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TÜRK CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN TASARISI 

GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDĠLEN METĠN  

18/06/2014 

 

12/6/1933 TARĠHLĠ VE 2313 SAYILI UYUġTURUCU MADDELERĠN MURAKABESĠ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

MADDE 23 – (DeğiĢik: 23/5/1990-3652/1 md.) 
Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla 

kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu 

hususlara ait uygulama esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca 

çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 
 

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. 

İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı 

yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük 

mülki amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir. 

 

İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı 

bütçesine konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan 

masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 

 

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/77 md.) İzin belgesi almadan 

ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan 

fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi 

yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

MADDE 23 – (DeğiĢik: 23/5/1990-3652/1 md.) 
Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla 

kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu 

hususlara ait uygulama esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca 

çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 
 

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. 

İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı 

yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük 

mülki amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir. 
 

İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı 

bütçesine konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan 

masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 

 

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/77 md.) İzin belgesi almadan 

ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan 

fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi 

yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 
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(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/77 md.) Münhasıran esrar elde etmek 

amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan yedi yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, 

tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır.  

 

(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/77 md.) Esrar elde etmek amacıyla kenevir 

ekimi yapan kişi dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu 

esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kiĢi bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim 

yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına 

kadarki süreç anlaşılır.  

  

2/7/1964 TARĠHLĠ VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.; 

Değişik: 31/3/2011-6217/13 md. )  

 

a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında (123,60 

T.L) 90 TL 

b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, 

K.: 2011/142 sayılı Kararı ile.) 

c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında (123,60 T.L) 90 TL 

d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge 

idare mahkemelerine itirazen yapılacak baĢvurularda (68,60 T.L) 50 

TL 

IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.; 

Değişik: 31/3/2011-6217/13 md. )  

 

a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında (123,60 

T.L) 90 TL 

b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, 

K.: 2011/142 sayılı Kararı ile.) 

c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında (123,60 T.L) 90 TL 

d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge 

idare mahkemelerine yapılacak istinaf yolu baĢvurularında (68,60 

T.L) 50 TL 

 

Vergi yargısı harçları: 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve 

cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge 

İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda. 

 

I–Başvurma harcı : 

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma (25,20 

TL.) 60.000 TL. 

Vergi yargısı harçları: 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve 

cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge 

İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda. 

 

I–Başvurma harcı : 

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma (25,20 

TL.) 60.000 TL. 
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b) Danıştaya başvurma (52,40 TL.) 121.600 TL. 

c) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Danıştay’a temyiz başvurularında 

(109,20 TL.) 60 YTL 

d) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Bölge İdare Mahkemesine itirazen 

yapılan baĢvurularda (72,80 TL.) 40 YTL 

b) Danıştaya başvurma (52,40 TL.) 121.600 TL. 

c) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Danıştay’a temyiz başvurularında 

(109,20 TL.) 60 YTL 

d) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Bölge İdare Mahkemesine yapılacak 

istinaf yolu baĢvurularında (72,80 TL.) 40 YTL 

 

6/1/1982 TARĠHLĠ VE 2576 SAYILI BÖLGE ĠDARE MAHKEMELERĠ, ĠDARE MAHKEMELERĠ VE VERGĠ MAHKEMELERĠNĠN 

KURULUġU VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin oluĢumu: 

Madde 3 – 1. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi 

baĢkanı ile iki üyeden oluĢur. Bölge Ġdare Mahkemesi baĢkan ve 

üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. 

Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalıĢabilirler. 

Bu kurulların oluĢumu, aralarındaki iĢ bölümü ile kurullara kimin 

baĢkanlık edeceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

belirlenir. 

 

2. (Mülga : 8/6/2000 - 4577/1 md.) 

 

3. Mahkeme baĢkanlarının kanuni sebeplerle yokluğunda, 

baĢkanlığa en kıdemli üye vekâlet eder, aynı sebeplerle üye 

noksanlığı ise, bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hâkimlerinden 

kıdem sırasına göre tamamlanır.  

 

4. Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir bölge idare mahkemeleri 

baĢkanlıklarına DanıĢtay üyelerinden istekte bulunanlar Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler. Bu suretle atananlar, 

DanıĢtay üyeliği sıfatını, kadrosuna, aylık ve ödeneği ile her türlü 

özlük haklarını muhafaza ederler. Bunların aylık ve ödenekleri ile 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin oluĢumu: 

Madde 3 – 1. Bölge idare mahkemeleri, baĢkanlık, baĢkanlar kurulu, 

daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve 

müdürlüklerden oluĢur. 
 

2. Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere 

en az iki daire bulunur. Gerekli hallerde dairelerin sayısı, Adalet 

Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

artırılıp azaltılabilir. 

 

3. Dairelerde bir baĢkan ile yeteri kadar üye bulunur. 

 

4. Bölge Ġdare Mahkemesi baĢkan ve üyeliklerine Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.  
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her türlü mali ve sosyal haklarının DanıĢtay bütçesinden ödenmesine 

devam olunur. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin görevleri: 

Madde 8 – Bölge İdare mahkemeleri; 

 

a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim 

tarafından 7 nci madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz 

üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. 

 

b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev 

ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar, 

 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. 

 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin görevleri: 

MADDE 3/A – Bölge İdare mahkemelerinin görevleri Ģunlardır: 

 

a) Ġstinaf baĢvurularını inceleyip karara bağlamak. 
 

 

 

b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev 

ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak. 

 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlarının görevleri: 

Madde 9 – 1. Bölge idare mahkemesi baĢkanları; 

 

 

a) GörüĢme ve duruĢmaları yönetirler. DüĢünce ve görüĢlerini 

bildirirler ve oylarını verirler. 

 

b) Bölge idare mahkemesi yargı çevresinde bulunan idare ve vergi 

mahkemelerinin genel iĢleyiĢinden sorumludurlar.  

 

c) Mahkemelerin düzenli ve verimli çalıĢmaları için gerekli tedbirleri 

idare ve vergi mahkemeleri baĢkanlarına danıĢarak alırlar. 

 

Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanının görevleri: 

MADDE 3/B- Bölge idare mahkemesi baĢkanının görevleri 

Ģunlardır: 

 

a)  Mahkemeyi temsil etmek. 

 

 

b) Bölge idare mahkemesi baĢkanlar kuruluna ve adalet 

komisyonuna baĢkanlık etmek, alınan kararları yürütmek. 

 

c) Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine baĢkanlık etmek.  
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d) Her takvim yılı sonunda kendi yargı çevrelerindeki iĢlerin 

durumu, bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve 

alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri içeren bir raporu, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Adalet 

Bakanlığına gönderirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.  

 

2. Ġdare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi 

mercilerle olan idari yazıĢmaları, bölge idare mahkemesi baĢkanlığı 

aracılığıyla yapılır. 

 

d) Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalıĢmasını sağlamak ve 

bu yolda uygun göreceği önlemleri almak. 

 

 

 

e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim iĢlerini yürütmek.  

 

f) Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek. 

 

g) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar 

arasındaki uyuĢmazlığın giderilmesi için baĢkanlar kuruluna 

baĢvurmak. 

 

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge idare mahkemesi baĢkanlar kurulu: 

MADDE 3/C- 1. Bölge idare mahkemesi baĢkanlar kurulu, bölge 

idare mahkemesi baĢkanı ile daire baĢkanlarından oluĢur. 

 

2. Bölge idare mahkemesi baĢkanının bulunmadığı hallerde kurula 

daire baĢkanlarından en kıdemli olan baĢkanlık eder. 

 

3. Daire baĢkanının mazereti halinde, o dairenin en kıdemli üyesi 

kurula katılır. 

 

4. Bölge idare mahkemesi baĢkanlar kurulunun görevleri Ģunlardır: 
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a) Gelen iĢlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaĢmayı 

sağlamak amacıyla, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iĢ 

bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iĢ bölümü 

uyuĢmazlıklarını karara bağlamak. 

 

b) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle 

toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden üye 

görevlendirmek. 

 

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen 

kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare 

mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında 

aykırılık veya uyuĢmazlık bulunması halinde; re'sen veya ilgili bölge 

idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna baĢvurma hakkı 

bulunanların bu aykırılığın veya uyuĢmazlığın giderilmesini 

gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi halinde 

kendi görüĢlerini de ekleyerek DanıĢtay BaĢkanlığına iletmek. 

 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

5. Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak talepler hakkında 

6/1/1982 tarih ve 2575 sayılı DanıĢtay Kanununun 39 ve 40 ıncı 

maddeleri uygulanır. 

 

6. BaĢkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

Oyların eĢitliği halinde baĢkanın bulunduğu taraf çoğunluğu 

sağlamıĢ sayılır. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

 

 

 

 

 

Dairelerin görevleri: 

MADDE 3/D- Bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri 

Ģunlardır: 

 

a) Ġlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai 

kararlara karĢı yapılan istinaf baĢvurularını inceleyerek karara 

bağlamak. 

 

b) Ġlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri 

hakkında verilen kararlara karĢı yapılan itirazları inceleyerek 

karara bağlamak. 

 

c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki 

görev ve yetki uyuĢmazlıklarını çözmek. 

 

d) Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir 

davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki 

mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki 

mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar 

verdikleri hallerde; o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi 

içinde bulunan baĢka bir mahkemeye nakline veya yetkili 

mahkemenin tayinine karar vermek. 

 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 Bölge idare mahkemesi baĢkanı, daire baĢkanları ve üyelerin 

nitelikleri ve atanmaları: 

MADDE 3/E - 1. Bölge idare mahkemesi baĢkanı ve daire baĢkanları 
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birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 

yitirmemiĢ;  daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmıĢ olup birinci 

sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiĢ idari yargı hâkim 

ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

atanır. 

 

2. DanıĢtay daire baĢkanı ve üyeleri, istekleri üzerine Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca bölge idare mahkemesi baĢkanlığına 

veya daire baĢkanlıklarına dört yıllığına atanabilirler. BaĢka bir 

bölge idare mahkemesine yapılacak atamalarda da aynı usul 

uygulanır. Bu Ģekilde atananların; DanıĢtay üyeliği sıfatı, kadrosu, 

aylık ve ödeneği ile her türlü özlük hakları korunur; aylık ve 

ödenekleri ile her türlü mali ve sosyal haklarının DanıĢtay 

bütçesinden ödenmesine devam olunur; disiplin ve ceza soruĢturma 

ve kovuĢturmaları DanıĢtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir; 

bu görevde geçirdikleri süre DanıĢtay üyeliğinde geçmiĢ sayılır. Bu 

kiĢiler; DanıĢtay üyeleri tarafından DanıĢtayda yapılan iĢ ve 

iĢlemlere katılamazlar; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği 

seçimleri hariç DanıĢtaydaki seçimlerde aday olamaz ve oy 

kullanamazlar; istekleri üzerine DanıĢtaydaki görevlerine geri 

dönerler. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 Toplantı ve karar: 

MADDE 3/F- 1. Her daire, bir baĢkan ve iki üyenin katılımıyla 

toplanır. GörüĢmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. 

 

2. Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa, baĢkanlar 

kurulunun kararıyla diğer dairelerden; bu da mümkün olmazsa, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge idare 

mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik 
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tamamlanır. 

 

3. Daire baĢkanının hukuki veya fiili nedenlerle bulunamaması 

halinde dairenin en kıdemli üyesi daireye baĢkanlık yapar. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu: 

MADDE 3/G- 1. Her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare 

mahkemesi adalet komisyonu bulunur. 

 

2. Komisyon, bölge idare mahkemesi baĢkanının baĢkanlığında, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire baĢkanları arasından 

belirlenen iki asıl üyeden oluĢur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu ayrıca daire baĢkan veya üyeleri arasından iki yedek üye 

belirler. BaĢkanın yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire baĢkanı, 

asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre yedek üyeler komisyona 

katılır.  

 

3. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

4. Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu, 24/2/1983 tarihli ve 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 ve 115’inci 

maddelerinde belirtilen görevler ile diğer kanunlarla verilen 

görevleri yerine getirir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

 
Müdürlükler: 

MADDE 3/H - 1. Bölge idare mahkemesi baĢkanlığında, dairelerinde 

ve adalet komisyonunda yeterli sayıda yazı iĢleri müdürlüğü ve idari 

iĢler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. 
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2. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Mahkeme memurları: 

Madde 12 – Her bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi 

mahkemesinde yazı iĢleri müdürünün yönetiminde bir kalem 

bulunur. Her mahkemeye yeterince zabıt katibi ve memur verilir. 

 

Müdürlükler ve mahkeme memurları: 

MADDE 12 – 1. Her mahkemede bir yazı iĢleri müdürlüğü kurulur.  

 

2. Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde ayrıca idari, mali ve 

teknik iĢlerle ilgili müdürlükler kurulur.  

 

3. Her müdürlükte bir müdür ile yeteri kadar memur bulunur.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ek Madde 1 – (Ek: 24/2/1988 - 3410/4. md., Değişik : 8/6/2000 - 4577/4 

md.)  

Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7 nci 

maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak 

üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 

Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 

oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların 

onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz.  

 

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce 

idare ve vergi mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile 

Danıştayın bozma kararı üzerine bozulan mahkemece yeniden bakılan 

davalarda uygulanmaz. 

Ek Madde 1 – (Ek: 24/2/1988 - 3410/4. md., Değişik : 8/6/2000 - 4577/4 

md.)  

Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7 nci 

maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak 

üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 

Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 

oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların 

bin Türk Lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.  

 

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce 

idare ve vergi mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile 

Danıştayın bozma kararı üzerine bozulan mahkemece yeniden bakılan 

davalarda uygulanmaz. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

GEÇĠCĠ MADDE 20-  1. Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, Kanunun, bu Kanunla değiĢik 

3 üncü maddesinde öngörülen bölge idare mahkemelerini kurar. 

Bölge idare mahkemelerinin kuruluĢları, yargı çevreleri ve tüm 

yurtta göreve baĢlayacakları tarih, Resmî Gazete’de ilân edilir. 

Mevcut bölge idare mahkemeleri, yeni kurulan bölge idare 

mahkemelerinin göreve baĢlayacakları tarihe kadar faaliyetlerine 

devam ederler.  

 

2. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve baĢlayacakları 

tarih itibariyle mevcut bölge idare mahkemelerinde bulunan 

dosyalar; yargı çevreleri dikkate alınarak yeni kurulan bölge idare 

mahkemelerine devredilir ve ilgili dairelere tevzi edilir. 

 

3. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve baĢlama 

tarihinden önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu 

mahkemelerin baĢkanları, daire baĢkanları ve üyelerinin atamaları 

yapılır. Bölge idare mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin 

atamaları da aynı süre içinde yapılır. 

 

4. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin adalet komisyonları da 

bu mahkemelerin göreve baĢlayacakları tarih itibariyle oluĢturulur. 

 

6/1/1982 TARĠHLĠ VE 2577 SAYILI ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ġlk inceleme üzerine verilecek karar: 

Madde 15 – 1. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/6 md.) Danıştay veya idare ve 

vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı 

hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin; 

Ġlk inceleme üzerine verilecek karar: 

Madde 15 – 1. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/6 md.) Danıştay veya idare ve 

vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı 

hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin; 
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a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda 

açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise 

görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya 

yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili 

mahkemeye gönderilmesine, 

 

b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 

 

c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım 

gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek 

hasma tebliğine, 

 

d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun 

şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) 

bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili 

tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat 

vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, 

 

e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 

 

Karar verilir. 

 

2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili 

mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul 

edilir.  

 

3. Dilekçelerin 3 ncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi 

halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.  

 

4. (DeğiĢik: 10/6/1994 - 4001/7 md.) İlk inceleme üzerine Danıştay veya 

mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari 

 

a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda 

açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise 

görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya 

yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili 

mahkemeye gönderilmesine, 

 

b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 

 

c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım 

gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek 

hasma tebliğine, 

 

d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun 

şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) 

bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili 

tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat 

vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, 

 

e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 

 

Karar verilir. 

 

2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili 

mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul 

edilir.  

 

3. Dilekçelerin 3 ncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi 

halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.  

 

4. (DeğiĢik: 10/6/1994 - 4001/7 md.) İlk inceleme üzerine Danıştay veya 

mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari 
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yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden 

reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d 

bendindeki dilekçe red kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya 

temyiz yoluna; tek hakim kararına karĢı ise itiraz yoluna 

başvurulabilir.  

 

5. (Ek: 5/4/1990 - 3622/6 md.) 1 inci fıkranın (d) bendine göre 

dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı 

yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir. 

yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden 

reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d 

bendindeki dilekçe red kararları dışında, ilgisine göre istinaf ya da 

temyiz yoluna başvurulabilir.  

 

 

5. (Ek: 5/4/1990 - 3622/6 md.) 1 inci fıkranın (d) bendine göre 

dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı 

yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

DuruĢma: 

Madde 17 – 1. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/7 md.) Danıştay ile idare ve 

vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam 

yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali 

yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını 

aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

 

2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve 

Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır. 

 

3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. 

 

4. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan 

kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden 

duruşma yapılmasına karar verebilir. 

 

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara 

gönderilir. 

DuruĢma: 

Madde 17 – 1. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/7 md.) Danıştay ile idare ve 

vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam 

yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali 

yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını 

aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

 

2. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve 

Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır. 

 

3. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. 

 

4. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan 

kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden 

duruşma yapılmasına karar verebilir. 

 

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara 

gönderilir. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Dosyaların incelenmesi: 

Madde 20 – 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta 

oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. 

Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın 

gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili 

diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi 

içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde 

bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

 

2. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu 

durumun verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir 

edilir ve arakararında bu husus ayrıca belirtilir. 

 

3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek 

menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte 

yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini 

bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. (Ek 

Cümle: 10/6/1994 - 4001/10 md.) Verilmeyen bilgi ve belgelere 

dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez.  

 

4. (Mülga: 10/6/1994 - 4001/10 md.)  

 

5. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/8 md.) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi 

mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen 

öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; 
(1)

 

diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu 

itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler 

gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve 

tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında 

kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden 

Dosyaların incelenmesi: 

Madde 20 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi 

mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri 

kendiliğinden yapar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 

taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, 

ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin 

bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

 

2. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu 

durumun verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir 

edilir ve arakararında bu husus ayrıca belirtilir. 

 

3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek 

menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte 

yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini 

bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. (Ek 

Cümle: 10/6/1994 - 4001/10 md.) Verilmeyen bilgi ve belgelere 

dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez.  

 

4. (Mülga: 10/6/1994 - 4001/10 md.)  

 

5. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/8 md.) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi 

mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen 

öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; 
(1)

 

diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu 

itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler 

gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve 

tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında 

kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden 
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itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. 

 

6. (Ek: 2/7/2012 - 6352/56 md.) İdare ve vergi mahkemelerinde heyet 

halinde görülen davalarda, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin 

istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin ara kararları, mahkeme 

başkanı veya dosyanın havale edildiği üye tarafından da verilebilir. 

itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. 

 

6. (Ek: 2/7/2012 - 6352/56 md.) İdare ve vergi mahkemelerinde heyet 

halinde görülen davalarda, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin 

istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin ara kararları, mahkeme 

başkanı veya dosyanın havale edildiği üye tarafından da verilebilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 
Ġvedi yargılama usulü 

MADDE 20/A- 1. Ġvedi yargılama usulü aĢağıda sayılan iĢlemlerden 

doğan uyuĢmazlıklar hakkında uygulanır: 

 

a) Ġhaleden yasaklama kararları hariç ihale iĢlemleri. 

 

b) Acele kamulaĢtırma iĢlemleri. 

 

c) ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu kararları. 

 

d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu uyarınca 

yapılan satıĢ, tahsis ve kiralama iĢlemleri. 

 

e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari 

yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan 

kararlar. 

 

f) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu 

kararları. 

 

2. Ġvedi yargılama usulünde: 
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a) Dava açma süresi otuz gündür. 

 

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

 

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri 

tebliğe çıkarılır. 

 

d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren onbeĢ gün 

olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla onbeĢ gün 

uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin 

geçmesiyle dosya tekemmül etmiĢ sayılır. 

 

e) Yürütmenin durdurulması talebine iliĢkin olarak verilecek 

kararlara itiraz edilemez. 

 

f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde 

karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keĢif, bilirkiĢi incelemesi ya 

da duruĢma yapılması gibi iĢlemler ivedilikle sonuçlandırılır. 

 

g) Verilen nihai kararlara karĢı tebliğ tarihinden itibaren onbeĢ gün 

içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir.  

 

h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu 

Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri 

kıyasen uygulanır. 

 

ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi onbeĢ gündür. 

 

j) DanıĢtay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar 

hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki 

noktalara iliĢkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi 

yanlıĢlıkların düzeltilmesi mümkün ise iĢin esası hakkında karar 
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verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas 

hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen 

kararlara karĢı yapılan temyizi haklı bulduğu hallerde kararı 

bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen 

kararlar kesindir. 

 

k) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç 

bir ay içinde tebliğe çıkarılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ġtiraz: 

Madde 45 – 1. (DeğiĢik : 2/7/2012 - 6352/61 md.)  Ġdare ve vergi 

mahkemelerinin; 

 

a) Ġlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıt, 

nakil, iliĢik kesme ve disiplin cezalarına iliĢkin iĢlemler ile 

yükseköğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve notlarının tespitine 

iliĢkin iĢlemlerden, 

 

b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve 

diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının taĢra teĢkilâtındaki yetkili 

organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici 

görevlendirme, ikinci görev, vekaleten atama, görev ve unvan 

değiĢikliği içermeyen il içi naklen atama, görevden uzaklaĢtırma, 

yolluk, lojman ve izinlerine iliĢkin idari iĢlemlerden, 

 

c) Kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine iliĢkin 

iĢlemlerden, 

 

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının üyeleri 

hakkında verdiği mesleki faaliyeti sona erdirmeyen her türlü disiplin 

Ġstinaf: 

Madde 45 – 1. Ġdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karĢı, 

baĢka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin 

bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın 

tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna baĢvurulabilir. 

Ancak, konusu beĢbin Türk Lirasını geçmeyen vergi davaları, tam 

yargı davaları ve idari iĢlemlere karĢı açılan iptal davaları hakkında 

idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara 

karĢı istinaf yoluna baĢvurulamaz.  
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ve sınav iĢlemlerinden, 

 

e) Asker ailelerine yardım ile ilgili iĢlemlerden, 

 

f) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması 

Hakkında Kanunun uygulanmasından, 

 

g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, 

Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu gereğince kamu 

kurum ve kuruluĢları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan 

aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 

 

h) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan 

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından, 

 

ı) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

uygulanmasından, kaynaklanan uyuĢmazlıklarla ilgili olarak 

verdikleri nihaî kararlar ile tek hâkimle verilen nihaî kararlara, 

baĢka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin 

bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz 

edilebilir. 

 

2. (DeğiĢik : 8/6/2000 - 4577/7 md.) Ġdare ve vergi mahkemelerinin 

yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihaî kararlara karĢı itiraz 

süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. 

 

3. Ġtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ġstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. Ġstinaf baĢvurusuna 

konu olacak kararlara karĢı yapılan kanun yolu baĢvurularında 

dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge 

idare mahkemesine gönderilir.  
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4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, 

maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece 

hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi 

yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. 

Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında 

yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı 

yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından 

bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri 

gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna 

baĢvurulamaz. 

 

6. Ġtiraza konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı 

davanın itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde 

bulunamaz. 

 

3. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece 

mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf baĢvurusunun 

reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi 

mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.  

 

4. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka 

uygun bulmadığı takdirde istinaf baĢvurusunun kabulü ile ilk derece 

mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu halde bölge 

idare mahkemesi iĢin esası hakkında yeniden bir karar verir. Ġnceleme 

sırasında ihtiyaç duyulması halinde kararı veren mahkeme veya 

baĢka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. 

Ġstinabe olunan mahkeme gerekli iĢlemleri öncelikle ve ivedilikle 

yerine getirir.  
 

5. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı 

yapılan istinaf baĢvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya 

yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiĢ veya yasaklanmıĢ hakim 

tarafından bakılmış olması hallerinde, istinaf baĢvurusunun kabulü ile 

ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek 

dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu fıkra 

uyarınca verilen kararları kesindir. 

 

6. Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık 

olmayan kararları kesindir. 

 

7. Ġstinaf baĢvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan 

hâkim, aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince 

incelenmesinde bulunamaz. 

 

8. Ġvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna 

baĢvurulamaz. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Temyiz:  

Madde 46 – 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi 

mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm 

bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 

 

2. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, DanıĢtay 

dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına 

karĢı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde DanıĢtayda temyiz 

yoluna baĢvurulabilir. 

Temyiz:  

Madde 46– Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare 

mahkemelerinin aĢağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar,  

başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın 

tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir: 

 

a)  Düzenleyici iĢlemlere karĢı açılan iptal davaları. 

 

b) Konusu yüz bin Türk Lirasını aĢan vergi davaları, tam yargı 

davaları ve idari iĢlemler hakkında açılan davalar. 

 

c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden 

çıkarılma sonucunu doğuran iĢlemlere karĢı açılan iptal davaları. 

 

d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha 

uzun süreyle engelleyen iĢlemlere karĢı açılan iptal davaları. 

 

e) MüĢterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden 

alma iĢlemleri ile daire baĢkanı ve daha üst düzey kamu 

görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma iĢlemleri 

hakkında açılan iptal davaları. 

 

f) Ġmar planları, parselasyon iĢlemlerinden kaynaklanan davalar. 

 

g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca itiraz üzerine verilen 

kararlar ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 

uygulanmasından doğan davalar.  

 

h) Maden, taĢocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal 
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mineralli sular ile ilgili mevzuatın uygulanmasına iliĢkin iĢlemlere 

karĢı açılan davalar.  

 

 ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın 

icrası veyahut kamu hizmetine giriĢ amacıyla yapılan sınavlar 

hakkında açılan davalar.  

 

i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, 

akaryakıt ve sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı boru hattı gibi kıyı tesislerine 

iĢletme izni verilmesine iliĢkin mevzuatın uygulanmasından doğan 

davalar.  

 

j) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-

ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 

uygulanmasından ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-ĠĢlet Modeli 

ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve ĠĢletilmesi ile 

Enerji SatıĢının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 

uygulanmasından doğan davalar. 

  

k) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 

uygulanmasından doğan davalar. 

 

l) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanununun uygulanmasından doğan davalar. 

 

m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları 

piyasa veya sektörle ilgili olarak alınan kararlara karĢı açılan 

davalar. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Temyiz dilekçesi: 

Madde 48 – 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış 

dilekçeler ile yapılır. 

 

2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi 

gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde 

tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya mahkemece ilgiliye 

tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde 

bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir. 

 

 

3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya 

veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren 

mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ 

tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı 

süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz 

isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine 

geçer. 

 

4. Kararı veren Danıştay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten 

veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, 

Danıştaya veya Kurula gönderir. 

 

5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı 

tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması 

istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren mahkemece Danıştay 

Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, 

görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna 

gönderilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin 

durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire 

Temyiz dilekçesi: 

Madde 48 – 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış 

dilekçeler ile yapılır. 

 

2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi 

gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde 

tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya bölge idare 

mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler 

tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay 

veya bölge idare mahkemesince karar verilir. 

 

3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare 

mahkemesine, Danıştaya veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere 

verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya Danıştayca karşı 

tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde 

cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile 

düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu 

dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer. 

 

4. Kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesi, cevap dilekçesi 

verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı 

olarak, Danıştaya veya Kurula gönderir. 

 

5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı 

tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması 

istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren bölge idare 

mahkemesince Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi 

olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi 

Dava Daireleri Kuruluna gönderilir. Danıştayda görevli daire veya kurul 

tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten 
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veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir. 

 

6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının 

ödenmemiş olması halinde kararı veren; mahkeme veya DanıĢtay daire 

baĢkanı tarafından verilecek onbeĢ günlük süre içerisinde 

tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu 

temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler 

tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak 

davaya bakan DanıĢtay dairesi, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına 

karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde de 

kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan 

DanıĢtay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin 

veya DanıĢtay dairesinin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında 

belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına 

karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz 

yoluna başvurulabilir. 

 

7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş 

olduğu, dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve 

temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın 

gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde 

de 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve kurulca verilir. 

sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir. 

 

6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının 

ödenmemiş olması halinde kararı veren mercii tarafından verilecek yedi 

günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş 

sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre 

içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili mercii, kararın 

temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre 

geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması 

halinde de kararı veren mercii, temyiz isteminin reddine karar verir. 

Ġlgili mercinin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen 

temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, 

tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna 

başvurulabilir. 

 

 

 

7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş 

olduğu, dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği, 

temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya kesin bir karar hakkında 

olduğunun anlaĢıldığı hallerde, 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen 

kararlar, dosyanın gönderildiği DanıĢtayın ilgili dairesi ve kurulunca, 

kesin olarak verilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Kararın bozulması: 

Madde 49 –  

 

 

 

 

Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar: 

Madde 49 – 1. Temyiz incelemesi sonunda DanıĢtay; 

 

a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka 

uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik 

bulursa, kararı, gerekçesini değiĢtirerek onar.  
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1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay: 

 

a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 

 

b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 

 

c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması, 

 

 

Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. 

 

2. Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddi yanlıĢlıkların 

düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar 

verilir. 

 

3. Kararın bozulması halinde dosya, DanıĢtayca kararı veren 

mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli iĢlere 

nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik iĢlemlerini 

tamamlayarak yeniden karar verir. 

 

4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. 

Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava, konusuna 

göre DanıĢtay Ġdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir. 

DanıĢtayın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse 

mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. DanıĢtay Ġdari ve 

Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.  

 

 

b) Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan 

maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlıĢlıklar 

varsa kararı düzelterek onar. 

 

2. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay; 

 

a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 

 

b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 

 

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte 

hata veya eksikliklerin bulunması, 
 

Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. 

 

ĠKĠNCĠ FIKRA 49 UNCU MADDENĠN BĠRĠNCĠ FIKRASININ (B) 

BENDĠNE AKTARILDI. 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALAR 50 NCĠ MADDEYE 

AKTARILDI. 
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5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde 

kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir. 

 

6. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen 

incelenmesinde de bu maddenin 4 üncü fıkrası hariç diğer fıkraları 

kıyasen uygulanır. 

 

3. Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması hallerinde 

kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir. 

 

4. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen 

incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50 nci madde hükümleri 

kıyasen uygulanır. 

 

5. Temyize konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim 

aynı davanın temyiz incelemesinde görev alamaz. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Temyizen verilen karar üzerine yapılacak iĢlem: 

Madde 50 – Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla 

birlikte kararı veren mahkeme veya DanıĢtay dairesine gönderilir. Bu 

karar, dosyanın mahkeme veya DanıĢtay dairesine geldiği tarihten 

itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir.  

 

 

 

49 UNCU MADDENĠN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARI, 

50 NCĠ MADDEYE ĠKĠNCĠ, ÜÇÜNCÜ VE BEġĠNCĠ FIRKALAR 

ġEKLĠNDE ALINMIġTIR. 

Temyizen verilen karar üzerine yapılacak iĢlem: 

Madde 50 – 1. Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla 

birlikte kararı veren mercie gönderilir. Bu karar, dosyanın geldiği 

tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılır.  

 

2. Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili 

mercii, dosyayı öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik iĢlemlerini 

tamamlayarak yeniden karar verir. 

 

3. Bölge idare mahkemesi, DanıĢtayca verilen bozma kararına 

uyabileceği gibi kararında ısrar da edebilir.  

 

4. DanıĢtay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın 

temyiz incelemesi, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır.  

 

5. Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar 

ederse, ısrar kararının temyizi halinde, talep, konusuna göre 

DanıĢtay Ġdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir ve 

karara bağlanır. DanıĢtay Ġdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 

kararlarına uyulması zorunludur. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Kanun yararına bozma: 

Madde 51 – 1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi 

mahkemelerince ve DanıĢtayca ilk derece mahkemesi olarak verilip 
temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan 

niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, 

ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden 

Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.  

 

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına 

bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya 

DanıĢtay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.  

 

3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi 

Gazete'de yayımlanır. 

Kanun yararına temyiz: 

Madde 51 – 1. Ġdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare 

mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz 

incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan, niteliği 

bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili 

bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı 

tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.  

 

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına 

bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mercii kararının 

hukuki sonuçlarını kaldırmaz.  

 

3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi 

Gazete'de yayımlanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması: 

Madde 52 – 1. Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, 

mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, 

bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz 

istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı 

incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. Davanın 

reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen 

koşulun varlığına bağlıdır. 

 

 

2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 

 

Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması: 

Madde 52 – 1. Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, 

mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, 

bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz 

istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya istinaf 

baĢvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar 

verilebilir. Davanın reddine ilişkin kararlara karĢı temyiz ya da istinaf 

yoluna baĢvurulması halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin 

durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun 

varlığına bağlıdır. 

 

2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 
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3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz.  

 

4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. 

3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz.  

 

4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. 

  

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Yargılamanın yenilenmesine ve kararın düzeltilmesine iliĢkin özel 

hükümler: 

Madde 55 – 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya 

mahkemenin görevine girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir. 

  

2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda 

yazılı sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir.  

  

3. (Değişik: 10/6/1994-4001/25 md.) Yargılamanın yenilenmesi ve 

kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise, 

istemin reddine karar verilir. 

  

4. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinde 

duruşma yapılması, görevli daire veya mahkemenin kararına bağlıdır.  

 

5. 53, 54 ve bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın 

yenilenmesinde ve kararın düzeltilmesinde bu Kanunun diğer 

hükümleri uygulanır. 

 

Yargılamanın yenilenmesi usulü: 

  

Madde 55 – 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya 

mahkemenin görevine girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir. 

 

2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda 

yazılı sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir.  

 

3. Yargılamanın yenilenmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere 

dayanmıyor ise, istemin reddine karar verilir. 

 

 

4. Yargılamanın yenilenmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli 

daire veya mahkemenin kararına bağlıdır.  

 

5. Bu madde ile 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

yargılamanın yenilenmesinde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

GEÇĠCĠ MADDE 8 – 1. Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına 

iliĢkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değiĢik 

3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm 

yurtta göreve baĢlayacakları tarihten sonra verilen kararlar 

hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiĢ kararlar hakkında, 
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kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına iliĢkin 

hükümler uygulanır. 

 

2. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihine kadar idare 

ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara yapılan 

itirazlarda bu Kanunla düzenlenen istinaf kanun yolu için öngörülen 

harçlar alınır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ek Madde 1 – Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal sınırlar; her 

takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal 

sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan 

edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu 

şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate 

alınmaz.  

 

Ek Madde 1 – Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı 

başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, 

o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi 

hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen 

yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde 

belirlenen sınırların bin Türk Lirasını aşmayan kısımları dikkate 

alınmaz.  

 

4/2/1983 TARĠHLĠ VE 2797 SAYILI YARGITAY KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Daireler:  

MADDE 5 – (DeğiĢik: 9/2/2011-6110/7 md.)  
Yargıtayda yirmiüç hukuk, onbeĢ ceza dairesi ve her dairede bir daire 

başkanı ile yeteri kadar üye bulunur. 

 

Daireler:  

MADDE 5 – (DeğiĢik: 9/2/2011-6110/7 md.)  
“Yargıtayda otuz sekiz daire ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri 

kadar üye bulunur.” 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Birinci BaĢkanlık Kurulu:  

MADDE 10 – Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının 

başkanlığında dördü daire başkanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere 

sekiz asıl ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört 

Birinci BaĢkanlık Kurulu:  

MADDE 10 - Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının 

başkanlığında altısı daire başkanı, altısı Yargıtay üyesi olmak üzere on 

iki asıl ve dördü daire başkanı ve dördü Yargıtay üyesi olmak üzere 
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yedek üyeden oluşur.  

 

sekiz yedek üyeden oluşur.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Dairelerin görevleri:  

MADDE 14 –(DeğiĢik: 9/2/2011-6110/8 md.)  
Hukuk daireleri ile ceza daireleri kendi aralarında işbölümü esasına göre 

çalışır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dairelerin 

arasındaki işbölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlar 

Kurulu tarafından hazırlanır. Hazırlanan iĢbölümü karar tasarısı, toplantı 

tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla Büyük Genel Kurulun 

onayına sunulur. Büyük Genel Kurul, iĢbölümü karar tasarısını aynen 

onaylayabileceği gibi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine 

değiştirerek de onaylayabilir. Bu iş için toplanan Yargıtay Büyük Genel 

Kuruluna Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler 

ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekili katılabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt 

çoğunluğu, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Oylarda 

eşitlik hâlinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  

 

 

 

Hukuk dairelerinde: 

a) Daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde mahkeme 

kararındaki nitelendirme esas alınır. 

 

b) Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukukî ilişkinin 

aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise temyiz 

incelemesi asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli 

dairece yapılır. 

 

c) Bir davada birden fazla hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık 

Dairelerin görevleri:  

MADDE 14 –(DeğiĢik: 9/2/2011-6110/8 md.)  

Daireler, hukuk veya ceza dairesi olarak Yargıtay Büyük Genel 

Kurulu tarafından belirlenir. Hukuk daireleri ile ceza daireleri kendi 

aralarında işbölümü esasına göre çalışır. Özel kanunlarda başkaca hüküm 

bulunmadığı takdirde, dairelerin hukuk veya ceza dairesi olarak 

belirlenmesi ile aralarındaki işbölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar 

uyarınca, Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır. Hazırlanan karar 

tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla Büyük 

Genel Kurulun onayına sunulur. Büyük Genel Kurul, karar tasarısını 

aynen onaylayabileceği gibi üye tam sayısının en az onda birinin teklifi 

üzerine değiştirerek de onaylayabilir. Bu iş için toplanan Yargıtay Büyük 

Genel Kuruluna Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, 

üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekili katılabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt 

çoğunluğu, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Oylarda 

eşitlik hâlinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

 

Hukuk dairelerinde: 

a) Daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde mahkeme 

kararındaki nitelendirme de gözetilerek, temyizin kapsamı esas alınır. 

 

b) Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukukî ilişkinin 

aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise temyiz 

incelemesi asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli 

dairece yapılır. 

 

c) Bir davada birden fazla hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık 
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söz konusu ise temyiz incelemesi uyuşmazlığı doğuran asıl hukukî 

ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır. 

 

d) Bir davada uyuşmazlık konusu hukukî ilişki birden fazla dairenin 

görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme 

türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan 22/4/1926 

tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin 

davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır. 

 

e) Bir sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz 

incelemesini yapmakla görevli daire, bu sözleşme türüne ilişkin tespit 

davalarının temyiz incelemesini de yapmakla görevlidir. 

 

f) Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden sonra 

geri çevrilmesi için mahalline gönderilmesi veya duruşmasının olması o 

dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil etmez. 

 

g) Özel kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunmayan 

durumlarda açılan tazminat davaları ile 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı maddesi hükmünden 

yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak 

verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi ayın uyuşmazlığını 

inceleyecek dairece yapılır. 

 

h) İşbölümünde hukuk dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu 

belirlenmemiş davalara bakmak üzere bir daire görevlendirilir. 

 

Ceza dairelerinde: 

a) Daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde dava açılan 

belgedeki nitelendirme esas alınır. Açıklama ile sevk maddelerinin 

uyumsuz olduğu durumlarda, açıklamaya itibar edilir. 

 

söz konusu ise temyiz incelemesi uyuşmazlığı doğuran asıl hukukî 

ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır. 

 

d) Bir davada uyuşmazlık konusu hukukî ilişki birden fazla dairenin 

görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme 

türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan 22/4/1926 

tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin 

davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır. 

 

e) Bir sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz 

incelemesini yapmakla görevli daire, bu sözleşme türüne ilişkin tespit 

davalarının temyiz incelemesini de yapmakla görevlidir. 

 

f) Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden sonra 

geri çevrilmesi için mahalline gönderilmesi veya duruşmasının olması o 

dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil etmez. 

 

g) Özel kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkânı bulunmayan 

durumlarda açılan tazminat davaları ile 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı maddesi hükmünden 

yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak 

verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi ayın uyuşmazlığını 

inceleyecek dairece yapılır. 

 

h) İşbölümünde hukuk dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu 

belirlenmemiş davalara bakmak üzere bir daire görevlendirilir. 

 

Ceza dairelerinde: 

a) Daireler arasındaki işbölümünün belirlenmesinde mahkeme 

kararındaki nitelendirme, mahkumiyet dıĢındaki kararlarda ise 

iddianamede veya iddianame yerine geçen belgedeki nitelendirme 

esas alınır. 
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b) Çeşitli suçlara ait davalarda, suçların en ağırını incelemeye yetkili 

olan daire görevlidir. 

 

c) Temyiz davasına bakmakla görevli olan daire, Yargıtayın ilk derece 

mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davalar ile olağanüstü kanun 

yollarına ilişkin davalara bakmakla da görevlidir. 

 

d) Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi 

kararında direnmesi hâlinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar 

kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

 

e) İşbölümünde ceza dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu 

belirlenmemiş davalara bakmak üzere bir daire görevlendirilir. 

 

Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile 

karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir 

dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı başında birinci fıkrada 

belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir.  

 

Bu madde uyarınca alınan kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı 

izleyen ay başından itibaren uygulanır. 

 

b) Çeşitli suçlara ait davalarda, suçların en ağırını incelemeye yetkili 

olan daire görevlidir. 

 

c) Temyiz davasına bakmakla görevli olan daire, Yargıtayın ilk derece 

mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davalar ile olağanüstü kanun 

yollarına ilişkin davalara bakmakla da görevlidir. 

 

d) Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi 

kararında direnmesi hâlinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar 

kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur. 

 

e) İşbölümünde ceza dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu 

belirlenmemiş davalara bakmak üzere bir daire görevlendirilir. 

 

Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile 

karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir 

dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı başında birinci fıkrada 

belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir. 

 

Bu madde uyarınca alınan kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı 

izleyen ay başından itibaren uygulanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Genel Sekreterin görevleri:  

MADDE 23 – Genel Sekreter, yönetim işlerinde Birinci Başkanın 

yardımcısıdır. Birinci Başkanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür.  

 

Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile lüzumunda tetkik 

hakimlerinden yeteri kadar yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için 

yeteri kadar memur verilir. 

Genel Sekreterin görevleri:  

MADDE 23 – Genel Sekreter, yönetim işlerinde Birinci Başkanın 

yardımcısıdır. Birinci Başkanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür. 

  

Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile lüzumunda, Yargıtayda 

görev yapan birinci sınıfa ayrılmıĢ tetkik hakimlerinden yeteri kadar 

yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir. 
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Birinci Başkan, Genel Sekreterin İzinli veya özürlü olması hallerinde bir 

Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir.  

 

 

Birinci Başkan, Genel Sekreterin İzinli veya özürlü olması hallerinde bir 

Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

BaĢkanlar, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcıvekilinin nitelikleri:  

MADDE 30 –  Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı seçilebilmek için en az dört yıl, Birinci Başkanvekili, daire 

başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az 

üç yıl süre ile Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Bu süreler 

Yargıtay üyeliğine başlama tarihinden hesaplanır. 

BaĢkanlar, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcıvekilinin nitelikleri: 

MADDE 30 –  Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için en az on yıl, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekili ve Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az beĢ yıl, daire başkanı 

seçilebilmek için en az üç yıl süreyle Yargıtay üyeliği yapmış olmak 

zorunludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama tarihinden hesaplanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 
Genel Sekreterin nitelikleri, seçimi ve görev süresi: 

MADDE 30/A- Genel Sekreter, en az beĢ yıl Yargıtay üyeliği yapmıĢ 

olanlar arasından Birinci BaĢkan tarafından seçilir. 

 

Genel Sekreterin görev süresi iki yıldır. Ancak bu süre sona 

ermeden Birinci BaĢkanın kararı üzerine veya Birinci BaĢkanın 

görevinin sona ermesi halinde Genel Sekreterin görevi de sona erer. 

Görevi sona eren Genel Sekreter bir kez daha seçilebilir. 
 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısının ve Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcıvekilinin seçimi:  

MADDE 32 – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden 

göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.  

 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısının ve Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcıvekilinin seçimi:  

MADDE 32 – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden 

göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.  
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Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

adaylarını belirlemek için üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. 

Adaylar gizli oyla tespit edilir. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday 

gösterilmiş olur. 

 

İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, aynı gün yapılacak diğer 

oylamalarla noksan adaylar tamamlanır. 

 

Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla 

aday belirlenmesi halinde, eşit oy alan adaylardan Yargıtay üyeliğinde 

kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş 

sayılarak beş aday tespit edilir.  

 

Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca 

Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı listenin sunuluşundan 

itibaren onbeş gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet 

Başsavcısını seçer, seçim sonucu ilgililere duyurulur ve Resmi Gazete’de 

yayınlanır. 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de yukarıdaki usul ve esaslara göre 

aday gösterilir ve seçilir. 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekilinin görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden 

seçilebilirler.  

 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesinden 

veya yaş haddi nedeniyle emekli olacakları tarihlerden yirmi gün önce; 

bunların dışında bir nedenle bu görevlerde boşalma olduğu takdirde 

boşalmayı izleyen onbeş gün içinde bu madde uyarınca adaylarını 

belirler.  

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

adaylarını belirlemek için üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Her 

üye, ancak bir adaya oy verebilir. Adaylar gizli oyla tespit edilir. İlk 

oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş olur. 

 

İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise, aynı gün yapılacak diğer 

oylamalarla noksan adaylar tamamlanır. 

 

Aday tespiti için yapılan oylamada; oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla 

aday belirlenmesi halinde, eşit oy alan adaylardan Yargıtay üyeliğinde 

kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş 

sayılarak beş aday tespit edilir.  

 

Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca 

Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı listenin sunuluşundan 

itibaren onbeş gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet 

Başsavcısını seçer, seçim sonucu ilgililere duyurulur ve Resmi Gazete’de 

yayınlanır. 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de yukarıdaki usul ve esaslara göre 

aday gösterilir ve seçilir. 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekilinin görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden 

seçilebilirler.  

 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesinden 

veya yaş haddi nedeniyle emekli olacakları tarihlerden yirmi gün önce; 

bunların dışında bir nedenle bu görevlerde boşalma olduğu takdirde 

boşalmayı izleyen onbeş gün içinde bu madde uyarınca adaylarını 

belirler.  
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesi veya yaş haddi nedeniyle 

emekliye ayrılmaları halinde, yeni seçilen Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, eskilerin görev 

süresinin bitmesi veya emekliye ayrılmalarını, diğer hallerde seçimin 

Resmi Gazete ile yayınlanmasını izleyen ilk işgününde göreve başlar. 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcıvekilinin görev sürelerinin bitmesi veya yaş haddi nedeniyle 

emekliye ayrılmaları halinde, yeni seçilen Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, eskilerin görev 

süresinin bitmesi veya emekliye ayrılmalarını, diğer hallerde seçimin 

Resmi Gazete ile yayınlanmasını izleyen ilk işgününde göreve başlar. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Birinci BaĢkanlık Kurulu Üyelerinin nitelik ve seçimleri:  

MADDE 33 –(Mülga birinci fıkra: 9/2/2011 – 6110/14 md.)   

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl daire başkanı ile bir yedek 

daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; iki 

asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek 

üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 

seçilir. Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla 

kimse seçilemez.  

 

 

Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması halinde noksanlık yedeği ile 

tamamlanır.  

 

Birinci Başkanlık Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. 

 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda kurul 

toplantılarına katılamazlar.  

 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy 

pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday 

çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu 

tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin 

Birinci BaĢkanlık Kurulu Üyelerinin nitelik ve seçimleri:  

MADDE 33 –(Mülga birinci fıkra: 9/2/2011 – 6110/14 md.)   

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek üç asıl daire başkanı ile iki yedek 

daire başkanı ve üç asıl üye ile iki yedek üye hukuk dairelerinden; üç 

asıl daire başkanı ile iki yedek daire başkanı ve üç asıl üye ile iki yedek 

üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 

seçilir. Birinci BaĢkanlık Kuruluna üye seçilebilmek için üç yıl 

süreyle Yargıtay üyeliğinde çalıĢmıĢ olmak Ģarttır. Birinci Başkanlık 

Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.  

 

Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması halinde noksanlık yedeği ile 

tamamlanır.  

 

Birinci Başkanlık Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. 

 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda kurul 

toplantılarına katılamazlar.  

 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy 

pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması mümkündür. Aday 

çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu 

tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin 
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üç katı aday gösterilir. Seçimler 31 inci madde hükümleri gereğince 

yapılır. 

 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir 

seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.  

 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin 

seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde kurul üyeliğinden 

ayrılmış sayılırlar. 

 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması 

halinde onbeş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye 

yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

 

üç katı aday gösterilir. Seçimler 31 inci madde hükümleri gereğince 

yapılır. 

 

Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup bir 

seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.  

 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin 

seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde kurul üyeliğinden 

ayrılmış sayılırlar. 

 

Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması 

halinde onbeş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye 

yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 GEÇĠCĠ MADDE 13- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren; 

 

a) Üç gün içinde bu Kanunda yapılan değiĢikliğe uygun olarak Genel 

Sekreter ve genel sekreter yardımcıları yeniden belirlenir. 

 

b) Yedi gün içinde bu Kanunda yapılan değiĢikliğe uygun olarak 

Birinci BaĢkanlık Kurulu yeniden belirlenir.  

 

Belirlenen Birinci BaĢkanlık Kurulu on gün içinde, iĢ durumunu 

dikkate alarak, ceza ve hukuk dairelerinin sayısı ile bu daireler 

arasındaki iĢbölümüne iliĢkin karar tasarısını hazırlar ve Yargıtay 

Büyük Genel Kurulunun onayına sunar.  

 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, tasarıyı beĢ gün içinde karara 

bağlar. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iĢbölümünün 
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onaylanmasına iliĢkin kararı derhal Resmî Gazete’de yayımlanır ve 

yayım tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya baĢlanır.  

 

Birinci BaĢkanlık Kurulu, iĢbölümüne iliĢkin kararın Resmî 

Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iĢ 

durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Yargıtayın 

daire baĢkanları, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde 

görev yapacağını yeniden belirler.  

 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iĢbölümünün onaylanmasına 

iliĢkin kararı uygulanmaya baĢlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan 

değiĢiklikten önceki iĢbölümüne iliĢkin hükümler uygulanmaya 

devam olunur. 

 

Daha önce baĢka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiĢtirilen 

dava dosyaları mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir. 

 

22/4/1983 TARĠHLĠ VE 2820 SAYILI SĠYASĠ PARTĠLER KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Kullanılamayacak parti adları ve iĢaretler:  

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra : 19/6/1992 - 3821/8 md.) Anayasa 

Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan 

siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri 

işaretleri başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce 

kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve 

flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. 

 

 

(Değişik: 19/6/1992 - 3821/8 md.) Kurulacak siyasi partiler Anayasa 

Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan 

Kullanılamayacak parti adları ve iĢaretler:  

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra : 19/6/1992 - 3821/8 md.) Anayasa 

Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan 

siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri 

işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek Ģekilde başka bir siyasi 

partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait 

topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce 

kullanılmaz. 

 

(Değişik: 19/6/1992 - 3821/8 md.) Kurulacak siyasi partiler Anayasa 

Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan 
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edemez ve böyle bir iddiada bulunamazlar.  

 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, 

mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi 

partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

 

edemez ve böyle bir iddiada bulunamazlar.  

 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, 

mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi 

partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Diğer sebeplerle baĢvuru                                                     

Madde 104 - (Değişik birinci fıkra:12/8/1999-4445/19 md.) Bir siyasi 

partinin bu Kanunun 101 inci maddesi dışında kalan emredici 

hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici 

hükümlerine aykırılık  halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine 

Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılığınca re`sen yazı ile 

başvurulur. 

 

(Değişik: 2/1/2003-4778/12 md.) Anayasa Mahkemesi, söz konusu 

hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî 

parti hakkında ihtar kararı verir. (İptal ikinci cümle: Ana.Mah.`nin 

11/6/2009 tarihli ve E.: 2008/5, K.:2009/81 sayılı kararı ile.)  

 

Diğer sebeplerle baĢvuru                                                      

Madde 104 - (Değişik birinci fıkra:12/8/1999-4445/19 md.) Bir siyasi 

partinin bu Kanunun 101 inci maddesi dışında kalan emredici 

hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici 

hükümlerine aykırılık  halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine 

Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılığınca re`sen yazı ile 

başvurulur. 

 

(Değişik: 2/1/2003-4778/12 md.) Anayasa Mahkemesi, söz konusu 

hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî 

parti hakkında ihtar kararı verir. (İptal ikinci cümle: Ana.Mah.`nin 

11/6/2009 tarihli ve E.: 2008/5, K.:2009/81 sayılı kararı ile.)  

 

Tüzüklerinde, Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi 

parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri ve 

rumuzlarını aynen veya iltibasa mahal verecek Ģekilde kabul eden 

veya kullanan siyasi parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca re’sen veya ilgili siyasi parti tarafından 

doğrudan yazı ile baĢvurulur. Anayasa Mahkemesi baĢvuru 

tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde isim, amblem ve 

rumuzlarla ilgili olarak siyasi parti siciline kayıt önceliğine göre 

yapacağı incelemede bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci 

fıkrasına aykırılık görürse, aykırılık teĢkil eden isim, amblem ve 

rumuzların hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine 
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karar verir.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Mükerrer kayıt:  

Madde 114  – Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 üncü 

fıkralarına aykırı hareket edenler, otuz milyon liradan 

yetmiĢbeĢmilyon liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
 

Aynı kiĢiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile baĢvurusu 

bulunmayan veya mevcut olmayanları üye gibi gösterip kaydedenler, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
 

Gerçek dıĢı üye kaydı yapmak 

MADDE 114- Siyasi partiye yazılı üyelik baĢvurusu bulunmayan 

veya mevcut olmayan kiĢileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler 

hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve elli günden iki yüz güne 

kadar adli para cezasına hükmolunur. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

Defter, sicil ve kayıtların tutulma usulü 

EK MADDE 7- Bu Kanuna göre tutulacak sicil, dosya, defter ve 

kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli 

form Ģeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya baĢlanmadan önce 

her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. 

Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek 

muhafaza edilir.  

 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı siyasi parti sicillerine iĢlenmek 

üzere elektronik ortamda veri aktarımı, ancak siyasi parti genel 

merkezleri tarafından ve bu iĢlerle görevlendirilecek kiĢilerce yerine 

getirilir. 
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29/3/1984 TARĠHLĠ VE 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMENĠN DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Eğitim Dairesi BaĢkanlığı: 

Madde 20 – Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

 

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, 

yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,  

 

b) Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulamak,  

 

c) (Mülga : 25/6/1992 - 3825/17 md.) 

 

d) Eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak, 

 

 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Eğitim Dairesi BaĢkanlığı: 

Madde 20 – Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

 

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, 

yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,  

 

b) Bakanlık merkez ve taĢra teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve 

hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,  

 

c) (Mülga : 25/6/1992 - 3825/17 md.) 

 

d) Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle 

ilgili işleri yapmak, 

 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

Personel Eğitim Merkezleri 

MADDE 34/A- Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli 

Eğitim Merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere 

Adalet Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı personelinin adaylık, 

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları, Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması 

amacıyla Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığına bağlı Personel Eğitim Merkezleri kurulur.  

 

Bakanlık, bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle 
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ilgili her çeĢit tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluĢ ve kurullarla 

iĢbirliği yapar. 

 

Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimleri ile eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, 

destek, program geliĢtirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık ve 

güvenlik, bilgi iĢlem, istatistik, arĢiv ve dokümantasyon, strateji 

geliĢtirme, dıĢ iliĢkiler, proje ve enformasyon gibi hizmetleri; bir 

müdür ve iki müdür yardımcısının sorumluluğunda görev yapan 

yeteri kadar Ģube müdürlüğü ve idari personel eliyle yürütülür. 

 

Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmıĢ adlî ve idari yargı 

hâkim ve savcıları arasından; müdür yardımcıları ise hâkimlik ve 

savcılık mesleğinde fiilen en az beĢ yıl görev yapmıĢ ve üstün baĢarısı 

ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaĢılmıĢ bulunanlar 

arasından muvafakatleri alınarak Adalet Bakanınca atanır. 

 

Eğitim merkezleri Ģube müdürlüklerine; Bakanlık merkez ve taĢra 

teĢkilatında görev yapan Ģube müdürleri, yazı iĢleri müdürleri, idari 

iĢler müdürleri, bilgi iĢlem müdürleri ile bunlarla aynı düzeydeki 

görevliler arasından Bakanlıkça atama yapılır.  

 

Eğitim merkezlerinde Eğitim Dairesi BaĢkanının talebi üzerine 

yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve 

DanıĢtay üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanı, adli ve 

idari yargı hâkim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını 

tamamlamıĢ avukatlar ile uzman psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal 

çalıĢmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda konusunda uzman 

kiĢiler, Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir. 

Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci 

BaĢkanlık Kurulu, DanıĢtay üyeleri hakkında DanıĢtay BaĢkanlık 

Kurulu, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
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Kurulu, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında Bakanlık 

tarafından verilir. 

 

Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları 

ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe 

Kanunu hükümleri uyarınca, ders ve ek ders ücreti ödenir. 

 

Eğitim merkezlerinde adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime 

alınacak personel, kapasite ve ihtiyaç durumuna göre Adalet 

Bakanlığınca belirlenir. 

 

Eğitim merkezlerinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine 

iliĢkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla Adalet Bakanının 

baĢkanlığında, Adalet Bakanlığı MüsteĢarı, Personel Genel Müdürü, 

Eğitim Dairesi BaĢkanı,  Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulu ile 

DanıĢtay BaĢkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçecekleri 

birer üye, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi BaĢkanı, 

Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin 

öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye, Türkiye Barolar Birliği 

Yönetim Kurulunun en az on beĢ yıl fiilen mesleği icra etmiĢ 

avukatlar arasından seçeceği bir üyeden oluĢan Eğitim Kurulu 

kurulur. Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi 

dolan üyeler tekrar seçilebilir. Kurul yılda en az bir kez toplanır. 

BaĢkan gerekli gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca 

yürütülür. Adalet Bakanının bulunmadığı durumlarda Adalet 

Bakanlığı MüsteĢarı Kurula baĢkanlık eder. 10/2/1954 tarihli ve 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

Eğitim Kurulu üyelerine her toplantı için (1000) gösterge rakamının 

memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 

miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir. 
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Personel eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınanların 

resmi kıyafet ve harçlıklarına iliĢkin bölümü hariç, 9/7/2002 tarihli 

ve 4769 sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 

Merkezleri Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca iĢlem ve 

uygulama yapılır.  

 

Eğitim merkezleri ve Eğitim Kurulunun kuruluĢ, görev ve yetkileri 

ile çalıĢma usul ve esasları ve maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer 

hususlar Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 (1) Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 

(I) ve (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne 

eklenmiĢtir. 

 

(2) Birinci fıkrada ihdas edilen kadrolar için yapılacak atamalarda 

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar 

uygulanmaz. 

 

(3) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin 

EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve 

Basın Yayın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların 

Ertelenmesi Hakkında Kanunun 104 üncü maddesiyle değiĢik 190 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet 

Bakanlığına ait bölümü taĢra teĢkilatı kadrolarından 12 nci dereceli 

serbest bulunan 400 adet memur unvanlı kadronun yardımcı 

hizmetler (YH) sınıfı, genel idare hizmetleri (GĠH) sınıfı olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 
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25/8/1999 TARĠHLĠ VE 4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 

GEÇĠCĠ MADDE 12- Manisa’da taĢ kömürü madenciliği ve linyit 

madenciliği alanında faaliyet gösteren; 

 

a) Eynez maden ocağı iĢletmesinde 13/5/2014 tarihi itibarıyla, 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı olanlara veya bunların 5510 sayılı Kanunun 34 

üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen 

oranlarda, son aylık net ücretleri esas alınarak ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanınca belirlenen sürede Fondan aylık ödeme yapılır. 

Bu ödemelerden her hangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

 

b) Eynez, Atabacası ve IĢıklar maden ocağı iĢletmelerinde 13/5/2014 

tarihi itibarıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara; iĢyerinin kapalı 

olduğu dönemle sınırlı olmak üzere, 6331 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen ve iĢveren tarafından 

ödenmeyen ücretleri, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca 

belirlenen süre ile aylık olarak Fondan ödenir ve yapılan bu 

ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle iĢverenden tahsil edilir. 

 

23/7/2003 TARĠHLĠ VE 4954 SAYILI TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Hizmet ücreti  

Madde 41- Meslek öncesi eğitim programları hariç olmak üzere, 

Akademi hizmetleri ücretlidir. Bu ücretler, kamuda çalışanlar için 

çalıştığı kurum, kuruluş veya kurullar tarafından, diğerleri için bizzat 

Hizmet ücreti  

Madde 41- Meslek öncesi eğitim ile adli, idari ve askeri yargı hâkim 

ve savcılarına yönelik meslek içi eğitim programları hariç olmak üzere, 

Akademi hizmetleri ücretlidir. Bu ücretler, kamuda çalışanlar için 
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kendileri tarafından ödenir.  

 

 

Akademi hizmetlerinden yararlanma ve ücretlere ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikte gösterilir. 

çalıştığı kurum, kuruluş veya kurullar tarafından, diğerleri için bizzat 

kendileri tarafından ödenir.  

 

Akademi hizmetlerinden yararlanma ve ücretlere ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikte gösterilir. 

 

26/9/2004 TARĠHLĠ VE 5235 SAYILI ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMELERĠ ĠLE BÖLGE ADLĠYE MAHKEMELERĠNĠN 

KURULUġ, GÖREV VE YETKĠLERĠ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Hukuk mahkemelerinin kuruluĢu  

MADDE 5- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî 

durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet 

Bakanlığınca kurulur.  

 

Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hâkimlidir.  

 

(Mülga fıkra: 9/2/2011-6110/13 md.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk mahkemelerinin kuruluĢu 

MADDE 5- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî 

durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet 

Bakanlığınca kurulur.  

 

Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir. 

 

Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir 

baĢkan ile yeteri kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen 

uyuĢmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde 

olan dava ve iĢler ile dava değerine bakılmaksızın; 

 

1. Ġflas, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması, iflasın kapatılması, 

konkordato, yeniden yapılandırmadan kaynaklanan davalara, 

 

2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hâkimin 

kesin olarak karara bağlayacağı iĢler ile davalara, 

 

3. ġirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul 

kararlarının iptali ve butlanına iliĢkin davalara, yönetim organları 



45/115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin 

hükümler saklıdır.  

 

(Değişik beşinci fıkra:17/4/2013–6460/10 md.) İş durumunun gerekli 

kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi 

oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda başkaca 

hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, 

gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş 

dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. 

Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara 

bakmak zorundadır.  

ve denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, 

organların azline ve geçici organ atanmasına iliĢkin davalara, fesih, 

infisah ve tasfiyeye yönelik davalara, 

 

4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 

ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa 

göre yapılan tahkim yargılamasında; tahkim Ģartına iliĢkin 

itirazlara, iptal davalarına, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik 

davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik 

davalara,  

 

iliĢkin tüm yargılama safhaları, bir baĢkan ve iki üye ile toplanacak 

heyetçe yürütülür ve sonuçlandırır. Heyet halinde bakılacak 

davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan önce veya açıldıktan 

sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet 

tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada belirtilen dava 

ve iĢler dıĢında kalan uyuĢmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri 

tarafından görülür ve karara bağlanır. BaĢkan ve üye hâkimler 

arasında dağılıma iliĢkin esaslar, iĢlerde denge sağlanacak biçimde 

mahkeme baĢkanı tarafından önceden tespit edilir. 

 

Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin 

hükümler saklıdır.  

 

(Değişik beşinci fıkra:17/4/2013–6460/10 md.) İş durumunun gerekli 

kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi 

oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda başkaca 

hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, 

gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş 

dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. 

Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara 

bakmak zorundadır.  
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Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 

 

Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ceza mahkemeleri 

Madde 8- Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza 

mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. 

 

Ceza mahkemeleri 

Madde 8- Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile 

özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ceza mahkemelerinin kuruluĢu  

Madde 9- Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî 

durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet 

Bakanlığınca kurulur.  

 

Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir.  

 

Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu 

mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır.  

 

Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin 

hükümler saklıdır.  

 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla 

dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.  

 

Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 

Ceza mahkemelerinin kuruluĢu  

Madde 9- Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî 

durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet 

Bakanlığınca kurulur.  

 

Asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir.  

 

Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu 

mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır.  

 

Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin 

hükümler saklıdır.  

 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla 

dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.  

 

Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Sulh ceza mahkemesinin görevi  

MADDE 10- Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, 

iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para 

cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adlî para cezalarına ve 

güvenlik tedbirlerine iliĢkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza 

mahkemelerinin görevi içindedir. 

 

 

 

Sulh ceza hâkimliği  

MADDE 10- Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, 

yürütülen soruĢturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli 

kararları almak, iĢleri yapmak ve bunlara karĢı yapılan itirazları 

incelemek amacıyla sulh ceza hâkimliği kurulmuĢtur.  

 

 

ĠĢ durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla sulh ceza 

hâkimliği kurulabilir. Bu durumda sulh ceza hâkimlikleri 

numaralandırılır. Müstakilen sulh ceza hâkimliğinde görevlendirilen 

hâkimler, adli yargı adalet komisyonlarınca baĢka mahkemelerde 

veya iĢlerde görevlendirilemez.  

 

Sulh ceza hâkimliğinde bir yazı iĢleri müdürü ile yeteri kadar 

personel bulunur.  

 

Sulh ceza hâkimliği, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları 

ve iĢ yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüĢü alınarak Adalet 

Bakanlığınca kurulur. 

 

Sulh ceza hâkimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 

 

Sulh ceza hâkimliğinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve 

ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 

 

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükĢehir belediyesi bulunan illerde, 

büyükĢehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan 

sulh ceza hâkimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına 

bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
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Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

 

Coğrafî durum ve iĢ yoğunluğu göz önünde tutularak bir sulh ceza 

hâkimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiĢtirilmesine, 

Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca karar verilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Asliye ceza mahkemesinin görevi 

Madde 11- Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, 

sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve 

işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.  

Asliye ceza mahkemesinin görevi 

MADDE 11- Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, 

sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan 

dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge adliye mahkemesi baĢkanı, daire baĢkanları ve üyelerin 

nitelikleri ve atanmaları 

Madde 43- Bölge adliye mahkemesi başkanı birinci sınıf; daire başkanı 

birinci sınıfa ayrılmıĢ ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını 

yitirmemiĢ, daire üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve 

savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Bunlar, dört yıldan önce baĢka bir yere veya göreve atanamazlar, 

ancak meĢru mazeretleri durumunda muvafakatları alınarak veya 

haklarında yapılacak soruĢturma sonunda görev yeri veya 

görevlerinin değiĢtirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca karar verilebilir. 

 

Bölge adliye mahkemesi baĢkanı, daire baĢkanları ve üyelerin 

nitelikleri ve atanmaları 

Madde 43- Bölge adliye mahkemesi başkanı ve daire başkanları birinci 

sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiĢ; 

daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmış olup, birinci sınıfa 

ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiĢ adlî yargı hâkim ve 

savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.  

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Cumhuriyet baĢsavcısı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları  

Madde 44- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci 
Cumhuriyet baĢsavcısı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları  

Madde 44- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci 
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sınıfa ayrılmıĢ ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiĢ; 

bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları hâkimlik ve savcılık 

mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge 

adliye mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim 

ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Bunlar, dört yıldan önce baĢka bir yere veya göreve atanamazlar, 

ancak meĢru mazeretleri durumunda muvafakatları alınarak veya 

haklarında yapılacak soruĢturma sonunda görev yeri veya 

görevlerinin değiĢtirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca karar verilebilir. 

 

sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiĢ; 

Cumhuriyet savcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 

sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mahkemesinde 

yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ġstek üzerine atama 

Madde 45- Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, bu görevlerinden dolayı 

kazanılmıĢ hakları ile üyelik hukukları saklı kalmak kaydıyla, 
istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye 

mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet 

başsavcılığına atanabilirler. Bu şekilde ataması yapılanların başka bir 

bölge adliye mahkemesine atanmasında da aynı usul uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġstek üzerine atama 

Madde 45- Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, istekleri üzerine Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, 

daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilirler. Bu 

şekilde ataması yapılanların başka bir bölge adliye mahkemesine 

atanmasında da aynı usul uygulanır. Yargıtay daire baĢkanı ve üyeleri, 

istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge 

adliye mahkemesi baĢkanlığına, daire baĢkanlıklarına veya 

Cumhuriyet baĢsavcılığına dört yıllığına atanabilirler. BaĢka bir 

bölge adliye mahkemesine yapılacak atamalarda da aynı usul 

uygulanır. Bu Ģekilde atananların; Yargıtay üyeliği sıfatı, kadrosu, 

aylık ve ödeneği ile her türlü özlük hakları korunur; aylık ve 

ödenekleri ile her türlü mali ve sosyal haklarının Yargıtay 

bütçesinden ödenmesine devam olunur; disiplin ve ceza soruĢturma 

ve kovuĢturmaları Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir; 

bu görevde geçirdikleri süre Yargıtay üyeliğinde geçmiĢ sayılır. Bu 

kiĢiler; Yargıtay üyeleri tarafından Yargıtayda yapılan iĢ ve 

iĢlemlere katılamazlar; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği 

seçimleri hariç Yargıtaydaki seçimlerde aday olamaz ve oy 
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Adlî yargı hâkim sınıfından olan Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri, 

müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri, 

bağımsız daire başkanları istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına 

veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilirler.  

 

kullanamazlar; istekleri üzerine Yargıtaydaki görevlerine geri 

dönerler. 

 

Adlî yargı hâkim sınıfından olan Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri, 

müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri, 

bağımsız daire başkanları istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına 

veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilirler.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

SoruĢturma ve kovuĢturma usulü  

MADDE 47- Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, 

Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya 

görev sırasında işlenen suçları ile şahsî suçlarından, sıfat ve görevleri 

gereklerine uymayan tutum ve davranışlarından dolayı haklarında 

yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel kanunlarında yazılı 

hükümler uygulanır.  

 

Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri 

suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı 

ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet 

başsavcısına verilen görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza 

dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme 

nezdindeki Cumhuriyet başsavcısı tarafından yerine getirilir. 

Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli ceza dairesidir.  

 

Bölge adliye mahkemesi baĢkan ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve 

Cumhuriyet savcılarının şahsî suçları hakkında genel hükümlere göre 

yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, en yakın bölge adliye 

mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ile bu bölge adliye mahkemesi ceza 

dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir.  

SoruĢturma ve kovuĢturma usulü  

MADDE 47- Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, 

Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya 

görev sırasında işlenen suçları ile şahsî suçlarından, sıfat ve görevleri 

gereklerine uymayan tutum ve davranışlarından dolayı haklarında 

yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel kanunlarında yazılı 

hükümler uygulanır.  

 

Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri 

suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı 

ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet 

başsavcısına verilen görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza 

dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme 

nezdindeki Cumhuriyet başsavcısı tarafından yerine getirilir. 

Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli ceza dairesidir.  

 

Bölge adliye mahkemesi baĢkanı, daire baĢkanları, üyeleri, 

Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarının şahsî suçları hakkında 

genel hükümlere göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, en 

yakın bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ile bu bölge adliye 

mahkemesi ceza dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir. 
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 Daire kararlarına karĢı Ceza Muhakemesi Kanununun 272 nci 

maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde temyiz baĢvurusu 

yapılabilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Denetleme 

MADDE 48- Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri 

Cumhuriyet başsavcılıkları ile bölge adliye mahkemeleri adalet 

komisyonlarının denetimleri, adalet başmüfettişlerince yapılır. 

Denetleme 

MADDE 48- Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri 

Cumhuriyet başsavcılıkları ile bölge adliye mahkemeleri adalet 

komisyonlarının denetimleri, ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu baĢmüfettiĢleri veya adalet başmüfettişlerince yapılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 GEÇĠCĠ MADDE 5- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 5235 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değiĢikliğin yürürlüğe 

girmesinden itibaren üç ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu tarafından yetkilendirme veya tayin iĢlemleri yapılır ve bu 

mahkemelerin heyet halinde çalıĢmaya baĢlayacakları tarih 

belirlenerek Resmî Gazetede ilân edilir. Bu mahkemeler, Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ve ilân edilen 

tarihe kadar tek hakimle çalıĢmaya devam eder. 

 

26/9/2004 TARĠHLĠ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Yabancı tarafından iĢlenen suç 

MADDE 12- (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, 

Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren 

bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi 

Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 

Yabancı tarafından iĢlenen suç 

MADDE 12- (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, 

Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren 

bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi 

Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.  
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(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk 

kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi 

ve failin Türkiye'de bulunması halinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede 

hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti 

üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

 

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Adalet 

Bakanının istemi ile yargılanır: 

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis 

cezasını gerektirmesi. 

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme 

isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu 

devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması. 

 

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece 

mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya 

beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında 

Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. 

 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk 

kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi 

ve failin Türkiye'de bulunması halinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede 

hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti 

üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

 

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Adalet 

Bakanının istemi ile yargılanır: 

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis 

cezasını gerektirmesi. 

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme 

isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu 

devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması. 

 

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece 

mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya 

beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında 

Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. 

 

(5) Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüĢvet ve nüfuz ticareti 

suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine 

bağlı değildir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Geri verme  

MADDE 18- (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen 

bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya 

mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, 

kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla 

geri verilebilir. Ancak, geri verme talebine esas teşkil eden fiil;  

Geri verme  

MADDE 18- (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen 

bir suç nedeniyle hakkında ceza soruĢturması ya da kovuşturması 

başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep 

üzerine, soruĢturma ya da kovuşturmanın yapılabilmesi veya 

hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Ancak, geri verme 
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a) Türk kanunlarına göre suç değilse,  

 

b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askerî suç niteliğinde ise, 

  

c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir 

Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin 

zararına işlenmişse,  

 

d) Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise,  

 

e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise,  

 

Geri verme talebi kabul edilmez.  

 

(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler 

hariç olmak üzere, vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.  

 

(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi halinde ırkı, dini, 

vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri 

nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence ve 

kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, 

talep kabul edilmez.  

 

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi 

hakkında bu madde ve Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası 

sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı temyiz yoluna 

başvurulabilir.  

 

(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar 

verirse, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun 

talebine esas teşkil eden fiil;  

 

a) Türk kanunlarına göre suç değilse,  

 

b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askerî suç niteliğinde ise,  

 

c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir 

Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin 

zararına işlenmişse,  

 

d) Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise,  

 

e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise,  

 

Geri verme talebi kabul edilmez.  

 

(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler 

hariç olmak üzere, vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.  

 

(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi halinde ırkı, dini, 

vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri 

nedeniyle soruĢturulacağına ya da kovuşturulacağına veya 

cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına 

dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez. 

 

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi 

hakkında bu madde ve Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası 

sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı temyiz yoluna 

başvurulabilir.  

 

(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar 

verirse, bu kararın yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun 
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takdirine bağlıdır.  

 

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine 

başvurulmasına, Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme 

hükümlerine göre karar verilebilir.  

 

(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi 

halinde, ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre 

tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma tedbirlerine başvurulabilir.  

 

(8) Geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil 

eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz 

edilebilir. 

takdirine bağlıdır.  

 

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine 

başvurulmasına, Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme 

hükümlerine göre karar verilebilir.  

 

(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi 

halinde, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre tutuklama 

kararı verilebilir veya diğer koruma tedbirlerine başvurulabilir.  

 

(8) Geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil 

eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz 

edilebilir. 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Cinsel saldırı  

MADDE 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 

dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan 

yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

 

 

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi 

durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu 

fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması 

mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

 

(3) Suçun; 

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı, 

 

Cinsel saldırı  

MADDE 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 

dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beĢ yıldan 

on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranıĢın 

sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beĢ yıla yıla kadar 

hapis cezası verilir.  

 

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 

gerçekleştirilmesi durumunda, oniki yıldan az olmamak üzere hapis 

cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma 

ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.  

 

(3) Suçun;   

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı, 
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b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle, 

 

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan 

bir kişiye karşı, 

 

 

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 

 

 

 

 

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında 

artırılır. 

 

(4) Suçun iĢlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını 

sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kiĢi 
ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 

 

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının 

bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 

hükmolunur. 

 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz 

kötüye kullanılmak suretiyle, 

 

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan 

bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeĢ, evlat edinen 

veya evlatlık tarafından, 

 

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 

 

e) Ġnsanların toplu olarak bir arada yaĢama zorunluluğunda 

bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

 

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında 

artırılır. 

 

(4) Cinsel saldırı için baĢvurulan cebir ve Ģiddetin kasten yaralama 

suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 

yaralama suçuna iliĢkin hükümler uygulanır. 

 

 

 

 

 

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.  
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Çocukların cinsel istismarı 

MADDE 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan 

sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar 

deyiminden; 

 

 

 

 

 

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin 

hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 

çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, 

 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen 

başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 

Anlaşılır. 

 

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 

gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeĢ yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 

 

(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, 

üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti 

veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler 

tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 

suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleĢtirilmesi 

hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

 

 

Çocukların cinsel istismarı 

MADDE 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan 

onbeĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın 

sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar 

hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmıĢ suçun failinin 

çocuk olması hâlinde soruĢturma ve kovuĢturma yapılması 

mağdurun, velisinin veya vasisinin Ģikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar 

deyiminden; 

 

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin 

hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 

çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, 

 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen 

başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 

anlaşılır.  

 

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 

gerçekleştirilmesi durumunda, onaltı yıldan aĢağı olmamak üzere hapis 

cezasına hükmolunur.  

 

(3) Suçun;   

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,  

 

b) Ġnsanların toplu olarak bir arada yaĢama zorunluluğunda 

bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

 

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan 

bir kiĢiye karĢı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeĢ veya evlat 

edinen tarafından, 
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(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir 

veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki 

fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama 

suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama 

suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

 

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının 

bozulması halinde, onbeĢ yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 

hükmolunur. 

 

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden 

olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

 

 

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren 

ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler 

tarafından, 

 

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle, 

 

iĢlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında 

artırılır.  

 

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın, (a) bendindeki çocuklara karşı 

cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karĢı silah 

kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama 

suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama 

suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

 

 

 

 

 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.   

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

ReĢit olmayanla cinsel iliĢki 

MADDE 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş 

olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki 

ReĢit olmayanla cinsel iliĢki 

MADDE 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş 

olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beĢ 
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yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

(2) (Ġptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 

sayılı kararı ile) 

 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kiĢi 

tarafından iĢlenmesi hâlinde, Ģikâyet aranmaksızın, on yıldan onbeĢ 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 

(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını 

üstlenen veya koruyucu aile iliĢkisi çerçevesinde koruma, bakım ve 

gözetim yükümlülüğü bulunan kiĢi tarafından iĢlenmesi hâlinde, 

Ģikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Cinsel taciz 

MADDE 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi 

hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 

 

 

(2) Bu fiiller; hiyerarĢi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya 

da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 

ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak 

işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden 

ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

 

 

 

Cinsel Taciz 

MADDE 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi 

hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karĢı iĢlenmesi hâlinde 

altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 

(2) Suçun; 

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin 

sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,    

 

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti 

veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan 

kiĢiler tarafından, 

 

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak 

suretiyle, 

 

d) Posta veya elektronik haberleĢme araçlarının sağladığı 

kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  
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e) TeĢhir suretiyle, 

 

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden 

ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Nitelikli hırsızlık 

MADDE 142- (1) Hırsızlık suçunun; 

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete 

ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis 

edilen eşya hakkında, 

 

b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek 

suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmıĢ 

olan eĢya hakkında, 

 

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların 

belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, 

 

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları 

önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, 

 

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya 

hakkında, 

 

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.)   

İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 

(2) Suçun; 

Nitelikli hırsızlık 

MADDE 142- (1) Hırsızlık suçunun; 

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete 

ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis 

edilen eşya hakkında, 

 

 

 

 

 

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların 

belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, 

 

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları 

önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, 

 

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya 

hakkında, 

 

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.)   

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

 

(2) Suçun; 
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a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden 

yararlanarak, 

 

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel 

beceriyle, 

 

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya 

kargaşadan yararlanarak, 

 

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir 

aletle kilit açmak suretiyle, 

 

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 

 

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat 

takınarak, 

 

g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya 

küçükbaş hayvan hakkında, 

 

 

 

 

 

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh 

bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı 

işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. 

 

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, 

işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş 

yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün 

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden 

yararlanarak, 

 

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel 

beceriyle, 

 

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya 

kargaşadan yararlanarak, 

 

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir 

aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle, 

 

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 

 

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat 

takınarak, 

 

g) Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında, 

 

 

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek 

suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmıĢ 

olan eĢya hakkında, 

 

İşlenmesi hâlinde, beĢ yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh 

bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı 

işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. 

 

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, 

işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş 

yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün 
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faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve 

onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  

 

(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli 

veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı 

soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz. 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve 

onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  

 

(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli 

veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı 

soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz. 

 

(5) Hırsızlık suçunun iĢlenmesi sonucunda haberleĢme, enerji ya da 

demiryolu veya havayolu ulaĢımı alanında kamu hizmetinin geçici de 

olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre 

verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Suçun gece vakti iĢlenmesi 

MADDE 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, 

verilecek ceza üçte birine kadar artırılır. 

Suçun gece vakti iĢlenmesi 

MADDE 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Nitelikli yağma 

Madde 149- (1) Yağma suçunun; 

a) Silahla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde, 

 

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı, 

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 

güçten yararlanılarak, 

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, 

Nitelikli yağma 

Madde 149- (1) Yağma suçunun; 

a) Silahla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların 

eklentilerinde, 
e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı, 

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 

güçten yararlanılarak, 

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, 
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h) Gece vaktinde, 

 

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 

 

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten 

yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

 

h) Gece vaktinde, 

 

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 

 

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten 

yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Mala zarar vermenin nitelikli halleri 

MADDE 152- (1) Mala zarar verme suçunun; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya 

kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya 

hakkında, 

 

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya 

tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, 

 

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü 

dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, 

 

d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya 

yarayan tesisler hakkında, 

 

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren 

veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya 

kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 

 

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve 

üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya 

Mala zarar vermenin nitelikli halleri 

MADDE 152- (1) Mala zarar verme suçunun; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya 

kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya 

hakkında, 

 

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya 

tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, 

 

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü 

dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, 

 

d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya 

yarayan tesisler hakkında, 

 

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren 

veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya 

kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 

 

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve 

üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya 
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eşya hakkında, 

 

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu 

görevlisinin zararına olarak, 

 

İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 

 

(2) Mala zarar verme suçunun; 

a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, 

b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak 

suretiyle, 

c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah 

kullanarak, 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. 

 

eşya hakkında, 

 

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu 

görevlisinin zararına olarak, 

 

İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 

 

(2) Mala zarar verme suçunun; 

a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, 

b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak 

suretiyle, 

c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah 

kullanarak, 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır. 

 

(3) Mala zarar verme suçunun iĢlenmesi sonucunda haberleĢme, 

enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaĢımı alanında kamu 

hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar 

hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar 

artırılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

MADDE 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az 

olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından 

ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama 

UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

MADDE 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz 

yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından 

ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama 



64/115 

sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de 

uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama 

sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. 

 

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı 

olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, 

nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beĢ yıldan 

onbeĢ yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

 

 

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya 

bazmorfin olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

 

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil 

edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek 

ceza yarı oranında artırılır. 

 

 

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından 

düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi 

doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri 

uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza 

yarısına kadar indirilebilir. 

 

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu 

veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi 

makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, 

satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, 

dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para 

sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de 

uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama 

sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. 

 

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı 

olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, 

nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan 

az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Ancak, uyuĢturucu veya uyarıcı madde verilen veya 

satılan kiĢinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kiĢiye 

verilecek hapis cezası onbeĢ yıldan az olamaz.  

 

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya 

bazmorfin olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

 

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kiĢi 

tarafından birlikte iĢlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, 
suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

 

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından 

düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi 

doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri 

uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza 

yarısına kadar indirilebilir. 

 

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu 

veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi 

makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, 

satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, 

sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para 
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cezası ile cezalandırılır. 

 

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 

veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, 

hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile 

iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

cezası ile cezalandırılır. 

 

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 

veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, 

hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile 

iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma 

MADDE 190- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaştırmak için; 

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 

 

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 

 

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, 

Kişi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya 

bu nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 

veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, 

hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile 

iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

 

UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma 

MADDE 190- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaştırmak için; 

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 

 

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 

 

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, 

Kişi, beĢ yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya 

bu nitelikte yayın yapan kişi, beĢ yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 

veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, 

hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile 

iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 
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Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 

etmek veya bulundurmak 

MADDE 191- (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 

alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  

 

 

 

(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre 

hüküm vermeden önce uyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanan kiĢi 

hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla 

birlikte, kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın alan, 

kabul eden veya bulunduran kiĢi hakkında, denetimli serbestlik 

tedbirine karar verebilir. (Ek cümle: 31/3/2011-6217/20 md.) Bu 

karar, durma kararının hukuki sonuçlarını doğurur.  

 

 

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen 

kiĢi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik 

tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında 

denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kiĢiye rehberlik edecek bir 

uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama 

süresince, kiĢiyi uyuĢturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının 

etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kiĢiye sorumluluk bilincinin 

geliĢmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kiĢinin 

geliĢimi ve davranıĢları hakkında üçer aylık sürelerle rapor 

düzenleyerek hâkime verir.  

 

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, 

tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. 

Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına 

karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.  

Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 

etmek veya bulundurmak ya da uyuĢturucu veya uyarıcı madde 

kullanmak 

MADDE 191- (1)
 
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 

alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuĢturucu veya uyarıcı 

madde kullanan kişi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

 

(2) Bu suçtan dolayı baĢlatılan soruĢturmada Ģüpheli hakkında 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 

inci maddesindeki Ģartlar aranmaksızın, beĢ yıl süreyle kamu 

davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet 

savcısı, bu durumda Ģüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine 

yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal 

ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar 

konusunda uyarır.  

 

(3) Erteleme süresi zarfında Ģüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle 

denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet 

savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha 

uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kiĢi, gerek 

görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içerisinde tedaviye tabi 

tutulabilir. 

 

(4) KiĢinin, erteleme süresi zarfında; 

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin 

gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, 

 

b) Tekrar kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın 

alması, kabul etmesi veya bulundurması, 

 

c) UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanması,  
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(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun 

davranan kiĢi hakkında açılmıĢ olan davanın düĢmesine karar 

verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir. 

 

(6) UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanan kiĢi, hakkında 

kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 

etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da 

iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli 

serbestlik tedbirine tâbi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan 

cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun için kiĢi hakkında bu suç 

nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar 

verilmemiĢ olması gerekir.   

 

(7) KiĢinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik 

tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, infaz edilmiĢ 

sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir. 

hâlinde, hakkında kamu davası açılır.  

 

(5) Erteleme süresi zarfında kiĢinin kullanmak için tekrar 

uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya 

bulundurması ya da uyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanması, 

dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruĢturma 

ve kovuĢturma konusu yapılmaz.  

 

(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, 

birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar iĢlendiği iddiasıyla açılan 

soruĢturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kararı verilemez. 

 

(7) ġüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen 

yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği 

takdirde, hakkında kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilir.  

 

(8) Bu Kanunun;  

a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuĢturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti,  

 

b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuĢturucu veya uyarıcı madde 

kullanılmasını kolaylaĢtırma, 

 

suçundan dolayı yapılan kovuĢturma evresinde, suçun münhasıran 

bu madde kapsamına girdiğinin anlaĢılması hâlinde, sanık hakkında 

bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı verilir.  

 

(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza 

Muhakemesi Kanununun, kamu davasının açılmasının 

ertelenmesine iliĢkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının 
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geri bırakılmasına iliĢkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı etkilemeye teĢebbüs 

MADDE 277- (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan 

bir soruĢturmada, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir 

haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, Ģüpheli 

veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç 

doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda 

bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı 

olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  

 

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması 

halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar 

artırılır. 

Yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı etkilemeye teĢebbüs 

MADDE 277- (1) Görülmekte olan bir davada, gerçeğin ortaya 

çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın 

taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya 

aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi 

ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı 

hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TeĢebbüs iltimas derecesini 

geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır. 

 

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması 

halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar 

artırılır. 

 

4/12/2004 TARĠHLĠ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Tazminat istemi  

Madde 141 – (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; 

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya 

tutukluluğunun devamına karar verilen, 

b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, 

c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından 

yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, 

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama 

mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm 

verilmeyen, 

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra 

Tazminat istemi  

Madde 141 – (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; 

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya 

tutukluluğunun devamına karar verilen, 

b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, 

c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından 

yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, 

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama 

mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm 

verilmeyen, 

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra 
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haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen, 

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük 

sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın 

sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla 

cezalandırılan, 

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar 

kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde 

sözle açıklanmayan, 

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, 

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,  

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde 

elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası 

veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri 

verilmeyen, 

k) (Ek: 11/4/2013-6459/17 md.) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı 

Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan, 

Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler. 

 

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren 

merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus 

verilen karara geçirilir.  

 

haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen, 

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük 

sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın 

sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla 

cezalandırılan, 

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar 

kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde 

sözle açıklanmayan, 

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, 

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,  

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde 

elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası 

veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri 

verilmeyen, 

k) (Ek: 11/4/2013-6459/17 md.) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı 

Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan, 

Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler. 

 

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren 

merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus 

verilen karara geçirilir.  

 

(3) Birinci fıkrada yazan hâller dıĢında, suç soruĢturması veya 

kovuĢturması sırasında, kiĢisel kusur, haksız fiil veya diğer 

sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet 

savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları iĢlemler nedeniyle 

tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir. 

 

(4) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı 

hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hakimler ve 

Cumhuriyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 

MADDE 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına 

dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, 

bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı 

ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz edebilir.  

 

 

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek 

olaylar ve deliller belirtilir. 

 

(3) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Mahkeme, kararını vermek için 

soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça 

belirtmek suretiyle, o yer sulh ceza hâkimini görevlendirebilir; kamu 

davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli 

olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı 

Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene 

ve şüpheliye bildirir. 

 

(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Mahkeme istemi yerinde 

bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir. 

 

 

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir 

yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.  

 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil 

varlığı nedeniyle kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe 

hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesinin bu hususta karar 

vermesine bağlıdır. 

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 

MADDE 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına 

dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, 

bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı 

ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine 

itiraz edebilir.  

 

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek 

olaylar ve deliller belirtilir. 

 

(3) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Sulh ceza hâkimliği, kararını 

vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu 

açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet baĢsavcılığından talepte 

bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, 

istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve 

dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz 

edene ve şüpheliye bildirir. 

 

(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Sulh ceza hâkimliği istemi 

yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek 

mahkemeye verir. 

 

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir 

yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.  

 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil 

varlığı nedeniyle kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe 

hakkında karar vermiş olan sulh ceza hâkimliğinin bu hususta karar 

vermesine bağlıdır. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

MADDE 231 –  (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen 

esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak 

gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.  

 

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve 

süresi bildirilir. 

 

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da 

bildirilir. 

 

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. 

 

(5) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan 

yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis 

veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık 

hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. 

 

(6) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilmesi için;  

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 

 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve 

davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği 

hususunda kanaate varılması,  

 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen 

iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen 

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

MADDE 231 –  (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen 

esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak 

gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.  

 

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve 

süresi bildirilir. 

 

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da 

bildirilir. 

 

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. 

 

(5) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan 

yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis 

veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık 

hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. 

  

(6) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilmesi için;  

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 

 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve 

davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği 

hususunda kanaate varılması,  

 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen 

iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen 
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giderilmesi, 

 

gerekir. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/7 md.) Sanığın kabul etmemesi 

hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. 

 

(7) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa 

süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.  

 

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim 

süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere 

mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri 

olarak; 

 

 

 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat 

sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam 

etmesine,  

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda 

veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının 

gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,  

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek 

hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka 

yükümlülüğü yerine getirmesine, 

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. 

 

(9) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen 

koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya 

kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek 

suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri 

giderilmesi, 

 

gerekir. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/7 md.) Sanığın kabul etmemesi 

hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. 

 

(7) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa 

süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.  

 

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim 

süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kiĢi hakkında kasıtlı bir 

suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere 

mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri 

olarak; 

 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat 

sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam 

etmesine,  

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda 

veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının 

gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,  

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek 

hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka 

yükümlülüğü yerine getirmesine, 

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. 

 

(9) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen 

koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya 

kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek 

suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri 
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bırakılması kararı verilebilir.  

 

(10) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.)Denetim süresi içinde kasten yeni bir 

suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere 

uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan 

kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  

 

(11) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir 

suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere 

aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, 

kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın 

durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde 

hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara 

çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.  

 

(12) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararına itiraz edilebilir.  

 

(13) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, 

ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet 

savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede 

belirtilen amaç için kullanılabilir. 

 

(14) (Değişik: 23/1/2008 – 5728/562 md.) Bu maddenin hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 

üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan 

suçlarla ilgili olarak uygulanmaz. 

bırakılması kararı verilebilir.  

 

(10) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.)Denetim süresi içinde kasten yeni bir 

suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere 

uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan 

kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  

 

(11) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir 

suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere 

aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, 

kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın 

durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde 

hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara 

çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.  

 

(12) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararına itiraz edilebilir.  

 

(13) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, 

ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet 

savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede 

belirtilen amaç için kullanılabilir. 

 

(14) (Değişik: 23/1/2008 – 5728/562 md.) Bu maddenin hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 

üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan 

suçlarla ilgili olarak uygulanmaz. 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Kanun yollarına baĢvurma hakkı 

MADDE 260 – (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet 

savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile 

katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını 

alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları 

açıktır. 

 

(2) Asliye ceza mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 

mahkemenin yargı çevresindeki sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza 

mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mahkemesinin 

yargı çevresindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adliye 

mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye 

mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler. 

 

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına 

başvurabilir. 

Kanun yollarına baĢvurma hakkı 

MADDE 260 – (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet 

savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile 

katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını 

alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları 

açıktır. 

 

(2) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza 

mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mahkemelerinin; bölge 

adliye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye 

mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler. 

 

 

 

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına 

başvurabilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ġtiraz usulü ve inceleme mercileri 

MADDE 268 - (1) Hakim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun 

ayrıca hüküm koymadığı hallerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı 

öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek 

bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı 

mahkeme başkanı veya hakim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır. 

 

(2) Kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse 

kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı 

incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

Ġtiraz usulü ve inceleme mercileri 

MADDE 268 - (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun 

ayrıca hüküm koymadığı hallerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı 

öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek 

bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda 

bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı 

mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır. 

 

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse 

kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı 

incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 
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(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Sulh ceza hakiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, 

yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hakimine 

aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sulh ceza iĢleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı 

inceleme yetkisi ağır ceza iĢlerini gören mahkeme baĢkanına aittir. 

 

 

 

c) Asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak 

itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza 

mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar 

hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin 

birden çok dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen 

daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza 

mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 

 

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup 

oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme 

kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre 

bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir. 

 

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza 

dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri 

 

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o 

yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, 

numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik 

için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı 

yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı 

ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; 

ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği 

varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh 

ceza hâkimliğine aittir. 

 

b) Ġtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen 

tutuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki 

usul uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza 

hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez. 

 

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak 

itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza 

mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar 

hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin 

birden çok dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen 

daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza 

mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 

 

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup 

oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme 

kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre 

bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir. 

 

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza 

dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri 
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kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin 

başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla 

izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza 

dairesi inceler. 

kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin 

başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla 

izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza 

dairesi inceler. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Ġstinaf istemi ve süresi 

MADDE 273 -(1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi 

gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt 

katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa 

geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 

üncü madde hükmü saklıdır. 

 

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda 

açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. 

 

(3) Asliye ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 

mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki sulh ceza 

mahkemelerinin; Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet 

savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye ve sulh ceza 

mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet 

Başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna 

başvurabilirler. 

 

(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma 

isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek 

surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında, 

başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel 

olmaz. 

 

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini 

Ġstinaf istemi ve süresi 

MADDE 273 -(1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi 

gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt 

katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa 

geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 

üncü madde hükmü saklıdır. 

 

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda 

açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. 

 

(3) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 

mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin 

hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş 

tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

 

 

 

 

(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma 

isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek 

surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında, 

başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel 

olmaz. 

 

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini 



77/115 

gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere 

tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu 

husustaki cevaplarını bildirebilirler. 

gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere 

tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu 

husustaki cevaplarını bildirebilirler. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Dosya üzerinde ön inceleme 

MADDE 279 – (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda;  

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde 

dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 

 

b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, 

incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek 

kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının 

anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

Karar verilir.  

Dosya üzerinde ön inceleme 

MADDE 279 – (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda;  

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde 

dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 

 

b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, 

incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek 

kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının 

anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

Karar verilir. Bu kararlar itiraza tabidir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuĢturma 

MADDE 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet 

Başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş 

olan delilleri inceledikten sonra;  

 

a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi 

bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi 

bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde 

olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine,   

 

 

 

 

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuĢturma 

MADDE 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet 

Başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş 

olan delilleri inceledikten sonra;  

 

a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi 

bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi 

bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde 

olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 303 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan 

ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf 

baĢvurusunun esastan reddine, 
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b) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen bir 

hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve 

dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk 

derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer 

bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,  

 

c) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra ilk derece 

mahkemesinin kararını kaldırarak davanın yeniden görülmesine ve 

duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 

 

Karar verir. 

 

b) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen bir 

hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve 

dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk 

derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer 

bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,  

 

c) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden 

görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 

 

 

Karar verir. 

 

(2) DuruĢma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf baĢvurusunu 

esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak 

yeniden hüküm kurar. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Temyiz 

MADDE 286 – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma 

dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.  

 

(2) Ancak;  

a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis 

cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf 

başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları, 

 

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis 

cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları, 

 

c) Sulh ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili olarak ilk 

derece mahkemelerinden verilen hükümlere iliĢkin her türlü bölge 

Temyiz 

MADDE 286 – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma 

dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.  

 

(2) Ancak;  

a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis 

cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf 

başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları, 

 

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis 

cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları, 

 

c) Ġlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı 

iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve 
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adliye mahkemesi kararları,  

 

 

d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden 

verilen hükümlere ilişkin suç niteliğini değiĢtirmeyen bölge adliye 

mahkemesi kararları, 

 

e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına 

ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarını değiĢtirmeyen bölge adliye 

mahkemesi kararları,  

 

f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren 

suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili 

olarak bölge adliye mahkemesince verilen beraat kararları ile istinaf 

başvurusunun esastan reddine dair kararları, 

 

g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik 

tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge 

adliye mahkemesince verilen davanın düĢmesine, ceza verilmesine yer 

olmadığına, güvenlik tedbirine veya istinaf başvurusunun reddine dair 

kararlar,  

 

h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı 

hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye 

mahkemesi kararları, 

 

Temyiz edilemez. 

bunlara bağlı adli para cezalarına iliĢkin her türlü bölge adliye 

mahkemesi kararları, 

 

d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden 

verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları, 

 

e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına 

ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf 

baĢvurusunun esastan reddine dair kararları, 

 

 

f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren 

suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili 

olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları, 

 

 

g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik 

tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge 

adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun 

esastan reddine dair kararlar,  

 

 

h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı 

hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye 

mahkemesi kararları, 

 

Temyiz edilemez. 
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13/12/2004 TARĠHLĠ VE 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi  

MADDE 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı 

geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 

nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına 

alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. 

 

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının 

mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile 

hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil 

ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. 

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp 

Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam 

teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp 

Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet 

Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı 

yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ 

edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi 

veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren 

Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya 

tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda 

belirtilen sürelere,  bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere 

göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir.  İnceleme 

sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet 

Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. 

Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, 

mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde 

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi  

MADDE 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı 

geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 

nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına 

alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. 

 

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının 

mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile 

hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil 

ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. 

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp 

Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam 

teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp 

Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet 

Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı 

yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ 

edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi 

veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren 

Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya 

tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda 

belirtilen sürelere,  bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere 

göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir.  İnceleme 

sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet 

Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. 

Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, 

mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde 
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bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı 

yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, 

kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz 

hâkimliğine başvurulabilir. 

 

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 

altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş 

veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay 

geçince ceza infaz olunur. 

 

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten 

sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre 

kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında 

dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü 

fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için 

düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur. 

 

(6) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya 

engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız 

idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike 

oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü 

fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.  

 

bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı 

yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, 

kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz 

hâkimliğine başvurulabilir. 

 

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 

altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş 

veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay 

geçince ceza infaz olunur. 

 

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten 

sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre 

kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında 

dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü 

fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için 

düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur. 

 

(6) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya 

engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız 

idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut 

tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı 

üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı 

Madde 105/A – (Ek: 5/4/2012-6291/1 md.) 

(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını 

sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla; 

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak 

geçiren, 

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan, 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı 

Madde 105/A – (Ek: 5/4/2012-6291/1 md.) 

(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını 

sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla; 

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak 

geçiren, 

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan, 
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koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli 

hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine 

kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 

infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan 

değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar 

verilebilir. 

 

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi 

dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu 

nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, 

açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az 

altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları 

hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler. 

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;  

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki 

yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, 

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle 

hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl 

veya daha az süre kalan hükümlüler, 

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, 

engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet 

Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca 

düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla 

belgelendirilmelidir. 

 

(4) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen 

hükümlülerin yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden 

yararlanmalarında, hak ederek tahliye tarihi esas alınır.  
 

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına 

karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar; 

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli 

hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine 

kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 

infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan 

değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar 

verilebilir. 

 

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi 

dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu 

nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, 

açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az 

altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları 

hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler. 

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;  

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki 

yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, 

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle 

hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl 

veya daha az süre kalan hükümlüler, 

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, 

engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet 

Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca 

düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla 

belgelendirilmelidir. 

 

(4) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen 

hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar. 

 

 

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına 

karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar; 
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a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, 

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, 

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, 

d) Belirlenen programlara katılması, 

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli 

serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları 

dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir. 

 

(6) Hükümlünün; 

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği 

denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi, 

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik 

müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli 

serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında 

hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi, 

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,  

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu 

salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz 

kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir. 

 

(7) Hükümlü hakkında; 

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle 

tutuklama kararı verilmesi, 

b) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.:2013/133, 

K.:2013/169 sayılı Kararı ile.)  
c) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.:2013/133, 

K.:2013/169 sayılı Kararı ile.)  
hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hâkimi 

tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine 

karar verilir. Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya 

yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer 

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, 

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, 

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, 

d) Belirlenen programlara katılması, 

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli 

serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları 

dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir. 

 

(6) Hükümlünün; 

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği 

denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi, 

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik 

müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli 

serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında 

hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi, 

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,  

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu 

salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz 

kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir. 

 

(7) Hükümlü hakkında; 

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle 

tutuklama kararı verilmesi, 

b) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.:2013/133, 

K.:2013/169 sayılı Kararı ile.)  
c) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.:2013/133, 

K.:2013/169 sayılı Kararı ile.)  
hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hâkimi 

tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine 

karar verilir. Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya 

yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer 
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olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, 

hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 

devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir. 

 

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin 

bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler 

ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün 

içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler 

hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü 

maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 

 

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan 

hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik 

müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci 

maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir. 

 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin 

esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

 

olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, 

hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 

devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir. 

 

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin 

bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler 

ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün 

içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler 

hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü 

maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 

 

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan 

hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik 

müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci 

maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir. 

 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin 

esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Adli para cezasının infazı 

MADDE 106 -  (1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir 

miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.  

 

(2) Adlî para cezasını içeren  ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için 

hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri 

tebliğ eder. 

 

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî 

Adli para cezasının infazı 

MADDE 106 -  (1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir 

miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.  

 

(2) Adlî para cezasını içeren  ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için 

hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri 

tebliğ eder. 

 

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî 
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para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen 

kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5351 S.K./7.mad; Değişik fıkra: 

01/03/2008 - 5739 S.K./5. md.) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para 

cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde 

onbirinci fıkra hükmü uygulanır. 

 

(5) Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı 

olmasa bile üçüncü fıkra hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır.  

 

(6) Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre 

içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine 

geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin 

verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside 

ilişkin izin hükümsüz kalır.  

 

(7) Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi  üç yılı geçemez. 

Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre 

beş yılı geçemez.  

 

(8) Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen 

parayı öderse hapisten çıkartılır.  

 

para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen 

kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, 

hükümlünün iki saat çalıĢması karĢılığı bir gün olmak üzere kamuya 

yararlı bir iĢte çalıĢtırılmasına karar verilir. Günlük çalıĢma süresi, 

en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak Ģekilde denetimli serbestlik 

müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan 

programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki 

uyarı ve önerilerine uymaması halinde, çalıĢtığı günler hapis 

cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz 

kurumunda yerine getirilir. 

 

(4) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5351 S.K./7.mad; Değişik fıkra: 

01/03/2008 - 5739 S.K./5. md.) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para 

cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde 

onbirinci fıkra hükmü uygulanır. 

 

(5) Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı 

olmasa bile üçüncü fıkra hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır.  

 

(6) Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre 

içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine 

geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin 

verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside 

ilişkin izin hükümsüz kalır.  

 

(7) Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi  üç yılı geçemez. 

Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre 

beş yılı geçemez.  

 

(8) Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı iĢte çalıĢtığı günlerin 

dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır veya 

kamuya yararlı iĢte çalıĢtırılma sona erer. 
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(9) (Değişik fıkra: 01/03/2008 - 5739 S.K./5. md.) Adlî para cezasından 

çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu 

salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen 

hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır. 

 

(10) (Mülga fıkra: 01/03/2008 - 5739 S.K./5. md.) 

 

(11) İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla 

karşılamamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili için ilâm, 

Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. 

Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanuna göre kalan adlî para cezası tahsil edilir. 

 

 

(9) (Değişik fıkra: 01/03/2008 - 5739 S.K./5. md.) Adlî para cezasından 

çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu 

salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen 

hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır. 

 

(10) (Mülga fıkra: 01/03/2008 - 5739 S.K./5. md.) 

 

(11) İnfaz edilen hapsin veya kamuya yararlı iĢte çalıĢmanın süresi, 

adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para 

cezasının tahsili için ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en 

büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezası 

tahsil edilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri  

 

Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;  

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,  

 

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,  

 

c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün, 

 İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu 

salıverilmeden yararlanılabilir.  

 

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, 

tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz. 

 

(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü 

Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli 

serbestlik tedbiri  

Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;  

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının, 

  

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,  

 

c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,  

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu 

salıverilmeden yararlanılabilir.  

 

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, 

tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz. 

 

(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü 
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koşullu salıverilmez.  

 

(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından 

sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. 

 

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu 

salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.  

 

(6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar 

verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.  

 

 

 

koşullu salıverilmez.  

 

(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından 

sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. 

 

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu 

salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.  

 

(6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar 

verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.  

 

(7) Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi 

içinde, bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen 

yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrirler, infaz 

hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin 

süresi onbeĢ günden az ve üç aydan fazla olamaz. 

 

(8) Çocuğa karĢı iĢlenen bir suçtan dolayı ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 

hapis cezasına veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde 

birinci fıkradaki koĢullu salıverilme süreleri uygulanır.  

 

(9) Birinci fıkradaki koĢullu salıverme süreleri, 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci 

fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103 üncü maddesinde 

tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan, 104 üncü 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reĢit olmayanla 

cinsel iliĢki suçundan, 188 inci maddesinde tanımlanan uyuĢturucu 

veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına 

mahkûm olanlar hakkında da uygulanır. 188 inci madde hariç 

olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar 

hakkında, cezanın infazı sırasında ve koĢullu salıverildikleri 

takdirde denetim süresi içinde, aĢağıdaki tedavi veya 
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yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından karar 

verilir:  

 

a) Tıbbî tedaviye tabi tutulmak. 

 

b) Tedavi amaçlı programlara katılmak. 

 

c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıĢtığı yerleĢim bölgesinde 

ikamet etmekten yasaklanmak.  

 

d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaĢmaktan yasaklanmak.  

 

e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalıĢmaktan 

yasaklanmak.  

 

f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren 

faaliyet icra etmekten yasaklanmak.  

 

(10) Dokuzuncu fıkra hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz. 

 

(11) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasının uygulanmasına iliĢkin usul 

ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüĢü alınmak suretiyle Adalet 

Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

 

23/3/2005 TARĠHLĠ VE 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ġEKLĠ HAKKINDA 

KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 EK MADDE 1- (1) Kanunlarda sulh ceza mahkemesi veya sulh ceza 

hâkimine yapılan atıflardan, 

a) Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yapılan baĢvurulara, yürütülen 
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soruĢturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli karar ve 

iĢlemlere ve kanunlarda sulh ceza mahkemesince veya hâkimince 

verilmesi öngörülen karar veya iĢlemlere iliĢkin olanlar sulh ceza 

hâkimine,  

 

b) Yargılamaya iliĢkin olanlar asliye ceza mahkemesine veya 

hâkimine, 

yapılmıĢ sayılır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 GEÇĠCĠ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sulh 

ceza mahkemeleri kaldırılmıĢtır. 

 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde 

sulh ceza hâkimlikleri kurulur. 

 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza 

mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili 

asliye ceza mahkemelerine devredilir.  

 

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, kaldırılan sulh ceza 

mahkemelerinde görülmekte olan iĢlerden, sulh ceza hâkimliğince 

bakılması gerekenler, sulh ceza hâkimliklerinin kurulmasından 

itibaren onbeĢ gün içinde yetkili sulh ceza hâkimliğine devredilir.  

 

(5) Kaldırılan sulh ceza mahkemelerinde görev yapan hâkimler 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, sulh ceza hakimliklerinin 

kurulmasından itibaren onbeĢ gün içinde müktesepleri dikkate 

alınarak uygun görülecek bir göreve atanır veya yetkilendirilirler. 

 

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza 
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mahkemelerince verilen kararlardan Yargıtay incelemesinde olanlar 

hakkında sadece görev nedeniyle bozma kararı verilemez.  

 

(7) Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete geçirilinceye kadar, sulh ceza 

mahkemelerinin görev alanına giren her türlü kararı vermeye 

kaldırılan sulh ceza mahkemeleri yetkilidir. Kaldırılan 

mahkemelerde bulunan ve kesinleĢen dosyalara ait arĢiv ve 

emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek mahkeme veya 

mahkemelere ya da hâkimliklere devredilir ve müteakip iĢlem ve 

talepler bu mahkemelerce veya hâkimliklerce yerine getirilir veya 

karara bağlanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 
GEÇĠCĠ MADDE 7- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan 

suç nedeniyle yürütülen kovuĢturmalarda, hakkında halen denetimli 

serbestlik veya tedavi kararı uygulananlar bakımından Türk Ceza 

Kanununun 191 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bu tedbirlerin 

uygulanmasına devam olunur. 

 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza 

Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle 

yürütülen kovuĢturmalarda, hakkında daha önce denetimli 

serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kiĢilerle ilgili olarak 191 

inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı verilir. 

 

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza 

Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle 

yürütülen kovuĢturmalarda, hakkında daha önce denetimli 
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serbestlik veya tedavi kararı verilmiĢ olup da bu yükümlülükleri 

ihlal eden kiĢilerin yargılanmasına devam olunur. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 
GEÇĠCĠ MADDE 8- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce suç soruĢturması ve kovuĢturması sırasında yapılan her türlü 

iĢlem veya alınan karar nedeniyle hâkimler ve Cumhuriyet savcıları 

hakkında hukuk mahkemelerinde açılan ve halen derdest olan 

tazminat davasına iliĢkin dosyalar mahkemesince, Yargıtay 

incelemesinde bulunan dosyalar ise esası incelenmeksizin ilgili 

dairece yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilir. Bu davalar ağır 

ceza mahkemelerince, Ceza Muhakemesi Kanununun 141 inci ve 

devamı maddeleri uyarınca Devlet aleyhine yürütülmek suretiyle 

karara bağlanır. 

 

11/10/2006 TARĠHLĠ VE 5549 SAYILI SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ ÖNLENMESĠ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

 “Elektronik tebligat 

MADDE 9/A– (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 

uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen 

elektronik tebligata iliĢkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik 

ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap 

verilmesi istenebilir. Bu Ģekilde yapılan tebligatlar karĢı tarafa 

ulaĢtığında tebliğ edilmiĢ sayılır. 

 

(2) BaĢkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü 

teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuĢ olanları kullanmaya, 

tebliğe elveriĢli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik 
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ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ 

yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata iliĢkin diğer usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza  

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerden herhangi birini 

ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça beşbin Yeni Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, 

ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik 

şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, 

idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

 

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan yükümlülüklere uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine 

getirmeyen görevliye de ayrıca ikibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. 

 

(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan 

yükümlülere, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 

30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri 

gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere birinci fıkra 

hükümleri uygulanır.  

 

(4) Yükümlülüğün ihlâl edildiği tarihten itibaren beĢ yıl geçtikten 

sonra idarî para cezası verilemez. 

 

 

 

 

Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza  

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerden herhangi birini 

ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça beşbin Yeni Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, 

ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik 

şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, 

idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

 

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan yükümlülüklere uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine 

getirmeyen görevliye de ayrıca ikibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. 

 

(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan 

yükümlülere, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 

30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri 

gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere birinci fıkra 

hükümleri uygulanır.  

 

(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata 

iliĢkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kiĢi, kurum 

veya kuruluĢlara BaĢkanlık tarafından her bir tespit için on bin 

Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu Ģekilde bir yıl içinde 

uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk 

Lirasını geçemez. 



93/115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Bu madde ile ilgili diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

 

 

(5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para 

cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl 

itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak 

yükümlüler için on milyon Türk Lirasını, bunlar dıĢında kalan 

yükümlüler için bir milyon Türk Lirasını aĢamaz. Üst tutardan ceza 

uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir 

yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak 

uygulanır. 

 

(7) Yükümlülüğün ihlâl edildiği tarihten itibaren beĢ yıl geçtikten 

sonra idarî para cezası verilemez. 

 

(8) Bu madde ile ilgili diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

 

21/3/2007 TARĠHLĠ VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Kaçakçılık suçları  

MADDE 3 – (DeğiĢik: 28/3/2013-6455/54 md.) 

(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir 

yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması 

halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. 

 

(2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen 

veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar 

hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan 

Kaçakçılık suçları  

MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye 

sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para 

cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye 

sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. 

 

 

(2) Eşyayı, aldatıcı iĢlem ve davranıĢlarla gümrük vergileri kısmen 

veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan 
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eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, 

altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici 

ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge 

ile yurt dıĢına çıkarmıĢ gibi iĢlem yapan kiĢi, altı aydan üç yıla kadar 

hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak 

etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve 

ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, 

altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya 

tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir 

kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek 

satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır 

bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar 

hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali 

yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, 

taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır. 

 

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha 

ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(9) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da 

eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır.  

 

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici 

ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile 

yurt dıĢına çıkarmıĢ gibi iĢlem yapan kiĢi, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak 

etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve 

ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya 

tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir 

kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek 

satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır 

bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar 

hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali 

yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, 

taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır. 

 

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha 

ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(9) İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal 
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gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını 

değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon 

veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan 

kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası 

ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte 

ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması 

halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, 

tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, 

kaçakçılık suçunu iĢleyen kiĢi iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve yirmi 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 

 

(11) Akredite laboratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyede ulusal marker 

içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaĢıma girdiği 

belgelendirilemeyen veya menĢei belli olmayan akaryakıtı; üreten, 

satıĢa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla 

satın alan, taĢıyan veya saklayan kiĢi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

 

 

 

 

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt 

haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol 

ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine 

ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini 

bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş 

iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği halde 

gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın 

cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, bir yıldan beş yıla 

kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya 

arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre 

işlem yapılır. 

 

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, 

tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına 

kadar arttırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek 

ceza üç yıldan az olamaz.  

 

(11) Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker 

içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı; 

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,  

b) SatıĢa arz eden veya satan,  

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, 

kiĢi iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para 

cezası ile cezalandırılır. Ancak, marker içermeyen veya seviyesi 

geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun 

anlaĢılması halinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya 

hükmolunur. 

 

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt 

haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol 

ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine 

ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini 

bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş 
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yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı 

veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları 

nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlara 

aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, bu 

özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya 

da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa 

esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar 

tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz 

kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya 

bulunduranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal özelliklerini 

taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal 

terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

 

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin 

ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, 

pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye 

sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar 

üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin 

yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı 

veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları 

nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlara 

aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, bu 

özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya 

da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa 

esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar 

tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz 

kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya 

bulunduranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal özelliklerini 

taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal 

terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

 

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin 

ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, 

pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye 

sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar 

üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin 
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ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, 

pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde 

temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya 

bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı 

halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili 

kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif 

ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne 

suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar üç yıldan 

altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(18) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya 

benzeri iĢaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve 

alkollü içkileri üreten, yurda sokan, ticarî amaçla bulunduran, 

nakleden, satıĢa arz eden veya satanlar üç yıldan altı yıla kadar 

hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Ambalajlarında taklit bandrol, etiket, hologram, pul, damga 

veya benzeri iĢaretleri taĢıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve 

alkollü içkileri üreten veya yurda sokanlar, üç yıldan altı yıla kadar 

hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile; bu ürünleri ticarî 

amaçla bulunduran, nakleden, satıĢa arz eden veya satanlar iki 

yıldan beĢ yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, 

pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde 

temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya 

bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı 

halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili 

kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif 

ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne 

suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar üç yıldan 

altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(18) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya 

benzeri iĢaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, 

hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil 

alkol, metanol ve alkollü içkileri; 

 

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,  

b) SatıĢa arz eden veya satan,  

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, 

kiĢi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para 

cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin, etil alkol, 

metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun 

anlaĢılması halinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya 

hükmolunur. 
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(20) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin 

ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, 

hologram, pul, damga veya benzeri iĢaretlerin içerdiği bilgilerin 

farklı olması halinde, bu ürünleri üreten, ithal edenler ile ticarî 

amaçla bulunduran, nakleden, satıĢa arz eden veya satanlar iki 

yıldan beĢ yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış 

olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış 

olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır. 

 

(22) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluĢturan 

eĢyanın değerinin fahiĢ olması halinde, verilecek cezalar yarısından 

bir katına kadar arttırılır. 

 

11/12/2010 TARĠHLĠ VE 6087 SAYILI HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Genel Kurulun oluĢumu ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Kurulun yirmiiki asıl üyesinden oluşur.  

 

(2) Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. 

b) Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara 

bağlamak. 

c) Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin 

olarak karara bağlamak. 

ç) Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri 

arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek. 

d) (Mülga: 15/2/2014-6524/24 md.)   

Genel Kurulun oluĢumu ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Kurulun yirmiiki asıl üyesinden oluşur.  

 

(2) Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. 

b) Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara 

bağlamak. 

c) Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin 

olarak karara bağlamak. 

ç) Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri 

arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek. 

d) (Mülga: 15/2/2014-6524/24 md.)   
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e) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/24 md.) Kurul üyeleri hakkındaki suç 

soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu 

Kanunla verilen görevleri yerine getirmek. 

f) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin 

değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak. 

g) Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek. 

ğ) Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek. 

 

h) (…)
 
Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici 

veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak.
  

 

 

ı) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/24 md.) Adli ve idari yargı hâkim ve 

savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, 

yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları 

uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, 

görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, 

araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak 

üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek. 

i) Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek. 

j) Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları 

hakkında görüş bildirmek. 

k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

e) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/24 md.) Kurul üyeleri hakkındaki suç 

soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu 

Kanunla verilen görevleri yerine getirmek. 

f) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin 

değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak. 

g) Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek. 

ğ) Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek. 

 

h) TeftiĢ Kurulu BaĢkanını, TeftiĢ Kurulu BaĢkan yardımcılarını, 

Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici veya 

sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak.
  

 

ı) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/24 md.) Adli ve idari yargı hâkim ve 

savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, 

yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları 

uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, 

görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, 

araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak 

üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek. 

i) Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek. 

j) Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları 

hakkında görüş bildirmek. 

k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Dairelerin oluĢumu, daire baĢkanlarının seçimi ile görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Kurulun;  

 

a) Birinci Dairesi; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtaydan seçilen bir, 

adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen üç, idarî yargı hâkim ve 

savcıları arasından seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üye, 

 

Dairelerin oluĢumu, daire baĢkanlarının seçimi ile görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Kurulun;  

 

a) Birinci Dairesi; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtaydan seçilen bir, 

adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen üç, idarî yargı hâkim ve 

savcıları arasından seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üye, 
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b) İkinci Dairesi; Yargıtay ve Danıştaydan seçilen birer, adlî yargı hâkim 

ve savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 

seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen iki asıl üye, 

 

c) Üçüncü Dairesi; Yargıtay ve Danıştaydan seçilen birer, Türkiye 

Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilen bir, adlî yargı hâkim ve 

savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 

seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üye, 

 

olmak üzere yedişer üyeden oluşur. 

 

(2) (Ġptal:  Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, 

K.: 2014/81 sayılı Kararı ile )   
 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/25 md.) Daire baĢkanları, her dairenin 

kendi üyeleri içinden üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

belirlenecek iki aday arasından, Genel Kurulca seçilir. Genel 

Kurulun ilk toplantısında toplantı veya karar yeter sayısının 

sağlanamaması hâlinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, 

katılanların en çok oyunu alan kiĢi daire baĢkanı seçilmiĢ sayılır. 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı daire başkanı seçilemez. 

 

(4) Daire başkanının yokluğunda; yerine, o daire üyelerinden hangisinin 

vekâlet edeceğini daire başkanı belirler. 

 

(5) Daire başkanı; daireyi temsil etmek, gündemini hazırlamak, 

toplantılara başkanlık etmek, dairenin verimli, uyumlu ve düzenli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak, daireler arasında meydana gelen görev ve 

işbölümü uyuşmazlıklarını Genel Kurula götürmekle görevlidir. 

b) İkinci Dairesi; Yargıtay ve Danıştaydan seçilen birer, adlî yargı hâkim 

ve savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 

seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen iki asıl üye, 

 

c) Üçüncü Dairesi; Yargıtay ve Danıştaydan seçilen birer, Türkiye 

Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilen bir, adlî yargı hâkim ve 

savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 

seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üye, 

 

olmak üzere yedişer üyeden oluşur. 

 

(2) Genel Kurul, yukarıdaki esaslara göre üyelerin hangi dairede asıl 

ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına, seçimle karar verir.   
 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/25 md.) Genel Kurul, her dairenin kendi 

üyeleri arasından bir üyeyi, o dairenin baĢkanı olarak seçer. Adalet 

Bakanlığı Müsteşarı daire başkanı seçilemez. 

 

 

 

 

 

(4) Daire başkanının yokluğunda; yerine, o daire üyelerinden hangisinin 

vekâlet edeceğini daire başkanı belirler. 

 

(5) Daire başkanı; daireyi temsil etmek, gündemini hazırlamak, 

toplantılara başkanlık etmek, dairenin verimli, uyumlu ve düzenli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak, daireler arasında meydana gelen görev ve 

işbölümü uyuşmazlıklarını Genel Kurula götürmekle görevlidir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 
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Tetkik hâkimleri 

MADDE 12 – (1) Kurulda çalıştırılmak üzere Genel Sekreterliğe bağlı 

yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. 

 

(2) (Ġptal:  Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, 

K.: 2014/81 sayılı Kararı ile ) 
 

 

 

 

(3) Tetkik hâkimleri, Başkan, ilgili daire başkanı ile Genel Sekreter 

tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 

 

Tetkik hâkimleri 

MADDE 12 – (1) Kurulda çalıştırılmak üzere Genel Sekreterliğe bağlı 

yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. 

 

(2) Tetkik hakimliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 

beĢ yıl görev yapmıĢ ve üstün baĢarısı ile Kurul hizmetlerinde 

yararlı olacağı anlaĢılmıĢ bulunanlar arasından muvafakatleri 

alınarak, Genel Kurul tarafından, geçici veya sürekli çalıĢtırılmak 

üzere atama yapılır. 

 

(3) Tetkik hâkimleri, Başkan, ilgili daire başkanı ile Genel Sekreter 

tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bürolar ve personel 

MADDE 13 – (1) Kurulun görevlerini yerine getirmek amacıyla Genel 

Sekreterliğe bağlı yeteri kadar büro oluşturulur.  

 

(2) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/30 md.)  Kurul personeli, naklen veya 

açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. 

Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna 

giriş için yapılan merkezî sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan 

tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve 

gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından 

atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına 

kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları 

muvafakatleri alınarak Başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir. 

 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/30 md.) Maddenin uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Bürolar ve personel 

MADDE 13 – (1) Kurulun görevlerini yerine getirmek amacıyla Genel 

Sekreterliğe bağlı yeteri kadar büro oluşturulur.  

 

(2) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/30 md.)  Kurul personeli, naklen veya 

açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. 

Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna 

giriş için yapılan merkezî sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan 

tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve 

gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından 

atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına 

kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları 

muvafakatleri alınarak Başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir. 

 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/30 md.) Maddenin uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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(4) Kurul lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme 

bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin avukatlara 

dağıtılmasında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç 

Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun 

hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

 

 

(4) Kurul lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme 

bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin avukatlara 

dağıtılmasında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç 

Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun 

hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

 

(5) Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Genel 

Sekreterin teklifi ve BaĢkanın uygun görmesi üzerine, 

mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez 

ve taĢra teĢkilatı kadrolarına atanabilirler. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

TeftiĢ Kurulunun oluĢumu ve görevleri 

MADDE 14 – (1) Teftiş Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanı, üç başkan 

yardımcısı ile yeteri kadar Kurul başmüfettişi ve müfettişi ile bürolardan 

oluşur. 

 

(2) Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapar.
 
 

 

(3) Kurul müfettişleri, görevlerini yerine getirirken Teftiş Kurulu 

Başkanına; Teftiş Kurulu Başkanı ise BaĢkana karşı sorumludur.  

 

(4) Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:   

 

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, 

yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) 

uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı 

veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin 

sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde 

haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.  

TeftiĢ Kurulunun oluĢumu ve görevleri 

MADDE 14 – (1) Teftiş Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanı, üç başkan 

yardımcısı ile yeteri kadar Kurul başmüfettişi ve müfettişi ile bürolardan 

oluşur. 

 

(2) Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapar.
 
 

 

(3) Kurul müfettişleri, görevlerini yerine getirirken Teftiş Kurulu 

Başkanına; Teftiş Kurulu Başkanı ise Kurula karşı sorumludur.  

 

(4) Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:   

 

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, 

yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) 

uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı 

veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin 

sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde 

haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.  
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b) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat 

yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve 

araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler 

konusunda Kurula teklifte bulunmak. 

 

c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya BaĢkan tarafından 

verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

(5) Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 

görev yapan Teftiş Kurulu ve Kurul müfettişlerinin çalışma yöntemleri 

ile denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmaların yapılmasına ilişkin 

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

 

 

b) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat 

yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve 

araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler 

konusunda Kurula teklifte bulunmak. 

 

c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Kurul tarafından 

verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

(5) Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 

görev yapan Teftiş Kurulu ve Kurul müfettişlerinin çalışma yöntemleri 

ile denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmaların yapılmasına ilişkin 

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Atanma usulleri 
 

MADDE 15 –(DeğiĢik: 15/2/2014-6524/32 md.) 

 

(1) Teftiş Kurulunda görev yapacak olan; 

 

a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve 

savcılar arasından muvafakatleri alınarak BaĢkan tarafından, 

 

b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, 

birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş 

olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre Genel Kurul tarafından, 

 

atanır. 

 

(2) (Ġptal:  Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, 

K.: 2014/81 sayılı Kararı ile )   

Atanma usulleri 
 

MADDE 15 –(DeğiĢik: 15/2/2014-6524/32 md.) 

 

(1) Teftiş Kurulunda görev yapacak olan; 

 

a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve 

savcılar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından, 

 

b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, 

birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş 

olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre Genel Kurul tarafından, 

 

atanır. 

 

(2) Kurul müfettiĢleri, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 

beĢ yıl görev yapmıĢ ve üstün baĢarısı ile Kurul müfettiĢliği 
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(3) Adalet müfettişliğinden Kurul müfettişliğine veya Bakanlık iç 

denetçiliğine, Kurul müfettişliğinden Adalet müfettişliğine veya 

Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç denetçiliğinden Adalet 

müfettişliğine veya Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatleri alınmak 

suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde yapılacak atamalarda önceki 

denetim biriminde geçen süre, yeni atanılan denetim biriminde geçmiş 

sayılır. Kurul müfettişi, Adalet müfettişi veya Bakanlık iç denetçisi 

olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların yeniden 

müfettişliğe ya da iç denetçiliğe atanmaları durumunda da bu hüküm 

uygulanır. 

 

hizmetinde yararlı olacağı anlaĢılmıĢ bulunanlar arasından 

muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından atanır.   

 

(3) Adalet müfettişliğinden Kurul müfettişliğine veya Bakanlık iç 

denetçiliğine, Kurul müfettişliğinden Adalet müfettişliğine veya 

Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç denetçiliğinden Adalet 

müfettişliğine veya Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatleri alınmak 

suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde yapılacak atamalarda önceki 

denetim biriminde geçen süre, yeni atanılan denetim biriminde geçmiş 

sayılır. Kurul müfettişi, Adalet müfettişi veya Bakanlık iç denetçisi 

olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların yeniden 

müfettişliğe ya da iç denetçiliğe atanmaları durumunda da bu hüküm 

uygulanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

TeftiĢ Kurulu BaĢkan ve baĢkan yardımcılarının görev ve yetkileri 

MADDE 16 – (1) Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulunu temsil etmek, yönetmek, verimli, uyumlu ve düzenli 

bir şekilde çalışmasını sağlamak.  

b) Başkan yardımcıları arasındaki işbölümünü düzenlemek.       

c) Yokluğunda yerine vekâlet edecek başkan yardımcısını, başkan 

yardımcılarının da bulunmaması hâlinde vekâlet görevini yürütecek 

başmüfettişi belirlemek. 

ç) Yıllık teftiş programı taslağını hazırlayarak Üçüncü Daireye sunmak, 

bu Daire tarafından alınacak Başkan oluru üzerine uygulanmasını 

sağlamak. 

d) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma olurları üzerine 

müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek. 

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya BaĢkan tarafından 

verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak. 

 

TeftiĢ Kurulu BaĢkan ve baĢkan yardımcılarının görev ve yetkileri 

MADDE 16 – (1) Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulunu temsil etmek, yönetmek, verimli, uyumlu ve düzenli 

bir şekilde çalışmasını sağlamak.  

b) Başkan yardımcıları arasındaki işbölümünü düzenlemek.       

c) Yokluğunda yerine vekâlet edecek başkan yardımcısını, başkan 

yardımcılarının da bulunmaması hâlinde vekâlet görevini yürütecek 

başmüfettişi belirlemek. 

ç) Yıllık teftiş programı taslağını hazırlayarak Üçüncü Daireye sunmak, 

bu Daire tarafından alınacak Başkan oluru üzerine uygulanmasını 

sağlamak. 

d) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma olurları üzerine 

müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek. 

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya ilgili daire baĢkanı 

tarafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak. 
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(2) Teftiş Kurulu başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından düzenlenecek işbölümüne göre 

verilen görevleri yürütmek.  

b) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya 

yaptırmak. 

 

(3) (Ek: 15/2/2014-6524/33 md.) Teftiş Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu 

başkan yardımcıları Kurul müfettişlerinin sahip olduğu mali haklar dâhil 

her türlü hak ve yetkiyi haizdirler. 

 

(2) Teftiş Kurulu başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından düzenlenecek işbölümüne göre 

verilen görevleri yürütmek.  

b) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya 

yaptırmak. 

 

(3) (Ek: 15/2/2014-6524/33 md.) Teftiş Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu 

başkan yardımcıları Kurul müfettişlerinin sahip olduğu mali haklar dâhil 

her türlü hak ve yetkiyi haizdirler. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Seçimlerin zamanı ve esasları 

MADDE 19 – (1) Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, 

üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. 

 

(2) Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından 

seçilecek Kurul üyeliği için her üye, ancak bir aday için; birinci sınıf 

adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği 

için her hâkim ve savcı; kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek 

üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabilir. Belirtilenden 

daha fazla sayıda aday için oy verilmesi durumunda oy pusulası geçersiz 

sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.  

 

(3) Bu seçimler; her dönem için bir defada ve gizli oyla, serbest, eşit, tek 

dereceli, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Oyların eşitliği 

hâlinde adaylar arasında kura çekilir.  

Seçimlerin zamanı ve esasları 

MADDE 19 – (1) Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, 

üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. 

 

(2) Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından 

seçilecek Kurul üyeliği için her üye, birinci sınıf adlî ve idarî yargı 

hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve 

savcı; kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı 

kadar aday için oy kullanabilir; daha fazla sayıda aday için oy verilmesi 

durumunda oy pusulası geçersiz sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla 

asıl ve yedek üye seçilmiş olur.  

 

(3) Bu seçimler; her dönem için bir defada ve gizli oyla, serbest, eşit, tek 

dereceli, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Oyların eşitliği 

hâlinde adaylar arasında kura çekilir.  

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇalıĢma Usulleri 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇalıĢma Usulleri 
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Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 29 – (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/35 md.) 
(1) Başkan, Genel Kurulun toplantı günlerini tespit eder.  

 

(2) Başkan, gereken hâllerde veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun, 

görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel Kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 

  

 

(3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam 

sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla karar alır. 

 

(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi 

veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün 

ve saati, Kurulda görüşülecek işleri ve sırasını gösterir. 

 

(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden 

sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden 

en az bir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine 

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur. İvedi ve 

süreli olmayan talepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden 

birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya 

gündemden çıkarılması aynı usule tabidir. 

 

 

Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 29 – (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/35 md.) 
(1) Başkan, Genel Kurulun toplantı günlerini tespit eder.  

 

(2) Başkan, gereken hâllerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya 

çağırabilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu 

da belirten yazılı talebi üzerine BaĢkan, Genel Kurulu olağanüstü 

toplantıya çağırır.
 

  

(3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam 

sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla karar alır. 

 

(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi 

veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün 

ve saati, Kurulda görüşülecek işleri ve sırasını gösterir.  

 

(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden 

sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden 

en az bir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine 

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur. İvedi ve 

süreli olmayan talepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden 

birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya 

gündemden çıkarılması aynı usule tabidir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Üyelerin disiplin soruĢturma ve kovuĢturması iĢlemleri 

MADDE 36 – (1) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/37 md.)  Kurulun seçimle 

gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle, haklarında 

yürütülecek disiplin soruşturması BaĢkan, disiplin kovuĢturması Genel 

Üyelerin disiplin soruĢturma ve kovuĢturması iĢlemleri 

MADDE 36 – (1) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/37 md.)  Kurulun seçimle 

gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle, haklarında 

yürütülecek disiplin soruşturması ve kovuĢturması bu Kanun hükümleri 
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Kurul tarafından bu Kanun hükümleri uyarınca yapılır. 

 

(2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde, 

Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine 

ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini 

yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/37 md.) BaĢkan, ihbar veya Ģikâyetle 

ilgili olarak, doğrudan veya yaptırdığı inceleme sonucuna göre 

soruĢturma açılmasına yer olmadığına ya da soruĢturma açılmasına 

karar verir. SoruĢturma açılmasına karar vermesi hâlinde üyeler 

arasından, üç kiĢilik bir soruĢturma kurulu görevlendirir. 

SoruĢturma kuruluna, yaĢça büyük olan üye baĢkanlık eder. 
 

 

(4) Soruşturma kurulu, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini 

tespit eder, lüzum gördüğü kimseleri yeminle dinler, ilgiliye isnat olunan 

hâl ve hareketi bildirerek savunmasını alır. İlgili savunmasının istendiği 

andan itibaren, bizzat veya vekili aracılığıyla soruşturma evrakını 

incelemeye yetkilidir. 

 

(5) Soruşturma kurulu, yaptığı soruşturmayı, elde ettiği bilgi ve delilleri 

gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı 

hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini 

Başkana verir. 

 

(6) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/37 md.)  Başkan, soruşturma sonucunu 

ilgiliye yazılı olarak bildirir ve dosyayı kovuşturma işlemlerinin 

yürütülmesi için Genel Kurula sunar. Genel Kurul kovuşturma aşamasına 

ilişkin olarak bizzat veya vekili aracılığıyla sözlü ya da yazılı 

savunmasını yapmak üzere ilgiliye yedi günden az olmamak üzere süre 

verir. 

uyarınca Genel Kurul tarafından yapılır. 

 

(2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde, 

Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine 

ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini 

yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/37 md.) BaĢkan, ihbar veya Ģikâyeti 

doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra Genel Kurula sunar. 

Yapılan görüĢme sonucunda; soruĢturma açılmasına yer olmadığına 

ya da soruĢturma açılmasına karar verilir. SoruĢturma açılmasına 

karar verilmesi hâlinde, üyeler arasından, gizli oyla, üç kiĢilik bir 

soruĢturma kurulu seçilir. SoruĢturma kuruluna, en yüksek oyu 

alan, oyların eĢitliği halinde ise yaĢça büyük olan baĢkanlık eder. 

 

(4) Soruşturma kurulu, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini 

tespit eder, lüzum gördüğü kimseleri yeminle dinler, ilgiliye isnat olunan 

hâl ve hareketi bildirerek savunmasını alır. İlgili savunmasının istendiği 

andan itibaren, bizzat veya vekili aracılığıyla soruşturma evrakını 

incelemeye yetkilidir. 

 

(5) Soruşturma kurulu, yaptığı soruşturmayı, elde ettiği bilgi ve delilleri 

gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı 

hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini 

Başkana verir. 

 

(6) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/37 md.)  Başkan, soruşturma sonucunu 

ilgiliye yazılı olarak bildirir ve dosyayı kovuşturma işlemlerinin 

yürütülmesi için Genel Kurula sunar. Genel Kurul kovuşturma aşamasına 

ilişkin olarak bizzat veya vekili aracılığıyla sözlü ya da yazılı 

savunmasını yapmak üzere ilgiliye yedi günden az olmamak üzere süre 

verir. 
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(7) Genel Kurul, disiplin kovuşturması kapsamında, hazırlanmış olan 

disiplin soruşturması dosyası ve raporunu inceler, ilgili yazılı savunma 

vermişse bu savunmayı okur, sözlü savunma yapmak istemişse sözlü 

savunmasını dinler; tüm evrak kapsamını gözönüne alarak; 

 

a) Gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine, 

b) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden 

kaldırılmasına, 

c) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görürse eyleme uyan disiplin 

cezasına, 

 

karar verir.  

 

(8) Ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olması, 

ayrıca disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine 

engel olmaz. 

 

(9) Disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren 

üç yıl geçmişse disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını 

gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçmişse disiplin 

cezası verilemez. Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir 

suç teşkil eder ve bu suç için kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi 

öngörülmüş olur ve ceza soruşturması veya kovuşturması da açılır ise, bu 

fıkrada belirtilen süre yerine bu süreler uygulanır. Genel Kurulca 

kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilenler hakkında ise, 

mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmekle ceza 

verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 

(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki 

eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmaları yukarıda 

belirtilen usule göre Başkan ve Genel Kurul tarafından, bulunduğu 

 

(7) Genel Kurul, disiplin kovuşturması kapsamında, hazırlanmış olan 

disiplin soruşturması dosyası ve raporunu inceler, ilgili yazılı savunma 

vermişse bu savunmayı okur, sözlü savunma yapmak istemişse sözlü 

savunmasını dinler; tüm evrak kapsamını gözönüne alarak; 

 

a) Gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine, 

b) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden 

kaldırılmasına, 

c) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görürse eyleme uyan disiplin 

cezasına, 

 

karar verir.  

 

(8) Ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olması, 

ayrıca disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine 

engel olmaz. 

 

(9) Disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren 

üç yıl geçmişse disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını 

gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçmişse disiplin 

cezası verilemez. Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir 

suç teşkil eder ve bu suç için kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi 

öngörülmüş olur ve ceza soruşturması veya kovuşturması da açılır ise, bu 

fıkrada belirtilen süre yerine bu süreler uygulanır. Genel Kurulca 

kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilenler hakkında ise, 

mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmekle ceza 

verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 

(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki 

eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmaları yukarıda 

belirtilen usule göre Başkan ve Genel Kurul tarafından, bulunduğu 
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aşamadan itibaren, bu Kanundaki usul çerçevesinde, ilgililerin özel 

kanunlarındaki hükümleri esas alınmak suretiyle karara bağlanır. 

 

aşamadan itibaren, bu Kanundaki usul çerçevesinde, ilgililerin özel 

kanunlarındaki hükümleri esas alınmak suretiyle karara bağlanır. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Üyelerin adlî suçlarıyla ilgili soruĢturma ve kovuĢturma usulü 

MADDE 38 – (1) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Kurulun seçimle 

gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları hakkındaki 

soruşturma izni iĢlemleri BaĢkan, kovuşturma izni işlemleri Genel 

Kurul tarafından, kovuşturma açılması kararı ve kovuşturma mercilerinin 

belirlenmesi ise gösterilen yetkili merciler tarafından bu Kanun 

hükümleri uyarınca yapılır. 

 

 (2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde 

Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine 

ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini 

yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Başkan suç ihbar veya şikâyetini 

doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer 

olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma 

açılmasına karar vermesi hâlinde, üyeler arasından, üç kişilik bir 

soruşturma kurulu seçer. Soruşturma kuruluna yaşça büyük olan 

başkanlık eder. 

 

 

(4) Soruşturma kurulu, 5271 sayılı Kanuna göre işlem yapar ve 

kanunların Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkileri kullanır. 

Soruşturma sırasında hâkim kararı alınması gereken hususlarda ilgililer 

hakkında isnat edilen suçun niteliğine göre belirlenmiş bulunan 

kovuşturma mercilerine başvurur. 

 

Üyelerin adlî suçlarıyla ilgili soruĢturma ve kovuĢturma usulü 

MADDE 38 – (1) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Kurulun seçimle 

gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları hakkındaki 

soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri Genel Kurul tarafından, 

kovuşturma açılması kararı ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ise 

gösterilen yetkili merciler tarafından bu Kanun hükümleri uyarınca 

yapılır. 

 

 (2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde 

Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine 

ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini 

yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

 

(3) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Başkan suç ihbar veya şikâyetini 

doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra Genel Kurula sunar. 

Yapılan görüĢme sonucunda;  soruşturma açılmasına yer olmadığına ya 

da soruşturma açılmasına karar verilir. Soruşturma açılmasına karar 

verilmesi hâlinde, üyeler arasından, gizli oyla, üç kişilik bir soruşturma 

kurulu seçilir. Soruşturma kuruluna, en yüksek oyu alan, oyların 

eĢitliği halinde ise yaşça büyük olan başkanlık eder. 

 

(4) Soruşturma kurulu, 5271 sayılı Kanuna göre işlem yapar ve 

kanunların Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkileri kullanır. 

Soruşturma sırasında hâkim kararı alınması gereken hususlarda ilgililer 

hakkında isnat edilen suçun niteliğine göre belirlenmiş bulunan 

kovuşturma mercilerine başvurur. 
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(5) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Soruşturma kurulu, soruşturmayı 

tamamladıktan sonra kovuşturma açılmasına yer olup olmadığı 

hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini 

Genel Kurula sunulmak üzere Başkana verir. 

 

(6) Genel Kurul, dosyayı inceledikten ve varsa eksiklikleri 

tamamlattıktan sonra, kovuşturma yapılmasına gerek görmediği takdirde 

evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir; aksi hâlde kovuşturma 

yapılmasına izin verir.  

 

(7) Kovuşturma yapılmasına ilişkin verilen iznin kesinleşmesi üzerine 

dosya; 

 

a) Görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine, 

b) Kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna, kamu davası açılmak 

üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

 

(8) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianamesini düzenleyerek evrakı, 

Yargıtayın görevli ceza dairesine verir. Yargıtayın görevli ceza dairesi 

tarafından iddianamenin bir örneği 5271 sayılı Kanun hükümleri 

gereğince, ilgiliye tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, on gün içinde 

delil toplanmasını ister veya kabul edilebilir istekte bulunursa bu husus 

göz önünde tutulur ve gerekirse soruşturma daire tarafından 

derinleştirilir. Yapılan bu işlemler sonucunda,  kovuşturma   açılmasına  

veya kovuşturma  açılmasına yer olmadığına  dair  karar verilir. 

Kovuşturma açılmasına dair karar verilmesi durumunda evrak hemen bu 

Kanunda belirlenen kovuşturma mercilerine gönderilir. Kovuşturma 

açılmasına yer olmadığına dair karara karşı, kararı veren ceza dairesinin 

numara olarak kendisini izleyen ceza dairesine; kararı son numaralı ceza 

dairesi vermişse birinci ceza dairesine usulünce itiraz edilebilir. 

 

(9) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde 

(5) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Soruşturma kurulu, soruşturmayı 

tamamladıktan sonra kovuşturma açılmasına yer olup olmadığı 

hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini 

Genel Kurula sunulmak üzere Başkana verir. 

 

(6) Genel Kurul, dosyayı inceledikten ve varsa eksiklikleri 

tamamlattıktan sonra, kovuşturma yapılmasına gerek görmediği takdirde 

evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir; aksi hâlde kovuşturma 

yapılmasına izin verir.  

 

(7) Kovuşturma yapılmasına ilişkin verilen iznin kesinleşmesi üzerine 

dosya; 

 

a) Görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine, 

b) Kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna, kamu davası açılmak 

üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

 

(8) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianamesini düzenleyerek evrakı, 

Yargıtayın görevli ceza dairesine verir. Yargıtayın görevli ceza dairesi 

tarafından iddianamenin bir örneği 5271 sayılı Kanun hükümleri 

gereğince, ilgiliye tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, on gün içinde 

delil toplanmasını ister veya kabul edilebilir istekte bulunursa bu husus 

göz önünde tutulur ve gerekirse soruşturma daire tarafından 

derinleştirilir. Yapılan bu işlemler sonucunda,  kovuşturma   açılmasına  

veya kovuşturma  açılmasına yer olmadığına  dair  karar verilir. 

Kovuşturma açılmasına dair karar verilmesi durumunda evrak hemen bu 

Kanunda belirlenen kovuşturma mercilerine gönderilir. Kovuşturma 

açılmasına yer olmadığına dair karara karşı, kararı veren ceza dairesinin 

numara olarak kendisini izleyen ceza dairesine; kararı son numaralı ceza 

dairesi vermişse birinci ceza dairesine usulünce itiraz edilebilir. 

 

(9) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde 
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soruşturma genel hükümlere göre yürütülür ve durum hemen Kurula 

bildirilir. Soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen fezleke ile birlikte 

Kurula gönderilir. 

 

(10) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Kurulun seçimle gelen 

üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki suç teşkil eden eylemlerinden 

dolayı soruşturma yapılması ve kovuşturma izni verilmesi işlemleri, 

bulunduğu aşamadan itibaren bu madde hükümlerine göre yürütülür. 

 

soruşturma genel hükümlere göre yürütülür ve durum hemen Kurula 

bildirilir. Soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen fezleke ile birlikte 

Kurula gönderilir. 

 

(10) (DeğiĢik: 15/2/2014-6524/38 md.)  Kurulun seçimle gelen 

üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki suç teşkil eden eylemlerinden 

dolayı soruşturma yapılması ve kovuşturma izni verilmesi işlemleri, 

bulunduğu aşamadan itibaren bu madde hükümlerine göre yürütülür. 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER 

6/1/1982 TARĠHLĠ VE 2576 SAYILI BÖLGE ĠDARE MAHKEMELERĠ, ĠDARE MAHKEMELERĠ VE VERGĠ MAHKEMELERĠNĠN 

KURULUġU VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin görevleri: 

 

Madde 8 – Bölge Ġdare mahkemeleri; 

 

a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim 

tarafından 7 nci madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz 

üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. 

 

b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan 

görev ve yetki uyuĢmazlıklarını kesin karara bağlar, 

 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. 

 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlarının görevleri: 
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Madde 9 – 1. Bölge idare mahkemesi baĢkanları; 

 

a) GörüĢme ve duruĢmaları yönetirler. DüĢünce ve görüĢlerini 

bildirirler ve oylarını verirler. 

 

b) Bölge idare mahkemesi yargı çevresinde bulunan idare ve vergi 

mahkemelerinin genel iĢleyiĢinden sorumludurlar.  

 

c) Mahkemelerin düzenli ve verimli çalıĢmaları için gerekli tedbirleri 

idare ve vergi mahkemeleri baĢkanlarına danıĢarak alırlar. 

 

d) Her takvim yılı sonunda kendi yargı çevrelerindeki iĢlerin 

durumu, bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri ve 

alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri içeren bir raporu, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Adalet 

Bakanlığına gönderirler. 

 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.  

 

2. Ġdare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi 

mercilerle olan idari yazıĢmaları, bölge idare mahkemesi baĢkanlığı 

aracılığıyla yapılır. 

 

6/1/1982 TARĠHLĠ VE 2577 SAYILI ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Temyiz edilemeyecek kararlar: 

Madde 47 – Ġdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan 

kararları temyiz edilemez. 

 

 

 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 
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Kararın düzeltilmesi: 

 Madde 54 – 1. (DeğiĢik birinci cümle: 5/4/1990 - 3622/23 md.) 

DanıĢtay dava daireleri ve Ġdari veya Vergi Dava Daireleri 

Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare 

mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir 

defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeĢ gün 

içinde taraflarca; 

 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda 

karĢılanmamıĢ olması,  

 

b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,  

 

c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,  

 

d) (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/23 md.) Hükmün esasını etkileyen 

belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmıĢ olması,  

 

Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 

 

2. (DeğiĢik: 5/4/1990 - 3622/23 md.) DanıĢtay dava daireleri ve Ġdari 

veya Vergi Dava Daireleri Kurulları ile bölge idare mahkemeleri, 

kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.  

 

3. (DeğiĢik: 10/6/1994 - 4001/24 md.) Kararın düzeltilmesi istekleri 

esas kararı vermiĢ olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince 

incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hakimliği yapanlar, aynı 

konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar. 

 

 

4/12/2004 TARĠHLĠ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU 
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KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Tazminatın geri alınması 

Madde 143 – (1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan 

kaldırılarak, hakkında kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, 

yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı kaldırılıp mahkûm 

edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, 

Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak 

kararla kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri 

uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz edilebilir. 

 

(2) (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5353/21 md.) Devlet, ödediği tazminattan 

dolayı, koruma tedbiriyle ilgili olarak görevinin gereklerine aykırı 

hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine 

rücu eder. 

 

(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gözaltına 

alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalan tanıklıkta 

bulunan kişiye de rücu eder. 

 

Tazminatın geri alınması 

Madde 143 – (1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan 

kaldırılarak, hakkında kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, 

yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı kaldırılıp mahkûm 

edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, 

Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak 

kararla kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri 

uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gözaltına 

alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalan tanıklıkta 

bulunan kişiye de rücu eder. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

DuruĢmada hazır bulunacaklar 

Madde 188 - (1) Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve Cumhuriyet 

savcısı ile zabıt katibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği 

hallerde müdafiin hazır bulunması şarttır. 

 

(2) Sulh ceza mahkemelerinde yapılan duruĢmalarda Cumhuriyet 

savcısı bulunmaz. 

 

(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle 

bulunamayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye 

DuruĢmada hazır bulunacaklar 

Madde 188 - (1) Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve Cumhuriyet 

savcısı ile zabıt katibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği 

hallerde müdafiin hazır bulunması şarttır. 

 

 

 

 

(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle 

bulunamayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye 
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bulundurulabilir. bulundurulabilir. 

 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Katılma usulü 

Madde 238 - (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra 

mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü 

başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. 

 

(2) Duruşma sırasında şikayeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar 

görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur. 

 

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden 

sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. 

 

(4) Sulh ceza mahkemesinde açılmıĢ olan davalarda katılma 

hususunda Cumhuriyet savcısının görüĢü alınmaz. 

 

Katılma usulü 

Madde 238 - (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra 

mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü 

başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. 

 

(2) Duruşma sırasında şikayeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar 

görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur. 

 

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden 

sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. 

 

 

23/3/2005 TARĠHLĠ VE 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ġEKLĠ HAKKINDA 

KANUN 

KANUN METNĠ GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN 

Geçici Madde 4- (Ek: 31/3/2011-6217/26 md.) 

(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı 

Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci 

maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve baĢlama 

tarihinden altı ay sonra baĢlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak 

kanun yolu incelemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve 

Yargıtayda tebliğname düzenlenmesine iliĢkin hükümler 

uygulanmaz. 

 

 


