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1. İşlemsiz Evrak 

 

İhbar kaydına alınan bir kısım derdest evrakın işlemsiz olarak bekletildiği, bu cümleden 

olarak;  

 

… Sayılılarda, ihbar veya şikâyet dilekçesinin alındığı ya da ihbar evrakının kolluktan 

intikal ettiği 25.03.2018,  

 

... Sayılılarda, bir kısım evrakın üzerine not konularak gerekli kararın veya fezlekenin 

yazılması için kaleme verildiği 25.03.2018,  

 

Tarihinden, (denetim gününe / inceleme tarihine) müteakip işlemin yapıldığı… tarihe 

kadar (1 – 3 aydan… aya varan) sürelerle herhangi bir işleme tevessül edilmediği 

anlaşılmıştır.  

 

Ceza Muhakemesi Kanununun 158. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “İhbar ve şikâyet 

konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin 

açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda 

soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.” şeklindeki düzenleme 

karşısında, ceza takibine neden olmayacak bu tür taleplerin alınmasını müteakip uzun 

araştırma işlemlerine girişilmeden, belirlenen duruma göre evrakın muktezaya 

bağlanması, emek ve zaman kaybına neden olunabilecek bu kabil davranışlardan 

kaçınılması, 
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1. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlarda Hatalardan 

Kaçınılması 

 

Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar ile sonuçlanan ihbar dosyalarının incelenmesinde; 

 

a) …. sayılılarda, şikâyet edilene şüpheli sıfatı verildiği, 

b) …. sayılılarda, kararda itiraz hakkı, süresi ve merciinin gösterilmediği, 

c) …. sayılılarda, kararın müşteki veya ihbar edene tebliğ edilmediği, 

d) …. sayılılarda, karara itiraz edilmesine karşın dosyanın itirazı inceleyecek mercie 

gönderilmediği, 

e) … sayılılarda, karara yapılan itiraz merciince kabul edilmesine rağmen dosyanın 

soruşturma kaydına alınmadığı, 

f) … sayılılarda, kolluk birimlerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine verilen 

soruşturma 

 

yapılmasına yer olmadığına dair kararların gerekli işlem ve düzeltmelerin yapılması 

için kolluk birimine gönderilmediği, 

 

Belirlenmiştir. 

 

15.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 145. maddesi ile 5271 

sayılı Kanun’un 158. maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 

altıncı fıkra “İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma 

yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel 

nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu 

durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer 

olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara 

karşı 173. maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet 

başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır.  
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Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme 

kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından 

görülebilir.” hükmünün uygulamada göz önünde tutulması,  

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 16. 

maddesinin ikinci fıkrasındaki “(2) (Ek fıkra: 25.08.2017 - 694 S.K.H.K./152. md) Kolluk 

birimlerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine verilen soruşturma yapılmasına yer 

olmadığına dair kararlar da gerekli işlem ve düzeltmelerin yapılması için ilgili kolluk 

birimine gecikmeksizin gönderilir.” amir hükme uygulamada riayet edilmesi. 

 

 


