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ŞÜPHE	
ŞÜPHE'NİN	DERECELERİ	
BASİT,	MÂKUL,	YETERLİ,	KUVVETLİ	ŞÜPHE	
	
İŞİN	GERÇEĞİNİ	ARAŞTIRMA		
	
Soruşturma	İşlemleri	
Bir	suçun	işlendiğini	öğrenen	Cumhuriyet	savcısının	görevi	
Madde	 160	 –	 (1)	 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.	
	
Basit	Şüphe	(Başlangıç	Şüphesi)		
	
Rasyonel	bir	muhakeme	ile	"bu	olay	olmuş	olabilir"	dedirten	şüphe.	
	
Gerçeği	 araştıran	 savcı,	 basit	 şüphenin	 ötesinde,	 görünüşte	 haklılık	 yaratan	
"mâkul	şüphe"den	başka	suç	delili	elde	edemediği,	yeterli	 şüpheye	ulaşamadığı	
hallerde	 bir	 soruşturma	 başlatmış	 ise,	 kovuşturmaya	 yer	 olmadığına	 karar	
vermesi	gerekir.	

	
Arama	ve	Elkoyma		
Şüpheli	veya	sanıkla	ilgili	arama		
Madde	116	–	(1)	Yakalanabileceği	veya	suç	delillerinin	elde	edilebileceği	husu-	
sunda	mâkul	 şüphe	 varsa;	 şüphelinin	veya	sanığın	üstü,	eşyası,	konutu,	 işyeri	
veya	ona	ait	diğer	yerler	aranabilir.	
	
(Aramanın	şartları	ve	arama	kararı	burada	tartışılmamıştır)	
	
Mâkul	Şüphe	
	
Adli	ve	Önleme	Aramaları	Yönetmeliğinin	6’ncı	maddesindeki	tanımı:		

“Mâkul	şüphe,	hayatın	akışına	göre	somut	olaylar	karşısında	genellikle	duyulan	

şüphedir.		

Mâkul	şüphe,	aramanın	yapılacağı	zaman,	yer	ve	ilgili	kişinin	veya	onunla	birlikte	

olanların	 davranış	 tutum	 ve	 biçimleri,	 kolluk	memurunun	 taşındığından	 şüphe	

ettiği	eşyanın	niteliği	gibi	sebepler	göz	önünde	tutularak	belirlenir.		

Mâkul	 şüphede,	 ihbar	 veya	 şikâyeti	 destekleyen	emarelerin	 var	olması	 gerekir.	

Belirtilen	konularda	şüphenin	somut	olgulara	dayanması	şarttır.		

Arama	 sonunda	 belirli	 bir	 şeyin	 bulunacağını	 veya	 belirli	 bir	 kişinin	

yakalanacağını	öngörmeyi	gerektiren	somut	olgular	mevcut	bulunmalıdır.”		
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Gerçeği	 araştıran	 savcı,	 basit	 şüphenin	 ötesinde,	 görünüşte	 haklılık	 yaratan	
"mâkul	şüphe"den	başka	suç	delili	elde	edemediği,	yeterli	 şüpheye	ulaşamadığı	
hallerde	 bir	 soruşturma	 başlatmış	 ise,	 kovuşturmaya	 yer	 olmadığına	 karar	
vermesi	gerekir.	
	
Yeterli	Şüphe	
	
Kamu	Davasının	Açılması	
Kamu	davasını	açma	görevi	
Madde	 170	 –	 (1)	 Kamu	 davasını	 açma	 görevi,	 Cumhuriyet	 savcısı	 tarafından	
yerine	getirilir.	
(2)	 Soruşturma	 evresi	 sonunda	 toplanan	 deliller,	 suçun	 işlendiği	 hususunda	
yeterli	şüphe	oluşturuyorsa;	Cumhuriyet	savcısı,	bir	iddianame	düzenler.	
++	
	
Deliller,	şüpheli/sanığın	mahkûm	olma	ihtimalini,	beraat	etme	ihtimalinden	daha	
kuvvetli	olduğunu	gösteriyorsa,	yeterli	şüphe	var	sayılır.	
	
Kuvvetli	Şüphe	
	
Tutuklama		
Tutuklama	nedenleri		
Madde	100	–	(1)	Kuvvetli	suç	şüphesinin	varlığını	gösteren	somut	delillerin	
ve	bir	tutuklama	nedeninin	bulunması	halinde,		
	
şüpheli	veya	sanık	hakkında	tutuklama	kararı	verilebilir.		
	
İşin	 önemi,	 verilmesi	 beklenen	 ceza	 veya	 güvenlik	 tedbiri	 ile	 ölçülü	 olmaması	
halinde,	tutuklama	kararı	verilemez.	
	
(2)	Aşağıdaki	hallerde	bir	tutuklama	nedeni	var	sayılabilir:		
a)	Şüpheli	veya	sanığın	kaçması,	saklanması	veya	kaçacağı	şüphesini	uyandıran	
somut	olgular	varsa.		
	
b)	Şüpheli	veya	sanığın	davranışları;		
1.	Delilleri	yok	etme,	gizleme	veya	değiştirme,		
2.	Tanık,	mağdur	veya	başkaları	üzerinde	baskı	yapılması	girişiminde	bulunma,	
Hususlarında	kuvvetli	şüphe	oluşturuyorsa.		
	
(3)	 Aşağıdaki	 suçların	 işlendiği	 hususunda	 kuvvetli	 şüphe	 sebeplerinin	 varlığı	
halinde,	tutuklama	nedeni	var	sayılabilir:		
a)	26.9.2004	tarihli	ve	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanununda	yer	alan;		
1.	Soykırım	ve	insanlığa	karşı	suçlar	(madde	76,	77,	78),		
2.	Kasten	öldürme	(madde	81,	82,	83),		
3.(Ek:	6/12/2006	–	5560/17	md.)	Silahla	 işlenmiş	kasten	yaralama	(madde	86,	
fıkra	3,	bent	e)	ve	neticesi	sebebiyle	ağırlaşmış	kasten	yaralama	(madde	87),		
4.	İşkence	(madde	94,	95)		
5.	Cinsel	saldırı	(birinci	fıkra	hariç,	madde	102),		
6.	Çocukların	cinsel	istismarı	(madde	103),		
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7.(Ek:	6/12/2006	–	5560/17	md.)	Hırsızlık	(madde	141,	142)	ve	yağma	(madde	
148,	149),		
8.	Uyuşturucu	veya	uyarıcı	madde	imal	ve	ticareti	(madde	188),		
9.	Suç	işlemek	amacıyla	örgüt	kurma	(iki,	yedi	ve	sekizinci	fıkralar	hariç,	madde	
220),		
10.	Devletin	Güvenliğine	Karşı	Suçlar	(madde	302,	303,	304,	307,	308),		
11.	Anayasal	Düzene	ve	Bu	Düzenin	İşleyişine	Karşı	Suçlar	(madde	309,	310,	311,	
312,	313,	314,	315),		
	
b)	 10.7.1953	 tarihli	 ve	 6136	 sayılı	 Ateşli	 Silahlar	 ve	 Bıçaklar	 ile	 Diğer	 Aletler	
Hakkında	Kanunda	tanımlanan	silah	kaçakçılığı	(madde	12)	suçları.		
	
c)	18.6.1999	tarihli	ve	4389	sayılı	Bankalar	Kanununun	22	nci	maddesinin	(3)	ve	
(4)	numaralı	fıkralarında	tanımlanan	zimmet	suçu.		
	
d)	10.7.2003	tarihli	ve	4926	sayılı	Kaçakçılıkla	Mücadele	Kanununda	tanımlanan	
ve	hapis	cezasını	gerektiren	suçlar.	
	
e)	 21.7.1983	 tarihli	 ve	 2863	 sayılı	 Kültür	 ve	 Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	
Kanununun	68	ve	74	üncü	maddelerinde	tanımlanan	suçlar.		
	
f)	31.8.1956	tarihli	ve	6831	sayılı	Orman	Kanununun	110	uncu	maddesinin	dört	
ve	beşinci	fıkralarında	tanımlanan	kasten	orman	yakma	suçları.		
	
g)	 (Ek:	27/3/2015-6638/14	md.)	6/10/1983	 tarihli	 ve	2911	 sayılı	Toplantı	 ve	
Gösteri	Yürüyüşleri	Kanununun	33	üncü	maddesinde	sayılan	suçlar.		
	
h)	 (Ek:	 27/3/2015-6638/14	 md.)	 12/4/1991	 tarihli	 ve	 3713	 sayılı	 Terörle	
Mücadele	Kanununun	7	nci	maddesinin	üçüncü	fıkrasında	belirtilen	suçlar.		
	
(4)	 (Değişik:	 2/7/2012-6352/96	 md.)	 Sadece	 adlî	 para	 cezasını	 gerektiren	
suçlarda	veya	vücut	dokunulmazlığına	karşı	kasten	işlenenler	hariç	olmak	üzere	
hapis	 cezasının	 üst	 sınırı	 iki	 yıldan	 fazla	 olmayan	 suçlarda	 tutuklama	 kararı	
verilemez.	
	
Telekomünikasyon	Yoluyla	Yapılan	İletişimin	Denetlenmesi	
İletişimin	tespiti,	dinlenmesi	ve	kayda	alınması	
Madde	135	–	(1)	(Değişik:	21/2/2014–6526/12	md.)	Bir	suç	dolayısıyla	yapılan	
soruşturma	 ve	 kovuşturmada,	 suç	 işlendiğine	 ilişkin	 somut	 delillere	 dayanan	
kuvvetli	 şüphe	 sebeplerinin	 varlığı	 ve	 başka	 suretle	 delil	 elde	 edilmesi	
imkânının	bulunmaması	durumunda,		
hâkim	 veya	 gecikmesinde	 sakınca	 bulunan	 hâllerde	 Cumhuriyet	 savcısının	
kararıyla	 şüpheli	 veya	 sanığın	 telekomünikasyon	 yoluyla	 iletişimi	 (…)	
dinlenebilir,	kayda	alınabilir	ve	sinyal	bilgileri	değerlendirilebilir.		
Cumhuriyet	savcısı	kararını	derhâl	hâkimin	onayına	sunar	ve	hâkim,	kararını	en	
geç	yirmi	dört	saat	içinde	verir.		
Sürenin	 dolması	 veya	 hâkim	 tarafından	 aksine	 karar	 verilmesi	 hâlinde	 tedbir	
Cumhuriyet	savcısı	tarafından	derhâl	kaldırılır.	
++	
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Eldeki	 somut	 delillerin	 değerlendirmesi	 ve	 bir	 tutuklama	 sebebinin	 mevcut	
olması	 ile	 sanığın	 mahkûmiyeti	 kuvvetle	 muhtemeldir	 denilebiliyorsa,	 bu	
durum	kuvvetli	şüphe	sebeplerinin	varlığına	işaret	eder.	
	
Ve	bakınız:	Dr.	Suat	Çalışkan	yazısı,	
https://www.hukukihaber.net/kamu-davasinin-acilmasinda-suphe-kavraminin-
rolu-makale,6030.html	
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