de sorumludur. 

İş uyumunu, barışını ve huzurunu temin etmek, resmî sıfatın gereği amir memur ilişkilerinin 

ve hiyerarşik yapının belirli düzeyde tutulmasını sağlamak, halkın adalete olan güvenini 

sarsmamak, adalet hizmetlerinin hızlı ve sağlık yürütülmesini gerçekleştirmek tüm adalet 

personelinin en öncelikli vazifesidir. 

 

Dosya Düzeni ve Uyap Kullanımı 

Bilgisayar teknolojisi; kağıdın yazışma, belgelendirme, haberleşme, arşivleme gibi alanlarda 

kullanılmasını büyük oranda kaldırmıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ın arzu ettiği 

hedeflerinden biri de ülkemizde faaliyet gösteren tüm yargı birimlerinde ve adalet 

dairelerinde, bütün kayıtların ve yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayarak, 

kâğıt kullanımını tamamen sona erdirecek "kâğıtsız ofis sistemini" hayata geçirilmesidir. 

Tüm yargısal işlemler ve bilgiler ilk zamanlarda elle, sonra daktilo, daha sonra da elektronik 

ortamda kâğıtlara yazılarak belgeler oluşturulmuş, bu belgeler belirli sistematik kurallar 

içerisinde bir araya getirilerek dosyalanmış, dosyalar da arşivlere kaldırılarak muhafaza 

edilmiştir. 

Uygulamada; soruşturma, kovuşturma ve yargılama esnasında elde edilen veya kaydı yapılan 

belgeler genel olarak kâğıt kapaklı dosyalara takılmak suretiyle muhafaza edilmektedir. 

Mahkemelerin esas, talimat ve değişik iş numaraları üzerinden yürüttükleri dosyalar ile 

Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma ve infaz dosyalarına ait belgeler, olayın niteliğine 

(evrak sayısına) göre küçük, orta veya büyük boy klasörlerde muhafaza edilmelidir 

İyi bir arşivleme yapılabilmesi, belge ve dosyaların zayi olmasının önüne geçilebilmesi ve 

çalışmaların verimli olabilmesi için, belgelerin belirli sistematik kurallar içerisinede, doğru ve 

düzenli kayıt edilmesi daha sonra bu belgelerin sağlıklı bir şekilde dosyalanması gerekir. 

Başka birimlere gönderilen dosyalar için mutlaka gömlek (gölge) dosya oluşturulmalı, dosya 

içerisindeki tüm belgeleri açıklayan dizi listesi ile asıl dosya içerisinde bulunan önemli 

belgelerin birer sureti bu gömlek dosya içerisine takılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı 2004 yılında adli yargı birimlerinde görevli tüm hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarına dizüstü bilgisayar ve kalemlere de masaüstü bilgisayarlar dağıtmak suretiyle, 

yargıda daktilo dönemini kapatmıştır. 
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Bilgisayar ve bilgisayar donanımları ile UYAP bilişim sisteminin kullanılarak soruşturma ve 

kovuşturma işlemleri ile diğer adlî ve idarî işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve 

usul ekonomisine uygun biçimde yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı tarafından belirlenen talimatlara uyulmasına özen gösterilmelidir. 

Elektronik imza ve kullanıcı adları UYAP bilgi sistemi için hukuki olarak bağlayıcı 

niteliktedir. Sistem üzerinde yapılan işlemler kullanıcı kimlikleri üzerinden yürütülmektedir. 

Bu nedenle UYAP bilişim sistemi ile birlikte verilen şifreler ve güvenli elektronik imza 

kullanımında bilgi güvenliğine önem verilmelidir. 

Bu bağlamda, şifreler başkası ile paylaşılmamalı, tereddüt edilmesi durumunda derhal 

değiştirilmeli, güvenli elektronik imza mutlaka ilgilisi tarafından atılmalıdır. 

Aksi durumda; Veriler çalınabilir, değiştirilebilir, silinebilir, ya da çok gizli belgeler 

görüntülenebilir, çalışılan birimle ilgili kişisel bilgiler internetten yayınlanabilir, interaktif 

bankacılık kullanıyorsanız hesabındaki paralar çalınabilir, bilgisayarınız üzerinden sizin 

adınıza bilişim suçları işlenebilir, hatta hakkınızda görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan 

dava açılabilir. 

 

Resmi Yazışma 

Yargı organları, yargısal faaliyetler sırasında, gerek ilgililerin istemi üzerine, gerek 

kendiliğinden (re'sen) çeşitli yazı ve yazışmalarda bulunurlar. Örneğin; tutanak düzenlerler, 

davanın ilgililerine, diğer yargı birimlerine ve resmi veya özel kuruluşlara ya da kişilere 

yazılar gönderirler. 

Adli yazı ve yazışmalarda kısa, anlaşılabilir ve açık ifadeler kullanılmalı, kelimeler doğru 

yazılmalı, yazım ve imla kurallarına uyulmalı, yasal düzenlemelerde belirtilen usül ve 

esaslara dikkat edilmelidir. Eksik tutanak, müzekkere veya istinabe emek ve zaman kaybına 

yol açtığı gibi kişi veya kurumların maddi ve manevi birtakım zararlara uğramasına da neden 

olabilir. 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, resmi tüm kurum 

ve kuruluşlarda uyulması gereken genel ilkeleri göstermesine ve bu ilkelerin adli yargı 

organların da bağlamasına karşın, adli yazışmaların kendisine özgü yazışma kuralları ve söz 

konusu Yönetmelikten farklılık gösteren yazışma usülleri vardır. 
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Adli yargı organları, yargısal faliyetlerinin bir uzantısı olarak yaptıkları işlemlerde (yazılarda 

veya yazışmalarda) genellikle, ilgili mevzuata bağlı kalınarak kendine özgü yazışma 

yöntemlerini uygular. Bu yazışmalar tutanak, istinabe ve müzekkere olarak adlandırılmıştır. 

Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, 

yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan 

yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün 

içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. 

Adalet Bakanlığı 2004 yılında tüm hâkimlere ve Cumhuriyet savcılarına dizüstü bilgisayar 

tahsis etmiş, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarının kalemlerini 

masaüstü bilgisayar, güç kaynağı, yazıcı ve tarayıcı cihazlarla donatmıştır. Böylece bu 

tarihten sonra daktilo ile yazma dönemi kapanmıştır. 

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda 

UYAP bilişim sistemi üzerinden çalışan ve elektronik belgelerin transferini sağlamaya 

yarayan Dosya Yönetim Sistemini (DYS) oluşturarak çağımızın ihtiyaçlarına hizmet verecek 

ölçüde modernize etmeyi başarmış ve DYS'nin UYAP sistemini kullanan tüm birimlere 

entegresini gerçekleştirmiştir. 

Bu durumda, UYAP bilişim sistemini kullanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve 

Adalet Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar ile yüksek yargıda görevli hâkim ve 

savcılar dâhil bütün adalet memurlarının kurum içi veya sisteme dâhil kurumlar arası 

yazışmalarını istisnalar hariç (DYS) üzerinden, UYAP sistemine dâhil olmayan dış birimlere 

yönelik tebliğ işlemlerini ve tüm resmî yazışmalarını ise güvenli elektronik imza ile 

imzalanmış belgelerle, elektronik posta kanalıyla yapmaları zorunlu hale gelmiştir. 

 

Hukuk Mahkemeleri 

Hukuk mahkemeleri, genel mahkemeler ve özel mahkemeler olarak ikiye ayrılır. Genel 

mahkemeler de sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri olmak üzere iki çeşittir. Özel 

mahkemeler aynı zamanda ihtisas mahkemeliri olup özel kanunlarla kurulur. 

Özel mahkemeler; ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi, iş mahkemesi, aile mahkemesi, 

kadastro mahkemesi, fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi ve denizcilik ihtisas 

mahkemesidir. 
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Özel mahkemelerin bulunmadığı yerlerde, özel mahkemenin görev alanına giren davalara 

asliye hukuk mahkemesi genel yetkili mahkeme sıfatıyla bakar. Adliyede birden fazla asliye 

hukuk mahkemesi varsa, davaya hangi asliye hukuk mahkemesinin bakacağına Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu karar verir. 

Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. Tüm hukuk (İhtisas 

mahkemeleri dâhil) mahkemeleri tek hâkimlidir. Hiç bir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki 

davaya bakmaktan kaçınamaz. 

Türkiye genelindeki adli yargı mahkemelerinde, davaların açılmasından, hüküm verilmesine 

kadar yapılan tüm işlemler ile itiraz veya temyiz amacıyla dosyaların üst mahkemelere 

gönderilmesi UYAP bilişim sistemi üzerinden kayıt yapılmak suretiyle yürütülmektedir. 

Harç ve yargılama gideri dava şartı olup, yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda 

davanın reddine karar verilir. 

Davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında her dosya için bir tensip tutanağı 

düzenlenir. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ve tahkikat aşamasından önce ön 

inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasının sonunda ön inceleme tutanağı 

düzenlenir. 

Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer'î müdahil, hukuk mahkemelerine ait derdest 

veya karara çıkmış dava dosyalarını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak 

kaydıyla hâkimin ya da bu konuda yetkilendirdiği yazı işleri müdürünün izniyle dosyayı 

inceleyebilir. Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt 

kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. Ancak inceleme sonrasında dosya inceleme 

tutanağı düzenlenir. İnceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından 

imzalanarak dosyasında saklanır. Davacı, davalı, fer'i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki 

veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız 

olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması 

zorunludur. Taraf vekilleri "UYAP Avukat Bilgi Sistemi" vasıtasıyla dava dosyalarını, 

herhangi bir bilgisayarın internet bağlantısı üzerinden her zaman inceleyebilir ve örnek 

alabilirler. 

Hüküm aynı zamanda nihai karardır. Nihai karar ile birlikte dosyanın esas kaydı kapanarak, 

hâkim yargısal işleme son vermek suretiyle dosyadan elini çeker. Dava dosyasının, nihai 

karar ile birlikte esas kaydı kapatıldıktan sonra, artık dosya ile ilgili hâkim veya kalem 
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personeli tarafından hiçbir yargısal işlem (yargılama ile ilgili) yürütülmez ve hüküm fıkrası 

dâhil belge ve tutanaklar üzerinde değişiklik yapılamaz. 

 

Ceza Mahkemeleri 

Adli yargı ilk derece mahkemelerinden biri olan ceza mahkemeleri, ceza hukukundan 

kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemelerdir. Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza 

mahkemesi adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinin genel mahkemeleridir. Bunların 

yanında özel mahkemeler de vardır. Özel mahkemelere aynı zamanda ihtisas (uzmanlık) 

mahkemeleri de denir. İhtisas mahkemeleri özel kanunlarla kurulurlar. 

Belirli bir davaya aynı yargı kolundaki (çeşidindeki) ilk derece (hüküm) mahkemelerinden 

hangisinin bakacağını düzenleyen kurallara görev ve yetki kuralları denir. Hangi davalara 

özel mahkemelerde, hangilerine genel mahkemelerde bakılacağı ve genel mahkemelerde 

bakılacak davalardan hangisinin ağır ceza, hangisinin asliye ceza mahkemesinde veya sulh 

ceza mahkemelerinde görüleceği hususuna görev, bunu düzenleyen kurallara da görev 

(vazife) kuralları denir. 

Bir davaya hangi yerdeki (coğrafya bakımından) görevli (sulh, asliye veya özel) mahkeme 

tarafından bakılacağının belirlenmesine ise yetki, bunu düzenleyen kurallarına da yetki 

(selahiyet) kuralları denir. Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. 

Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa 

yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa 

Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. 

Ceza mahkemelerinde davanın tarafları olarak duruşmalara, sanık, mağdur, katılan, ihbar 

eden ve şikâyetçi katılmaktadır. 

Ceza mahkemelerine ancak kamu adına dava açılabilir. Kamu adına dava açma yetkisi ise 

Cumhuriyet savcılarına aittir. Cumhuriyet savcıları soruşturmayı tamamladıktan sonra yetkili 

ve görevli ceza mahkemesine hitaben iddianame veya talep müzekkeresi (sadece eşya 

müsaderesinin istenmesi gibi) düzenlemek suretiyle kamu davasını açarlar. 

İddianameyi alan mahkeme hâkimi, soruşturma evresine ilişkin bütün belgeleri incelendikten 

sonra onbeş gün içinde, iddianameyi kabul etmek veya iade etmek zorundadır. İddianame 

kabul edildikten sonra, duruşma öncesi tensip tutanağı düzenlenir. Tensip tutanağında yer 

alacak hususlar hâkimin takdirindedir. 
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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem 

Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeli'ğinin 46'ıncı maddesine göre ceza mahkemeleri 

bazı kayıtları tutmakla   zorunlu   tutulmuştur.   Söz konusu kayıtların UYAP bilişim 

sisteminde bulunması zorunludur. Bu kayıtlar tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onaylayan 

kişiye göre sorgulanabilir şekilde tutulur. Tutulacak kayıtlar şunlardır: iddianamenin 

değerlendirilmesi kaydı, esas kaydı, karar kaydı, duruşma günleri kaydı, muhabere kaydı, 

istinabe kaydı, değişik işler kaydı, istinaf kaydı, temyiz kaydı, zimmet kaydı, sorgu kaydı, 

koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli 

Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönet-

meli'ğinin 65'inci maddesinde tutulacak dosyalar ve kartonlar belirtilmiştir. Aynı türden belge 

ve tutanakların aslı veya suretlerinin bir dosya (klasör) içerisinde, tarih ya da sıra numarasına 

göre muhafaza edilmesine karton denilir. 

Ceza Mahkemeleri dava edilmeyen bir fiil hakkında kendiliğinden yargılama yapamaz ve 

hüküm veremez. Kovuşturmayı yürüten hâkim, duruşmanın sona erdiğini açıkladıktan sonra 

dava hakkında bir karar verir. CMK'nın 223'üncü maddesi uyarınca, Ceza mahkemeleri 

tarafından yargılama sonunda verilen hüküm türleri olarak beraat, ceza verilmesine yer 

olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbiri, davanın reddi, düşme, durma, adlî yargı dışındaki 

bir yargı merciine yönelik görevsizlik hükmüdür. Bütün mahkemelerin her türlü kararları 

gerekçeli olarak yazılır. (Anayasa m. 141/3). 

Mahkemece verilen karar, sanık, katılan, şüpheli ve bunların müdafi ve vekillerinin 

yokluğunda ise gerekçeli karar ilgililere (vekille takip edilen davalarda vekile, vekil birden 

fazla ise bunlardan birine, diğer hallerde sanığa ve katılana ) zabıt kâtiplerinin düzenlediği 

tebligatla yazı işleri müdürü tarafından "PTT vasıtasıyla" tebliğ edilir. Mahkeme kaleminde 

re'sen veya talep halinde işin mahiyetine göre kalem personeli vasıtasıyla da tebligat 

yapılabilir (7201 Sayılı Tebligat Kanunu m. 41). 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

Uygulanması Hakkındaki Kanun'un 4'üncü maddesinde yer alan "mahkûmiyet hükümleri 

kesinleşmedikçe infaz olunamaz" düzenlemesi gereğince, sanıkların yokluğunda verilen 

hükümlerin tebligat işlemlerinin en kısa zamanda yerine getirilmesi ve tarafların yüzünde 

verilen kararların kanun yoluna müracaat sürelerinin dolmasına müteakip kesinleştirme 

işlemlerinin bir an önce yerine getirilmesi için gereken çabanın gösterilmesi zorunluluktur. 
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Ceza mahkemelerinde "re'sen araştırma" prensibi esas olduğundan, hukuk mahkemelerinden 

farklı olarak yargılama giderleri kural olarak re'sen ve Devlet hazinesinden karşılanır. 

 

Adli Yargı Cumhuriyet Başsavcılığı 

Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir 

Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. 

Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet başsavcısı, başsavcıvekili ve savcılardan oluşan bir 

bütündür. 

İki çeşit Cumhuriyet başsavcılığı mevcuttur. Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı 

ve asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı. 

Cumhuriyet başsavcısı atanmayan adliyelerde, kıdemli Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet 

başsavcılığı makamını temsil eder. 

Cumhuriyet başsavcısı, başsavcıvekili ve savcılar görevlerini iş bölümü esasına göre 

yürütürler. 

Cumhuriyet başsavcılığının adli ve idari olmak üzere iki çeşit görev alanı bulunmaktadır. 

Adli görevleri yönünden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, idari görevler bakımından 

Adalet Bakanlığına bağlıdır. 

Cumhuriyet başsavcılığını temsilen Cumhuriyet başsavcısı, başsavcıvekili veya savcılar, 

sadece ağır ceza mahkemelerinin (Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesinden 

kaynaklanan davalara bakmak üzere görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır 

ceza mahkemeleri dâhil) duruşmalarına katılması yasal zorunluluktur. Mahkeme, duruşmaya 

katılan Cumhuriyet savcısına söz hakkı vermek mecburiyetindedir. Ancak, savcının tüm 

taleplerini yerine getirme gibi bir mecburiyeti bulunmamaktadır. Cumhuriyet savcısı ise 

mahkemenin hükmünü kanunlara aykırı bulursa hükmün düzeltilmesi için kanun yollarına 

başvurabilir. 

Cumhuriyet başsavcılarının, savcılar üzerinde gözetim ve denetim hakkı bulunmaktadır. 

Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idari sınırları ile bunlara adli 

yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları içerisinde yetkilidirler. 

CMK'da mahkemeler arasında çıkan yetki uyuşmazlığını çözen bir düzenleme bulunmasına 

rağmen, gerek CMK'da gerekse 5235 Sayılı Kanun'da Cumhuriyet başsavcılıkları arasında 

çıkan yetki uyuşmazlığını çözen bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
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Cumhuriyet başsavcılığına bağlı büro, müdürlük ve memurluklar, adliyenin ihtiyacına (iş 

hacmine) göre belirlenerek kurulur. Küçük ölçekli adliyelerde, Cumhuriyet başsavcılığı ve 

mahkemelere yönelik tüm hizmetler çoğunlukla bir kalemden ve bir yazı işleri müdürünce, 

müdürü olmayan yerlerde ise geçici yetkiyle zabıt kâtibi tarafından yürütülmektedir. 

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen kamu soruşturması ihbar veya şikâyet üzerine ya da 

re'sen başlatılır. 

Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek 

koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. 

Mağdur veya şikâyetçinin vekili soruşturma evresinde, soruşturmanın amacını tehlikeye 

düşürmemek kaydıyla görevlendirme belgesi veya vekâletname ibraz ederek soruşturma 

evrakının içeriği ile elkonulan ve muhafazaya alman eşyayı inceleyebilir ve dilekçeyle 

müracaatı hâlinde istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. 

Soruşturma sonunda, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakı hakkında; 

kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya 

kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

verir. Toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa görevli ve 

yetkili mahkemeye hitaben bir iddianame düzenler. Ağır ceza mahkemesi bulunmayan 

ilçelerde işlenen suçlar, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi durumunda, olayın 

meydana geldiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından ivedi ve zorunlu deliler toplanarak 

merkez Cumhuriyet başsavcılıklarına fezleke gönderir. Uzlaşma kapsamına giren bütün 

suçlar ile uzlaşma kapsamında olmasa dahi, üst sınırı iki yıl ve daha az süreli hapis cezasını 

gerektiren suçlar hakkında yasal şartların oluşması durumunda kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kararı verebilir. İki soruşturma arasınada fiili ve hukuki benzerlik varsa 

soruşturma dosyalarını birleştirebilir. Yasal şartların oluşması halinde soruşturma dosyalırnın 

ayrılması (Tefrik), yetkisizlik veya görevsizlik kararı verebilir. 

 

Kasa Hesabı 

Hukuk mahkemeleri veznesine, vezne bulunmayan yerlerde hukuk mahkemeleri yazı işleri 

müdürüne, izale-i şüyu satış memuruna, tereke hesabına bakan yazı işleri müdürlerine ve 

emanet memurluğuna teslim edilen yerli veya yabancı para, para yerine geçen belgeler veya 

eşyaların kayıt altına alınması, muhafazası, bankaya yatırılması, ilgilisine iadesi, Maliye'ye 
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yatırılması gereken paranın zamanında ve usulüne uygun şekilde yatırılması, banka hesabında 

bulunanların faiz getirisi ile ilgili işlemlerin yürütülmesine "kasa hesabı" denilir. 

Hukuk mahkemelerinde davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine 

yatırmak zorundadır. 

Gider avansı, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri 

gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade eder. Gider avansının yeterli olmadığının 

dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki 

haftalık kesin süre verilir. Dava şartı olan gider avansının yatırılmaması veya 

tamamlanmaması halinde, dava, dava şartı yokluğundan reddedilir. Tarafların üzerinde 

tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerle, kanunlardaki özel hükümler saklıdır. 

Vezne yetkilisi, tahsil ettiği veya reddettiği parayı UYAP ekrana kayıt yapmadan makbuz 

çıktısı alamaz. Ayrıca, parayı teslim almadan ya da ödeme yapacağı parayı ilgilisine teslim 

etmeden ekran üzerinden herhangi bir kayıt işlemi yapamaz. Tahsilât ve reddiyat 

düzenlenmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır çünkü kasa fazlası veya eksiği zimmet 

suçuna karine teşkil eder. Kasa fazlası veya eksiği kayıt hatalarından kaynaklanması 

durumunda bunun düzeltilmesi mümkün ise de sistemi ve kişi zamanını meşgul eden bir 

olaydır. Oysa kayıt hatası ispatlanamaz veya ispatlanması çok zor olan konumda olan kişi 

hakkında zimmet şüphesiyle soruşturma başlatılması ya da bu yöndeki şaibe ve söylentilerin 

yayılması hiç kimsenin arzu etmeyeceği bir durumdur. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu 

ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o yıl için tespit ve ilan 

olunan yeniden  değerleme  oranında artırılır. 

Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranına bağlı kalmaksızın, maktu harç tutarlarını 

(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), belirli oranda 

artırmaya yetkilidir. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri 

nazara alınmaz. Maliye Bakanlığı, bir sonraki yılda uygulanacak olan harç miktarlarını 

gösteren tarifeyi genel olarak Aralık ayının son haftasında Resmi Gazete'de yayınlayarak 

tebliğ eder. 

Nispi harç; Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi 

halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)'ün %'ü 
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haçlandırma formu ile birlikte talepte bulunandan peşin alınır. Ölüm ve cismani zarar 

sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir 

olarak uygulanır. Bakiyenin 3/4 lük kısmı ise hüküm ile birlikte davayı kaybedenden tehsil 

edilir. 

Maktu harç; Harçlar Kanunu'nun 1'inci fıkrası (Nispi Harç) dışında kalan davalarda, maktu 

harç talepte bulunandan peşin olarak alınır. Taraf teşkiline imkân bulunmayan davalarda 

verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci 

fıkrası (Nispi Harç) dışında kalan kararlarında maktu harç alınmasına hükmedilir. 

Keşif harcı; Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını 

yerine getirmek için alınması gereken harç miktarıdır. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) 

sayılı Tarifenin A/V inci maddesinde "Keşif Harcı" başlığı altında gösterilmiştir. Mahkemece 

re'sen keşif kararı vermişse lehine işlem yapılan kişilerin, istek üzerine karar verilmişse 

talepte bulunan kişilerin keşif harcını yatırmakla mükelleftir. 

Suret harcı; Tarafların dosyada mevcut bir evraktan suret almak istemesi veya dosyaya ibraz 

edilen vekaletname suretinden 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) sayılı Tarifenin D/I 

fıkrasında "Suret Harçları" başlığı altında belirtilen miktarda suret harcı alınır. Mükellefi 

sureti alan veya sunandır. 

Teminat; davacı veya talepte bulunan kötü niyetli kişilerden, karşı tarafın güvence altına 

alınması (Doğabilecek maddi veya manevi zararlardan korunması) amacıyla getirilmiş bir 

düzenlemedir. Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini hâkim serbestçe tayin eder. 

Ancak, tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle kararlaştırmaları hâlinde, teminat ona göre 

belirlenir. Teminatı gerektiren durum ve koşullarda değişiklik olması hâlinde, hâkim 

teminatın azaltılması, artırılması, değiştirilmesi ya da kaldırılmasına karar verebilir. Hâkim 

tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, dava usulden reddedilir. 

Müdahale talebinde bulunan kişi, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, müdahale 

talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir. Teminat gösterilmesini gerektiren sebep 

ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir. 

İspat aracı olarak yararlı görülen, suçta kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da 

suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan, suçtan meydana gelen, üretimi, 

bulundurulması, kullanılması, taşınması, alınması ve satılması suç oluşturan eşya ile suçun 

konusunu meydana getiren ya da suçun işlenmesiyle elde edilen maddî menfaatler ve 
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bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan yahut bunların 

karşılığını oluşturan ekonomik mal varlığı değerleri ile herhangi bir maddi değeri 

bulunmayan dijital kayıtlar da suç eşyasının konusunu oluşturur. 

 

Kalem Denetimi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesi gereğince Devlet memurları; Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu 

hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca 

düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük 

dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. 

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin 

yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken 

dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir 

şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere 

katılamazlar. Her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir 

faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, 

teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler. Resmi sıfatlarının 

gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla 

göstermek zorundadırlar. 

Kalem hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin 

denetimi altında, yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt kâtipleri, 

memurlar ve mübaşirler tarafından yürütülür. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısı 

Cumhuriyet savcısına, mahkeme başkanı da üyelere, işbölümüne göre kalem hizmetlerinin 

yürütülmesinin denetlenmesinde görev verebilir. İşlerin yürütülmesinden kaynaklanan 

sorunlardan kalem personeli ile birlikte ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı da sorumludur. 

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket 

etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 

haksız bir kazanç sağlayan, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek 
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kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç 

sağlayan, irtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için 

veya bu nedenle kişilerden kendisine ya da bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, 

TCK'nun 257. maddesi gereğince sorumludur. 

Kamu zararı; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında 

artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zarardır. Kişisel zarar ise kamu 

görevlilerinin mevzuata aykırı işlemleri, görevi ihmalleri veya kastlı hareket etmeleri 

neticesinde, gerçek ya da tüzel kişilere ait olup emanete alınan para, kıymetli evrak veya 

eşyaların değer kaybına uğramasından yâda yok olmasından kaynaklanan zarardır. 

Kamu görevlileri, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden,yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve 

her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar. 
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