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YARGI REFORMU STRATEJİSİ 1. PAKET 

 

15/7/1950 TARİHLİ VE 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) Hususi damgalı 

pasaportlar;  

 

(Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 - KHK - 378/1 md.) (…)(3) birinci, 

ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık 

gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli 

kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak 

çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci 

derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; 

diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi 

bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri 

zaman verilir.(Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli 

keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. 

 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış 

olanlara da bu nevi pasaport verilir. 

 

(Değişik: 3/3/1993-3868/1 md.) (…) (4) il ve ilçe belediye 

başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. (4) 

 

 

 

 

 

Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) Hususi damgalı 

pasaportlar;  

 

(Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 - KHK - 378/1 md.) (…)(3) birinci, 

ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık 

gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli 

kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak 

çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci 

derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; 

diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi 

bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri 

zaman verilir.(Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli 

keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. 

 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış 

olanlara da bu nevi pasaport verilir. 

 

(Değişik: 3/3/1993-3868/1 md.) (…) (4) il ve ilçe belediye 

başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. (4) 

 

Baro levhasına kayıtlı olan ve en az onbeş yıl kıdemi bulunan 

avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve 

esaslar, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının olumlu görüşü alınarak 

İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 
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Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de 

aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı 

bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş 

ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür. 

 

(Değişik paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport 

alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi 

yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi 

devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar 

dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı 

zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri 

nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık 

kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 

çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.  

 

(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat 

değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama 

ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan 

firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları 

kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle 

hususi damgalı pasaport verilebilir. (2) 

 

B) (Değişik: 25/2/1981 - 2418/2 md.) Hizmet Damgalı Pasaportlar: 

Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı 

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de 

aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı 

bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş 

ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür. 

 

(Değişik paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport 

alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi 

yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi 

devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar 

dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı 

zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri 

nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık 

kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 

çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.  

 

(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat 

değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama 

ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan 

firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları 

kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle 

hususi damgalı pasaport verilebilir. 

 

B) (Değişik: 25/2/1981 - 2418/2 md.) Hizmet Damgalı Pasaportlar: 

Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı 
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pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi 

idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere 

gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında 

verilir. 

 

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda 

memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay 

Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir. 

 

(Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hizmet damgalı 

pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi 

yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi 

devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar 

dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı 

zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri 

nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık 

kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 

çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet 

damgalı pasaport verilir. (3) 

 

C) (Değişik: 19/6/1984 - KHK - 240; Değiştirilerek kabul: 7/11/1984 

- 3073/4 md.) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar: 

 

Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu 

üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir, Bu nev'i pasaportlar  aynı şart 

dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının 

vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve 

elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki "A" ve "B" bendlerinde yazılı 

eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi 

veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya 

lüzum vardır. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden 

ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için 

pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi 

idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere 

gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında 

verilir. 

 

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda 

memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay 

Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir. 

 

(Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hizmet damgalı 

pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi 

yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi 

devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar 

dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı 

zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri 

nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık 

kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen 

çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet 

damgalı pasaport verilir. (3) 

 

C) (Değişik: 19/6/1984 - KHK - 240; Değiştirilerek kabul: 7/11/1984 

- 3073/4 md.) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar: 

 

Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu 

üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir, Bu nev'i pasaportlar  aynı şart 

dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının 

vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve 

elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki "A" ve "B" bendlerinde yazılı 

eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi 

veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya 

lüzum vardır. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden 

ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için 
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durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına 

müracaat etmeleri lazımdır. 

 

(Değişik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) (Değişik birinci cümle: 23/7/2010-

6009/58 md.) Hususi damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak 

kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde; hizmet damgalı 

pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin 

görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için 

geçerli olmak üzere tanzim edilir.Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, 

bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının 

muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye 

Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer 

defa uzatılması mümkündür. 

 

Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesine kayıtlı 

bulunanların birer fotoğraflarının pasaportlarına yapıştırılması lazımdır. 

durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına 

müracaat etmeleri lazımdır. 

 

(Değişik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) (Değişik birinci cümle: 23/7/2010-

6009/58 md.) Hususi damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak 

kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde; hizmet damgalı 

pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin 

görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için 

geçerli olmak üzere tanzim edilir.Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, 

bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının 

muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye 

Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer 

defa uzatılması mümkündür. 

 

Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesine kayıtlı 

bulunanların birer fotoğraflarının pasaportlarına yapıştırılması lazımdır. 

 

 EK MADDE 7- Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 

yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya 

iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle;  

A) OHAL kapsamında kabul edilen kanunlar uyarınca kamu 

görevinden çıkarılmaları veya rütbelerinin alınması nedeniyle 

pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine 

yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan, 

 

B) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 

Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi ve 

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

geçici 35 inci maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler ile 

haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş 

olanlardan, 
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C) Mahkemelerce yurtdışına çıkmaları yasaklananlar hariç 

olmak üzere bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca pasaportları 

iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari 

işlem tesis edilmiş olanlardan, 

 

haklarında aynı nedenlerden dolayı; devam etmekte olan herhangi 

bir idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, 

kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer 

olmadığına, davanın reddine veya düşmesine karar verilenlere, 

mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere 

veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilenlere başvurmaları halinde kolluk birimlerince 

yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport 

verilebilir. 

 

19/3/1969 TARİHLİ VE 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Aranacak şartlar :  

Madde 16 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/11 md.)  

3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları 

taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 

inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer 

barosuna bir dilekçe ile başvururlar. 

 

 

Aranacak şartlar : 

Madde 16 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/11 md.)  
3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyan ve 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olanlardan, stajyer 

olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı 

engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile 

başvururlar. 

18/1/1972 TARİHLİ VE 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Stajiyerlik şartları:  

Madde 7 – Noterlik stajına kabul edilebilmek için:  

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

Stajiyerlik şartları:  

Madde 7 – Noterlik stajına kabul edilebilmek için:  

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  
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2. (Değişik : 13/6/2000 - 4579/1 md.) 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını 

doldurmamış olmak,  

3. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir 

memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk 

fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav 

vermiş bulunmak,  

4. (Mülga : 13/6/2000 - 4579/1 md.)  

 

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/345 md.) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak,  

6. Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, 

memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,  

7. Noterlik mesleğine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince 

bilinmiş olmamak,  

8. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile birleşemiyen bir işle uğraşmamak,  

9. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,  

10. İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak, (Hileli ve taksirli 

müflisler itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar.)  

11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,  

12. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya 

akılca malul olmamak,  

13. Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak, gerektir.  

 

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/345 md.) Noterlik stajına engel 

mahkûmiyeti olanlar ile terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı 

bulunanlar, noterliğe kabul edilemezler. 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/345 md.) Staj isteminde 

bulunan kişi hakkında noterliğe engel bir suçtan dolayı soruşturma 

veya kovuşturma yapılması halinde, stajyerliğe alınma isteği 

hakkındaki kararın bu soruşturma ve kovuşturmanın sonuna kadar 

2. (Değişik : 13/6/2000 - 4579/1 md.) 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını 

doldurmamış olmak,  

3. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir 

memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk 

fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav 

vermiş bulunmak,  

4. (Mülga : 13/6/2000 - 4579/1 md.) Hukuk Mesleklerine Giriş 

Sınavında başarılı olmak, 
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/345 md.) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak,  

6. Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, 

memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,  

7. Noterlik mesleğine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince 

bilinmiş olmamak,  

8. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile birleşemiyen bir işle uğraşmamak,  

9. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,  

10. İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak, (Hileli ve taksirli 

müflisler itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar.)  

11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,  

12. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya 

akılca malul olmamak,  

13. Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak, gerektir.  

 

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/345 md.) Noterlik stajına engel 

mahkûmiyeti olanlar ile terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı 

bulunanlar, noterliğe kabul edilemezler.  

 

(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/345 md.) Staj isteminde 

bulunan kişi hakkında noterliğe engel bir suçtan dolayı soruşturma 

veya kovuşturma yapılması halinde, stajyerliğe alınma isteği 

hakkındaki kararın bu soruşturma ve kovuşturmanın sonuna kadar 



7 / 58 

 

bekletilmesine karar verilebilir.  

 

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun, stajiyerliğe 

kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden 

istek karara bağlanır. 

bekletilmesine karar verilebilir.  

 

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun, stajiyerliğe 

kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden 

istek karara bağlanır. 

 

4/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU  

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 

Ek Madde 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak; 

hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına 

başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari 

Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır. 

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun 

olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki 

hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden 

sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış 

bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine 

programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, 

iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim 

yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim 

kurumlarından mezun olanlar girebilir. 

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin; 

a) Anayasa Hukuku, 

b) Anayasa Yargısı, 

c) İdare Hukuku, 

d) İdari Yargılama Usulü, 

e) Medeni Hukuk, 

f) Borçlar Hukuku, 
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g) Ticaret Hukuku, 

h) Hukuk Yargılama Usulü, 

ı) İcra ve İflas Hukuku, 

i) Ceza Hukuku, 

j) Ceza Yargılama Usulü, 

k) İş Hukuku, 

l) Vergi Hukuku, 

m) Vergi Usul Hukuku, 

n) Avukatlık Hukuku, 

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, 

ö) Türk Hukuk Tarihi, 

alanlarındaki bilgileri ölçülür. 

 

İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin; 

a) Anayasa Hukuku, 

b) Anayasa Yargısı,  

c) İdare Hukuku, 

d) Türk İdari Teşkilatı, 

e) İdari Yargılama Usulü, 

f) Medeni Hukuk, 

g) Borçlar Hukuku (Genel hükümler), 

h) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, 

ı) Hukuk Yargılama Usulü, 

i) Ceza Hukuku (Genel hükümler), 

j) Ceza Yargılama Usulü, 

k) Vergi Hukuku, 

l) Vergi Usul Hukuku, 

m) Maliye ve Ekonomi, 

n) İmar ve Çevre Hukuku, 

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, 

alanlarındaki bilgileri ölçülür. 
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı 

Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet 

Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.  

 

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda beş şıklı, çoktan seçmeli 

en az yüz elli soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş 

puan alanlar başarılı sayılır. 

 

Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye 

Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak 

Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

 

Bu maddenin uygulanmasında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve 

noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir. 

 

 Geçici Madde 80- Kanunun ek 41 inci maddesinde düzenlenen ve 

ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya 

İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, yükseköğretim 

kurumlarına 1/8/2019 tarihinden önce kayıt yaptıranlar hakkında 

uygulanmaz.  
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6/1/1982 TARİHLİ VE 2576 SAYILI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN 

KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 

görevleri: 

Madde 3/B- (Ek: 18/6/2014-6545/5 md.) 

1. Bölge idare mahkemesi başkanının görevleri şunlardır: 

a) Mahkemeyi temsil etmek. 

b) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna 

başkanlık etmek, alınan kararları yürütmek. 

c) Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek. 

d) Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu 

yolda uygun göreceği önlemleri almak. 

e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek. 

f) Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, 

personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda 

belirtilen disiplin cezalarını uygulamak. 

g) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar 

arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna 

başvurmak. 

h) (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Hukuki veya fiili nedenlerle bir 

dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer 

dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek.  

ı) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.  

2. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Daire başkanlarının görevleri şunlardır: 

a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın 

gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara 

bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana 

gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak. 

b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında 

yazılmasını sağlamak. 

Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerinin 

görevleri: 

Madde 3/B- (Ek: 18/6/2014-6545/5 md.) 

1. Bölge idare mahkemesi başkanının görevleri şunlardır: 

a) Mahkemeyi temsil etmek. 

b) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna 

başkanlık etmek, alınan kararları yürütmek. 

c)  

d) Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu 

yolda uygun göreceği önlemleri almak. 

e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek. 

f) Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, 

personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda 

belirtilen disiplin cezalarını uygulamak. 

g) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar 

arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna 

başvurmak. 

h) (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Hukuki veya fiili nedenlerle bir 

dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer 

dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek.  

ı) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.  

2. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Daire başkanlarının görevleri şunlardır: 

a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın 

gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara 

bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana 

gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak. 

b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında 

yazılmasını sağlamak. 
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c) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin 

isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak. 

d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve 

personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını 

uygulamak. 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

3. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Üyelerin görevleri şunlardır: 

a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve 

zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini bildirmek ve 

kararları yazmak.  

b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak. 

c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve 

işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire 

başkanına yardım etmek. 

d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

4. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Bölge idare mahkemesi başkanının 

yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, 

en kıdemli daire başkanı başkana vekâlet eder. 

c) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin 

isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak. 

d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve 

personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını 

uygulamak. 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

3. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Üyelerin görevleri şunlardır: 

a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve 

zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini bildirmek ve 

kararları yazmak.  

b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak. 

c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve 

işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire 

başkanına yardım etmek. 

d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

4. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Bölge idare mahkemesi başkanının 

yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, 

en kıdemli daire başkanı başkana vekâlet eder. 

 

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu: 

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.)  

1. Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi 

başkanı ile daire başkanlarından oluşur.  

2. Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurula 

daire başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder.  

3. Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin en kıdemli üyesi 

kurula katılır.  

4. Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:  

a) Daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. 

b) (Mülga: 20/7/2017-7035/2 md.)  

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin 

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu: 

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.)  

1. Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi 

başkanı ile daire başkanlarından oluşur.  

2. Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurula 

daire başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder.  

3. Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin en kıdemli üyesi 

kurula katılır.  

4. Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:  

a) Daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. 

b) (Mülga: 20/7/2017-7035/2 md.)  

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin 
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nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri 

dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya 

uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi 

dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu 

aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri 

üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de 

ekleyerek Danıştay Başkanlığına iletmek. 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

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

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39 uncu ve 40 

ıncı maddeleri uygulanır. 
 

 

6. Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış 

sayılır. 

 

nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri 

dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya 

uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi 

dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu 

aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri 

üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de 

ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek. 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

5. Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemler, konusuna 

göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. İlgili dava 

daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Aykırılık veya 

uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen 

kararlar kesindir. 
6. Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış 

sayılır. 

 

6/1/1982 TARİHLİ VE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun 

uygulanacağı haller: 

Madde 31 – 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin 

davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların 

davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 

teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama 

giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların 

mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı 

yapılacak işlemler ile elektronik işlemlerde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 5/4/1990-

3622/11 md.; Değişik:10/6/1994-4001/14 md.) Ancak, davanın ihbarı 

(…) Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re'sen yapılır. (Ek 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun 

uygulanacağı haller: 

Madde 31 – 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin 

davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların 

davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 

teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama 

giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların 

mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı 

yapılacak işlemler, elektronik işlemler ile ses ve görüntü nakledilmesi 

yoluyla duruşma icrasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 5/4/1990-3622/11 md.; 

Değişik:10/6/1994-4001/14 md.) Ancak, davanın ihbarı (…) Danıştay, 
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cümle: 3/11/2016-6754/22 md.) Bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulları 

tarafından hazırlanan listelerden seçilir ve bilirkişiler hakkında 

Bilirkişilik Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanır. 

 

mahkeme veya hakim tarafından re'sen yapılır. (Ek cümle: 3/11/2016-

6754/22 md.) Bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından 

hazırlanan listelerden seçilir ve bilirkişiler hakkında Bilirkişilik 

Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanır. 

 

24/2/1983 TARİHLİ VE 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Adayların nitelikleri :  

Madde 8 – Adaylığa atanabilmek için :  

a) Türk vatandaşı olmak,  

b) (Değişik: 3/6/2011-KHK-643/12 md.; İptal: Anayasa 

Mahkemesi’nin 14/2/2013 tarihli ve E:2011/89, K:2013/29 sayılı 

Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 2/12/2014-6572/28 md.) Giriş 

sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş 

yaşını doldurmamış olmak.  

c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya 

yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri 

programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi 

almış bulunmak,  

(Değişik ikinci paragraf: 2/7/2018 – KHK/703/136 md.) İdarî yargı 

adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir 

hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına 

göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak 

ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer 

alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara 

Adayların nitelikleri :  

Madde 8 – Adaylığa atanabilmek için :  

a) Türk vatandaşı olmak,  

b) (Değişik: 3/6/2011-KHK-643/12 md.; İptal: Anayasa 

Mahkemesi’nin 14/2/2013 tarihli ve E:2011/89, K:2013/29 sayılı 

Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 2/12/2014-6572/28 md.) Giriş 

sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş 

yaşını doldurmamış olmak.  

c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya 

yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri 

programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi 

almış bulunmak,  

(Değişik ikinci paragraf: 2/7/2018 – KHK/703/136 md.) İdarî yargı 

adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir 

hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına 

göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış 

bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak 

adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde 
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denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,  

 

 

 

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,  

e) (Mülga: 22/12/2005 - 5435/43 md.)  

 

f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş 

olmak,  

g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde 

yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, 

alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve 

organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli 

bulunmamak,  

h) (Değişik: 11/9/1987 – KHK 276/3 md.; Aynen Kabül: 24/2/1988-

3409/3 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (...) (2) üç aydan fazla 

hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 

dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar 

hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren 

bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.  

I) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,  

j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve 

davranışlarda bulunmamış olmak,  

k) (Ek: 1/12/2007-5720/1 md.) Avukatlık mesleğinden adaylığa 

geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları 

taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş 

sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş 

yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında 

yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye 

alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara 

denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,  

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,  

e) (Mülga: 22/12/2005 - 5435/43 md.) Hukuk Mesleklerine Giriş 

Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak, 

f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş 

olmak,  

g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde 

yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, 

alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve 

organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli 

bulunmamak,  

h) (Değişik: 11/9/1987 – KHK 276/3 md.; Aynen Kabül: 24/2/1988-

3409/3 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (...) (2) üç aydan fazla 

hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 

dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar 

hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren 

bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.  

I) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,  

j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve 

davranışlarda bulunmamış olmak,  

k) (Ek: 1/12/2007-5720/1 md.) Avukatlık mesleğinden adaylığa 

geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları 

taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş 

sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş 
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yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma 

sınavında ve mülâkatta başarılı olmak,  

şarttır. 

 

yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma 

sınavında ve mülâkatta başarılı olmak,  

şarttır. 

Yazılı yarışma sınavı ve mülâkatın yapılış şekli 

Madde 9/A – (Ek: 1/12/2007-5720/3 md.) 

Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. (1) 

 

Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı, 

atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin 

hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az 

onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek 

beş gazeteden birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet 

sitesinde ilân olunur. (2) 

 

Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk 

ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan 

genel yetenek ve genel kültür konuları ile 

 

a) Adlî yargıda; anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, 

hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza 

hukuku, ceza yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve idare hukuku, 

 

 

b) İdarî yargıda; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, 

hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medenî 

hukuk, ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku 

ve maliye-ekonomi, 

 

konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır. (3) 

 

Yazılı yarışma sınavı ve mülâkatın yapılış şekli 

Madde 9/A – (Ek: 1/12/2007-5720/3 md.) 

Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. 

 

Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı, 

atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin 

hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az 

onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek 

beş gazeteden birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet 

sitesinde ilân olunur.  

 

Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk 

ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan 

genel yetenek ve genel kültür konuları ile 

 

a) Adlî yargıda; anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, 

hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, iş hukuku, icra ve iflâs 

hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve 

idare hukuku,  

 

b) İdarî yargıda; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, 

hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medenî 

hukuk, ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku 

ve maliye-ekonomi, 

 

konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır. 
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Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi 

soruları seksen puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi 

tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür 

konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.  

 

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak 

kaydıyla (…) en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilânında 

belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülâkata çağrılır. (Mülga 

ikinci cümle: 2/1/2017-KHK-680/6md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7072/5 md.) (…) Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı 

puanı alanlar da mülâkata alınır. (Ek cümle:20/2/2019-7165/4 md.) 

Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında 

kalırsa sadece başarılı olanlar mülâkata çağrılır. (5) 

 

(Değişik fıkra:20/2/2019-7165/4 md.) Mülâkat Kurulu; Adalet 

Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş 

Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri 

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. (6) 

 

 

 

(Mülga fıkra:20/2/2019-7165/4 md.) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mülga fıkra:20/2/2019-7165/4 md.) (8) 

(Değişik fıkra:20/2/2019-7165/4 md.) Üyelerin hukukî veya fiilî 

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi 

soruları seksen puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi 

tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür 

konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır. 

 

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak 

kaydıyla (…) en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilânında 

belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülâkata çağrılır. (Mülga 

ikinci cümle: 2/1/2017-KHK-680/6md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7072/5 md.) (…) Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı 

puanı alanlar da mülâkata alınır. (Ek cümle:20/2/2019-7165/4 md.) 

Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında 

kalırsa sadece başarılı olanlar mülâkata çağrılır.  

 

(Değişik fıkra:20/2/2019-7165/4 md.) Mülâkat Kurulu; Adalet 

Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş 

Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri 

ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve Türkiye Adalet 

Akademisi Danışma Kurulundan seçilen bir kişi olmak üzere toplam 

yedi üyeden oluşur. 

 

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunda;  

a) Yargıtay veya Danıştay mensubunun birden fazla olması 

halinde bu kişiler arasından,  

b) Yargıtay veya Danıştay mensubu bulunmaması halinde, 

Kurulda görev yapan hâkim ve savcılar arasından, 

her sınav için  Danışma Kurulunca, üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun gizli oyuyla, sınavın türüne göre bir asıl üye 

Mülâkat Kuruluna seçilir. 

 

(Mülga fıkra:20/2/2019-7165/4 md.)  

(Değişik fıkra:20/2/2019-7165/4 md.) Üyelerin hukukî veya fiilî 
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sebeplerle katılamamaları halinde, yerine vekâlet edenler Mülâkat 

Kuruluna katılır. (9) 

 

 

 

 

Mülâkat, ilgilinin; 

a) Muhakeme gücünün, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, 

c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe 

uygunluğunun ve liyakatinin, 

d) Yetenek ve kültürünün, 

e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 

 

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. (10) 

 

Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan 

üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun herbir üyesi 

tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak 

için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. (11) 

 

Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya 

konularak mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat 

Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim 

edilir. (12) 

 

Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. 

Mazereti sebebiyle mülâkata katılamayanların müracaatı üzerine 

Mülâkat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde 

mülâkat yeri ile günü tespit edilir ve ilgili mülâkata çağrılır. Mazeret 

bildirenlerin mazereti Mülâkat Kurulunca reddedilir veya kabul 

sebeplerle katılamamaları halinde, Türkiye Adalet Akademisi 

Danışma Kurulundan seçilen üyenin yerine bu Kurulda görev 

yapan hâkim ve savcılar arasından üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun gizli oyuyla seçilen yedek üye, diğer üyelerin yerine 

ise vekâlet edenler Mülâkat Kuruluna katılır. 

 

Mülâkat, ilgilinin; 

a) Muhakeme gücünün, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, 

c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe 

uygunluğunun ve liyakatinin, 

d) Yetenek ve kültürünün, 

e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 

 

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. 

 

Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan 

üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun herbir üyesi 

tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak 

için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

 

Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya 

konularak mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat 

Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim 

edilir. 

 

Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. 

Mazereti sebebiyle mülâkata katılamayanların müracaatı üzerine 

Mülâkat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde 

mülâkat yeri ile günü tespit edilir ve ilgili mülâkata çağrılır. Mazeret 

bildirenlerin mazereti Mülâkat Kurulunca reddedilir veya kabul 
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edilmekle birlikte verilen süre içinde mülâkata katılmazsa başarısız 

sayılır. (13) 

 

Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun 

yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit 

edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı 

listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit 

olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı 

puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası 

belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta 

gösterilir. (14) 

 

Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara 

başvurabilir. Bunlar sadece mülâkata tâbi tutulur. Bu durumda olanlar 

için mülâkat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir. 

(15) 

 

Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet 

Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. (16) 

 

Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması 

yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde 

bulunamazlar. (17) 

 

Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün 

zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

62 nci maddesinde belirlenen kanunî süre içerisinde göreve 

başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için 

başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz. (18) 

edilmekle birlikte verilen süre içinde mülâkata katılmazsa başarısız 

sayılır. 

 

Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun 

yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit 

edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı 

listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit 

olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı 

puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası 

belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta 

gösterilir. 

 

Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara 

başvurabilir. Bunlar sadece mülâkata tâbi tutulur. Bu durumda olanlar 

için mülâkat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir. 

 

 

Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet 

Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

 

Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması 

yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde 

bulunamazlar. 

 

Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün 

zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

62 nci maddesinde belirlenen kanunî süre içerisinde göreve 

başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için 

başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz. 

 

Adaylık süresi ve eğitim Adaylık süresi ve eğitim 
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Madde 10 – (Değişik:20/2/2019-7165/5 md.) 

Adaylık süresi iki yıldır. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için 

bu süre bir yıldır. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden 

oluşur. 

 

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. 

Bu sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en 

az yetmiş puan alanlar sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı 

gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır. 

 

Yazılı sınav; adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi 

Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan 

yazılı sınav kurulu tarafından yapılır. 

 

Sözlü sınav; Personel Genel Müdürü başkanlığında, Teftiş Kurulu 

Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı ile adaylara ders verenler 

arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek 

üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır. 

 

Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde 

altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş 

olması şarttır. 

 

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez 

veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya 

atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir. 

 

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek 

öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek 

öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek 

öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, 

tazminatlar ile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı 

Madde 10 – (Değişik:20/2/2019-7165/5 md.) 

Adaylık süresi iki yıldır. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için 

bu süre bir yıldır. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden 

oluşur. Eğitim, Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. 

 

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. 

Bu sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en 

az yetmiş puan alanlar sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı 

gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır. 

 

Yazılı sınav; adaylara ders verenler arasından Türkiye Adalet 

Akademisi Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden 

oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılır. 

 

Sözlü sınav; Türkiye Adalet Akademisi Başkanının başkanlığında, 

Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile adaylara ders 

verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir 

yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır. 

 

Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde 

altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş 

olması şarttır. 

 

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez 

veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya 

atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir. 

 

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek 

öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek 

öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek 

öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, 

tazminatlar ile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı 
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ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

 

Adaylık dönemleri, adayların hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına 

atanacak şekilde ayrılması, yazılı ve sözlü sınav ile bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 

görüşü; stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekline ilişkin hususlar 

ise Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak 

yönetmelikle; stajın il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde 

yapılacağı Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye bakanlıklarınca birlikte 

hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

 

Adaylık dönemleri, adayların hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına 

atanacak şekilde ayrılması ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin 

diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görüşü; stajın Yargıtay 

ve Danıştayda yapılma şekline ilişkin hususlar ise Yargıtay ve 

Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca 

çıkarılacak yönetmelikle; eğitimin uygulama esasları ile yazılı ve 

sözlü sınava ilişkin hususlar Türkiye Adalet Akademisince 

çıkarılacak yönetmelikle; stajın il valiliklerinde yapılma şekli ile 

hangi illerde yapılacağı Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye 

bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Adalet Akademisinde ders ücreti 

Ek Madde 2- Türkiye Adalet Akademisine öğretim elemanı olarak 

atanan veya görevlendirilen hâkim ve savcılar ile 4/11/1981 tarihli 

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre 

Akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders 

saatini aşan kısım için ders ücreti ödenir. 

 

Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay 

üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında 

uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti ödenir. 

 

Birinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti yirmi, ikinci fıkra 

uyarınca ödenecek ders ücreti otuz ders saati karşılığı miktarı 

geçemez.  

 

Akademide ders veren üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 

tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre 

ödenenin bir kat fazlası ders ücreti ödenir. Üniversite öğretim 

elemanı olmayıp Akademide ders verenlerden; birinci derecede 
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olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç 

veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar 

için öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre ödenen kadar 

ders ücreti ödenir. 

 

Yazılı sınav kurulunda görev alanlara 2914 sayılı Kanun 

hükümlerine göre ücret ödenir. 

 

12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Terör örgütleri 

Madde 7 – (Değişik: 29/6/2006-5532/6 md.) 

Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya 

tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak 

suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye 

olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi 

olarak cezalandırılır. 

(Değişik ikinci fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütünün; cebir, 

şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek 

ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını 

yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 

suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun 

işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin 

günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Aşağıdaki 

fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır: 

 

 

a) (Mülga: 27/3/2015-6638/10 md.) 

Terör örgütleri 

Madde 7 – (Değişik: 29/6/2006-5532/6 md.) 

Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya 

tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak 

suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye 

olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi 

olarak cezalandırılır. 

(Değişik ikinci fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütünün; cebir, 

şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek 

ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını 

yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 

suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun 

işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin 

günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Haber 

verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce 

açıklamaları suç oluşturmaz. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra 

hükümlerine göre cezalandırılır: 

a) (Mülga: 27/3/2015-6638/10 md.) 
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b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör 

örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; 

1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, 

2. Slogan atılması, 

3. Ses cihazları ile yayın yapılması, 

4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde 

bulunduğu üniformanın giyilmesi. 

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/10 md.) Terör örgütünün propagandasına 

dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek 

amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve 

şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, 

yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları 

hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz. 

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve 

meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, 

büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci 

yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki 

cezanın iki katı hükmolunur. 

(Ek fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütüne üye olmamakla 

birlikte örgüt adına; 

a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu, 

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu, 

c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna 

aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu, 

işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı 

fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez. 

 

b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör 

örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; 

1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, 

2. Slogan atılması, 

3. Ses cihazları ile yayın yapılması, 

4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde 

bulunduğu üniformanın giyilmesi. 

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/10 md.) Terör örgütünün propagandasına 

dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek 

amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve 

şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, 

yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları 

hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz. 

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve 

meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, 

büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci 

yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki 

cezanın iki katı hükmolunur. 

(Ek fıkra: 11/4/2013-6459/8 md.) Terör örgütüne üye olmamakla 

birlikte örgüt adına; 

a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu, 

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu, 

c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna 

aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu, 

işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı 

fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez. 

 

 

 

9/1/2003 TARİHLİ VE 4787 SAYILI AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ,  
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GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR  KANUN 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Aile mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanlar 

Madde 5- Her aile mahkemesine, 

1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, 

mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık 

nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu 

bildirmek, 

2. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, 

istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, 

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,  

Üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını 

doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar 

arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır. 

 

 

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya 

görevin bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir 

engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması 

hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest 

meslek icra edenlerden yararlanılır. 

 

Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine 

göre reddolunabilir. 

 

Uzmanlardan yararlanma 

Madde 5- Aile mahkemeleri, 

1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, 

mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık 

nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu 

bildirmek, 

2. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, 

istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, 

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,  

Üzere tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile 

sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından Adalet 

Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve 

sosyal çalışmacılardan yararlanır. 

 

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya 

görevin bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir 

engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması 

hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest 

meslek icra edenlerden yararlanılır. 

 

Bu uzmanlar, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine göre 

reddolunabilir. 

 

Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler 

Madde 6- Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere görev alanına giren konularda: 

1. Yetişkinler hakkında; 

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, 

Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler 

Madde 6- Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere görev alanına giren konularda: 

1. Yetişkinler hakkında; 

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, 
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gerektiğinde uzlaştırmaya,  

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden 

doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli 

önlemleri almaya, 

c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur 

evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye, 

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim 

kurumuna vermeye, 

2. Küçükler hakkında; 

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli 

önlemleri almaya, 

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk 

edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya 

resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus 

kuruma yerleştirmeye,  

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri 

almaya,    

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî 

teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya 

işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına 

yerleştirmeye, 

Karar verebilir. 

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 

5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı 

görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır. 

gerektiğinde uzlaştırmaya,  

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden 

doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli 

önlemleri almaya, 

c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur 

evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye, 

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim 

kurumuna vermeye, 

2. Küçükler hakkında; 

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli 

önlemleri almaya, 

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk 

edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya 

resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus 

kuruma yerleştirmeye,  

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri 

almaya,    

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî 

teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya 

işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına 

yerleştirmeye, 

Karar verebilir. 

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 

5 inci maddeye göre görevlendirilen uzmanlardan yararlanılabilir. 

Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 

398 inci maddesi uygulanır. 

 

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

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN TASLAK METİN 

Önödeme Önödeme 
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Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız 

adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis 

cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili; 

a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, 

b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz 

Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, 

c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis 

cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para 

cezasının aşağı sınırını, 

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak 

tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası 

açılmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/12 md.) Taksirli suçlar hariç 

olmak üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına 

veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren beş yıl 

içinde önödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif 

edilecek önödeme miktarı yarı oranında artırılır.  

 

 

 

 

 

(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal 

etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine 

birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama 

giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer. 

 

 

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle 

önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin 

niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça 

dönüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır. 

 

Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız 

adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis 

cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili; 

a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, 

b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz 

Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, 

c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis 

cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para 

cezasının aşağı sınırını, 

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak 

tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası 

açılmaz. Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın 

birer ay ara ile üç eşit taksit halinde ödenmesine Cumhuriyet 

savcısı tarafından karar verilebilir. Taksitlerin süresinde 

ödenmemesi halinde önödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya 

devam edilir. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı 

olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine 

karar verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu 

işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı 

oranında artırılır. 

 

(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal 

etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine 

birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama 

giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer. 

 

 

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle 

önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin 

niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça 

dönüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır. 
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(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı altı ayı aşmayan hapis 

cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği 

hallerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para 

cezası esas alınarak belirlenir. 

 

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan 

kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve 

müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. 

 

(6) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Bu madde hükümleri; 

a) Bu Kanunda yer alan;  

1. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (98 inci 

maddenin birinci fıkrası), 

2. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (madde 171), 

3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182 nci maddenin birinci fıkrası), 

4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 üncü maddenin 

birinci fıkrası), 

5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları), 

suçları, 

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki suçların beş yıl içinde 

tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı önödeme 

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı altı ayı aşmayan hapis 

cezası veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği 

hallerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para 

cezası esas alınarak belirlenir. 

 

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan 

kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve 

müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. 

 

(6) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Bu madde hükümleri; 

a) Bu Kanunda yer alan;  

1. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (98 inci 

maddenin birinci fıkrası), 

2. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (madde 171), 

3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182 nci maddenin birinci fıkrası), 

4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 üncü maddenin 

birinci fıkrası), 

5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları), 

suçları, 

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç, 

 

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci 

cümlesinde yer alan suç,  

 

 

d) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç,  

 

bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki suçların beş yıl içinde 

tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı önödeme 
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hükümleri uygulanmaz.  

 

(7) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Ödemede bulunulması üzerine 

verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile düşme kararları, 

bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir 

soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 

hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede 

belirtilen amaç için kullanılabilir. 

 

hükümleri uygulanmaz.  

 

(7) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Ödemede bulunulması üzerine 

verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile düşme kararları, 

bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir 

soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 

hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede 

belirtilen amaç için kullanılabilir. 

 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına 

veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 

 
 
         Nitelikli haller 
 Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 
 a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye 
kullanılmak suretiyle, 
 b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak 
suretiyle, 
 İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 
 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına 

veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Kişisel verilerin, Ceza Muhakemesi 

Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları 

uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda 

verilecek ceza bir kat artırılır.  

 

4/12/2004 TARİHLİ  VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Tutuklulukta geçecek süre  

Madde 102 – (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/18 md.) Ağır ceza 

mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir 

yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay 

daha uzatılabilir.  

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en 

çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek 

Tutuklulukta geçecek süre  

Madde 102 – (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/18 md.) Ağır ceza 

mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir 

yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay 

daha uzatılabilir.  

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en 

çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek 
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uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı 

ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı 

geçemez. 

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, 

şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir. 

 

uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı 

ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı 

geçemez. 

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, 

şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir. 

 

(4) Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza 

mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır 

ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı 

geçemez. Ancak, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü 

Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 

tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından bu süre en çok bir yıl altı 

ay olup, gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. 

 

(5) Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada 

onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, 

onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç 

oranında uygulanır. 

 

Kamu davasını açmada takdir yetkisi 

Madde 171 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/22 md.)  

(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin 

varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verebilir.  

 

(2) 253 üncü maddenin ondokuzuncu fıkrası hükümleri saklı 

kalmak üzere, Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl veya daha az 

Kamu davasını açmada takdir yetkisi 

Madde 171 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/22 md.)  

(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin 

varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verebilir.  

 

(2) Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, 

Cumhuriyet savcısı, üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını 

gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu 
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süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin 

varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle 

ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 173 üncü 

madde hükümlerine göre itiraz edebilir. 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, 

uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere;  

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile 

mahkûm olmamış bulunması,  

 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde 

şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,  

 

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum 

açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,  

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, 

aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen 

giderilmesi,  

 

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.  

 

(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde 

kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince 

zamanaşımı işlemez.  

 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, 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. 

 

 

davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir. 

Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara 173 üncü madde 

hükümlerine göre itiraz edebilir. 

 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için; 

 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile 

mahkûm olmamış bulunması, 

 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde 

şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,  

 

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum 

açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,  

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve 

Cumhuriyet savcısı tarafından tespit edilen zararın, aynen iade, 

suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, 

 

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.  

 

(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde 

kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince 

zamanaşımı işlemez.  

 

(5)  Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, 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. 

 

(6) Bu madde hükümleri; 
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 a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, 

b) Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu 

görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar,  

c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,  

hakkında uygulanmaz. 
 

İddianamenin iadesi 

Madde 174 – (Değişik: 25/5/2005 - 5353/27 md.) 

(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının 

verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin 

bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar 

belirtilmek suretiyle; 

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, 

b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil 

toplanmadan düzenlenen,  

 

c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından 

açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın 

düzenlenen, 

 

 

 

 

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir. 

 

(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. 

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen 

iddianame kabul edilmiş sayılır. 

(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen 

eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun 

bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı 

İddianamenin iadesi 

Madde 174 – (Değişik: 25/5/2005 - 5353/27 md.) 

(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının 

verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin 

bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar 

belirtilmek suretiyle; 

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, 

b) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil 

toplanmadan düzenlenen,   

 

c) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tâbi 

olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya 

uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen, 

 

d) Soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı 

olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen, 

 

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir. 

 

(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. 

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen 

iddianame kabul edilmiş sayılır. 

(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen 

eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun 

bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı 
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mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak 

yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez. 

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir. 

mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak 

yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez. 

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir. 

 

Mağdur ile şikâyetçinin hakları 

Madde 234 –  (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 

a) Soruşturma evresinde; 

1. Delillerin toplanmasını isteme, 

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet 

savcısından belge örneği isteme, 

3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, 

cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile 

soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı 

inceletme, 

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki 

kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.  

b) Kovuşturma evresinde;   

1. Duruşmadan haberdar edilme, 

2. Kamu davasına katılma, 

3. Tutanak ve belgelerden (…) örnek isteme,  

4. Tanıkların davetini isteme, 

5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, 

cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı 

kanun yollarına başvurma. 

(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da 

meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de 

bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.  

(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu 

Mağdur ile şikâyetçinin hakları 

Madde 234 –  (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 

a) Soruşturma evresinde; 

1. Delillerin toplanmasını isteme, 

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet 

savcısından belge örneği isteme, 

3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, 

cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile 

soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı 

inceletme, 

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki 

kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.  

b) Kovuşturma evresinde;   

1. Duruşmadan haberdar edilme, 

2. Kamu davasına katılma, 

3. Tutanak ve belgelerden (…) örnek isteme,  

4. Tanıkların davetini isteme, 

5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, 

cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı 

kanun yollarına başvurma. 

(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da 

meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de 

bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.  

(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu 
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husus tutanağa yazılır. 

 

husus tutanağa yazılır. 

 

(4) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî 

tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme 

zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu 

konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümlerine göre Adalet Bakanlığı bütçesinden 

karşılanır.  
 

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 

Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin 

hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. 

 

(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu 

suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa 

dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk 

arz eden haller saklıdır.  

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi 

bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında 

psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi 

bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler  

uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 

Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin 

hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. 

 

(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu 

suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa 

dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk 

arz eden haller saklıdır.  

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi 

bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında 

psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi 

bulundurulur.  

 

(4) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının 

özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz 

yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya 

mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla 

alınır.  

 

(5) Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma 

evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde 

Cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır. 
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Mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınır. Kovuşturma 

evresinde ise ancak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 

mağdur çocuğun beyanının alınması veya başkaca bir işlem 

yapılmasında zorunluluk bulunması halinde bu işlem, mahkeme 

veya görevlendireceği naip hâkim tarafından bu merkezlerde 

uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk yargı çevresi 

ve mülkî sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek 

suretiyle bu fıkrada belirtilen işlemler yerine getirilir.  

 

(6) Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

düzenlenen suçlardan mağdur olanların soruşturma evresindeki 

beyanları bakımından da beşinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak, 

beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranır. 

 

(7) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında kayda alınan beyan ve 

görüntüler dava dosyasında saklanır ve gizliliği için gerekli 

tedbirler alınır.  

 

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi 

Madde 250 – (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seri muhakeme usulü 

Madde 250 – (1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla 

ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar 

verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanır: 

 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;  

1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü 

fıkra), 

2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170), 

3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü 

fıkra), 

4. Gürültüye neden olma (madde 183),  

5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra), 

6. Mühür bozma (madde 203), 
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7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206), 

8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (228 nci maddenin, 

birinci fıkrası),  

9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 

(madde 268),  

suçları. 

 

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, 

üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.  

 

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç. 

 

d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri 

Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde 

belirtilen suç.  

 

e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 

nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen 

suç. 

 

(2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi, seri 

muhakeme usulü hakkında bilgilendirir. 

 

(3) Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün 

uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii 

huzurunda teklifi kabul etmesi halinde bu usul uygulanır.  

 

(4) Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, 
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suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı 

arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim 

uygulamak suretiyle yaptırımı belirler. 

 

(5) Dördüncü fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenen hapis cezası 

Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması halinde Türk 

Ceza Kanununun 50 nci maddesine göre seçenek yaptırımlara 

çevrilebilir veya 51 inci maddesine göre ertelenebilir.  

 

(6) Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyet 

savcısı tarafından, koşulları bulunması halinde 231 inci madde 

kıyasen uygulanabilir.  

 

(7) Bu madde kapsamında yaptırım uygulanması, güvenlik 

tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. 

 

(8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün 

uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep 

yazısında; 

 

a) Şüphelinin kimliği ve müdafii, 

b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili 

veya kanuni temsilcisi, 

c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri, 

d) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 

e) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına 

alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,  

f) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti, 

g) Üçüncü fıkrada belirtilen şartların gerçekleştiği, 

h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise 

bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri, 

gösterilir. 
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(9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra 

üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme 

usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen 

yaptırım doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi 

reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre 

sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına 

gönderir. Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu 

usulden vazgeçmiş sayılır. 

 

(10) Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple 

tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre 

sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına 

gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul 

ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer 

belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil 

olarak kullanılamaz.  

 

(11) Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden 

birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi halinde seri 

muhakeme usulü uygulanmaz. 

 

(12) Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır 

ve dilsizlik hallerinde uygulanmaz.    

     

(13) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında 

yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka 

bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması halinde, seri muhakeme usulü 

uygulanmaz.   

 

(14) Dokuzuncu fıkra kapsamında Cumhuriyet savcısının talebi 

doğrultusunda mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir.  
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(15) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet 

Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.   

 

Soruşturma  

Madde 251 –  (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
 

Basit yargılama usulü 

Madde 251 - (1) Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin 

kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya 

daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama 

usulünün uygulanmasına karar verilebilir.  

 

(2) Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği 

takdirde mahkemece iddianame, sanık, mağdur ve şikâyetçiye 

tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını onbeş gün içinde yazılı 

olarak bildirmeleri istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın 

hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması 

gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir. 

 

(3) Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra 

mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının 

görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi 

dikkate alınmak suretiyle, 223 üncü maddede belirtilen 

kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği 

takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir.   

 

(4) Mahkemece, koşulları bulunması halinde; kısa süreli hapis 

cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası 

ertelenebilir ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak 

karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilir. 

 

(5) Hükümde itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilir. 

 

(6) Mahkemece gerekli görülmesi halinde bu madde uyarınca 
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hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle 

genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir.  

 

(7) Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve 

dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya 

da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz.    

 

(8) Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama 

girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması halinde 

uygulanmaz.  

 

Kovuşturma  

Madde 252 – (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)  

 

Basit yargılama usulünde itiraz 

Madde 252 – (1) 251 inci madde uyarınca verilen hükümlere karşı 

itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir. 

 

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

hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile 

duruşma yapılır ve yokluğunda 223 üncü madde uyarınca hüküm 

verilebilir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. 

Duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma 

yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır.  

 

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

madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle 

bağlı değildir.  

 

(4) İtiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması hâlinde, bu 

hususların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma 

olanağı varsa bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan 

yararlanır. 

 

(5) İkinci fıkra uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere 
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göre kanun yoluna başvurulabilir.  

 

(6) Birinci fıkradaki itirazın, süresinde yapılmadığı veya kanun 

yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı 

mahkemesince değerlendirildiğinde dosya, 268 nci maddenin ikinci 

fıkrası uyarınca itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderilir. 

Mercii bu sebepler yönünden incelemesini yapar ve kararını gereği 

için mahkemesine gönderir.  

 

Uzlaştırma 

Madde 253 – (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan 

zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması 

girişiminde bulunulur:  

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.  

b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza 

Kanununda yer alan;  

1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),  

2. Taksirle yaralama (madde 89),  

3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),  

4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 

 

 

5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),  

 

6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),  

 

7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),  

8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), 

suçları.  

 

c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin 

Uzlaştırma 

Madde 253 – (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan 

zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması 

girişiminde bulunulur:  

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.  

b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza 

Kanununda yer alan;  

1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),  

2. Taksirle yaralama (madde 89),  

3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),  

4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),  

5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 

119, birinci fıkra (c) bendi),  

6. Hırsızlık (madde 141),  

7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),  

8. Dolandırıcılık (madde 157),  

9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),  

10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),  

11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), 

suçları. 

 

c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin 
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gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen 

çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli 

para cezasını gerektiren suçlar.  

 

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç 

olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma 

yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.  

 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek 

cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, 

bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde 

de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. 

 

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası 

açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma 

bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, 

şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde 

bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit 

olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. 

Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla 

da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine 

uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını 

bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. 

 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın 

mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları 

anlatılır.  

 

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer 

alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir 

nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî 

gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen 

çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli 

para cezasını gerektiren suçlar.  

 

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç 

olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma 

yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.  

 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek 

cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, 

bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı 

işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. 

 

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası 

açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma 

bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, 

şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde 

bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit 

olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. 

Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla 

da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine 

uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını 

bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. 

 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın 

mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları 

anlatılır.  

 

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer 

alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir 

nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî 
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temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin 

soruşturma sonuçlandırılır.  

 

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet 

veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur 

veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.  

 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, 

soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma 

tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.  

 

(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)  

 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile 

reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz 

önünde bulundurulur.  

 

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve 

Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. 

Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine 

uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

 

 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine 

verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini 

sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha 

uzatabilir. 

 

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma 

müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, 

müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin 

kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere 

temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin 

soruşturma sonuçlandırılır.  

 

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet 

veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur 

veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.  

 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, 

soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma 

tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.  

 

(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)  

 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile 

reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz 

önünde bulundurulur. 

  

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve 

Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. 

Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine 

uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.  

 

 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine 

verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini 

sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü 

geçmemek üzere en fazla iki kez uzatabilir. 

 

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma 

müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, 

müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin 

kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere 
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katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.  

 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle 

ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, 

uzlaştırmacıya talimat verebilir.  

 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor 

hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma 

bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını 

da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek 

cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma 

dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına 

gönderir. 

 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur 

veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç 

iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına 

başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.  

 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine 

dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya 

belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza 

eder.  

 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna 

gidilemez.  

 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi 

halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin 

yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 

süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 

şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. 

katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.  

 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle 

ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, 

uzlaştırmacıya talimat verebilir.  

 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor 

hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma 

bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını 

da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek 

cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma 

dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına 

gönderir.  

 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur 

veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç 

iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına 

başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.  

 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine 

dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya 

belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza 

eder.  

 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna 

gidilemez.  

 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi 

halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin 

yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 

süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 

şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. 
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Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine 

getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart 

aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, 

soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış 

olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine 

getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam 

mahiyetini haiz belgelerden sayılır.  

 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi 

bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak 

kullanılamaz.  

 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma 

teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin 

sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek 

uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile 

kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 

 

(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya 

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. 

Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama 

giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler 

Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.  

 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda 

öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.  

 

(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı 

bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet 

savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya 

Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine 

getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart 

aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, 

soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış 

olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine 

getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam 

mahiyetini haiz belgelerden sayılır.  

 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi 

bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak 

kullanılamaz.  

 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma 

teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin 

sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek 

uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile 

kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 

 

(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya 

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. 

Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama 

giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler 

Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.  

 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda 

öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.  

 

(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı 

bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet 

savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya 
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hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı 

tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. 

Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı 

büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, 

uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından 

sonuçlandırılır.  

 

(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.)Uzlaştırmacıların nitelikleri, 

eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, 

kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, 

uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, 

Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının 

çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, 

uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair 

diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenir.  

 

hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı 

tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. 

Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı 

büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, 

uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından 

sonuçlandırılır.  

 

(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.)Uzlaştırmacıların nitelikleri, 

eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, 

kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, 

uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, 

Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının 

çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, 

uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair 

diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenir.  

 

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 

Madde 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, 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 (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) 

bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın 

düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,  

 

b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun 

olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt 

derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın 

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 

Madde 280 - (1) Bölge adliye mahkemesi,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 (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) 

bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın 

düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,  

 

b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun 

olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt 

derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın 
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düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, 

 

 

 

 

 

 

c) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Olayın daha fazla araştırılmasına 

ihtiyaç duyulmadan davanın reddine karar verilmesi veya güvenlik 

tedbirlerine ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka 

aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, 

d) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddenin birinci 

fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde 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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra (…) davanın yeniden 

görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 

Karar verir. 

(2) (Ek: 18/6/2014-6545/77 md.) Duruşma sonunda bölge adliye 

mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece 

düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, 

c) Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran veya 

cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî 

cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya 

ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren 

hallerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun 

esastan reddine,  

d) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Olayın daha fazla araştırılmasına 

ihtiyaç duyulmadan davanın reddine karar verilmesi veya güvenlik 

tedbirlerine ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka 

aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, 

e) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddenin birinci 

fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde 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,  

 

f) Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya 

önödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya 

da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile 

birlikte yürütülmesinin zorunlu olması halinde 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, 

 

g) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra (…) davanın yeniden 

görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 

Karar verir. 

(2) (Ek: 18/6/2014-6545/77 md.) Duruşma sonunda bölge adliye 

mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece 
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mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar. 

(3) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca 

verilen kararların sanık lehine olması hâlinde, bu hususların istinaf 

isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa 

bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan 

yararlanırlar. 

mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar. 

(3) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca 

verilen kararların sanık lehine olması hâlinde, bu hususların istinaf 

isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa 

bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan 

yararlanırlar. 

 

İstisnalar  

Madde 282 –  (1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar 

dışında bu Kanunun duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin 

hükümleri uygulanır:  

a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan 

sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu anlatılır.  

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü anlatılır.  

c) (Değişik: 20/7/2017-7035/17 md.) İlk derece mahkemesinde 

dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları ve 

bilirkişi raporu anlatılır. 

d) (Ek: 20/7/2017-7035/17 md.) Bölge adliye mahkemesi duruşma 

hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve 

bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar anlatılır.  

e) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli 

görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır.  

 

 

İstisnalar  

Madde 282 –  (1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar 

dışında bu Kanunun duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin 

hükümleri uygulanır:  

a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan 

sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu anlatılır.  

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü anlatılır.  

c) (Değişik: 20/7/2017-7035/17 md.) İlk derece mahkemesinde 

dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları ve 

bilirkişi raporu anlatılır. 

d) (Ek: 20/7/2017-7035/17 md.) Bölge adliye mahkemesi duruşma 

hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve 

bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar anlatılır.  

e) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli 

görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır.  

 

f) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ olmasına 

rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek 

sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında 

bitirilebilir. Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, 

sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği 

cezadan daha ağır ise, her hâlde sanığın dinlenmesi gerekir. 

 

Temyiz 

Madde 286- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma 
Temyiz 

Madde 286- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma 
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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) (Ek: 20/7/2017-7035/20 md.) Hapis cezasından çevrilen seçenek 

yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak 

bölge adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her 

türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar, 

d) (Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 tarihli ve E.:2018/71 

K.:2018/118 sayılı Kararı ile İptal; Yeniden Düzenleme:20/2/2019-

7165/7 md.) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci 

maddenin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları 

hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve 

kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren 

suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye 

mahkemesi kararları,  

e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden 

verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları, 

f) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Sadece eşya veya kazanç 

müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece 

mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan 

reddine dair kararları, 

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

suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili 

olarak (…)(2) istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,  

h) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) 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, 

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) (Ek: 20/7/2017-7035/20 md.) Hapis cezasından çevrilen seçenek 

yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak 

bölge adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her 

türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,  

d) (Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 tarihli ve E.:2018/71 

K.:2018/118 sayılı Kararı ile İptal; Yeniden Düzenleme:20/2/2019-

7165/7 md.) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci 

maddenin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları 

hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve 

kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren 

suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye 

mahkemesi kararları,  

e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden 

verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları, 

f) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Sadece eşya veya kazanç 

müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece 

mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan 

reddine dair kararları, 

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

suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili 

olarak (…)(2) istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,  

h) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) 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, 
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ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı 

hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge 

adliye mahkemesi kararları, 

Temyiz edilemez. 

 

ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı 

hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge 

adliye mahkemesi kararları, 

Temyiz edilemez. 

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar 

kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge 

adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 

213), 

2. Suç işlemeye tahrik (madde 214), 

3. Suçu ve suçluyu övme (madde 215), 

4. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216), 

5. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217), 

6. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299), 

7. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300), 

8. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum 

ve organlarını aşağılama (madde 301), 

9. Silâhlı örgüt (madde 314), 

10. Halkı askerlikten soğutma (madde 318), 

Suçları. 

 

b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve 

dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

suçlar. 

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin 

birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan 

suçlar. 

 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 

Madde 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin 
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 

Madde 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin 



49 / 58 

 

nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 

başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği 

tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. 

Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa 

sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde 

itirazı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir. 

 

nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 

başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği 

tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. 

Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa 

sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse 

dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna 

gönderir. Kurula gönderilen itiraz hakkında, kararına itiraz edilen 

dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından kurula 

sunulmak üzere bir rapor hazırlanır. Kurulun itirazın kabulüne 

ilişkin kararları, gereği için dairesine gönderilir. Kurulun verdiği 

kararlar kesindir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçici Madde 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla; 

a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı 

tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır. 

b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan 

düzenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 

tarihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut 

uygulamaya devam olunur. 

c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252 

nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin 

hükümler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay 

sonra uygulanır. 

d) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu 

maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep 

etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye 

mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da 

uygulanır. Bu bendin uygulandığı halde, cezası infaz edilmekte 

olan hükümlülerin, 100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun 

devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece 

mahkemesince değerlendirilir. 

e) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi 
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Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine 

ilişkin getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce 

itiraz yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında 

uygulanmaz. 

f) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 

görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine 

ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 

altı ay sonra uygulanır. 

 

13/12/2004 TARİHLİ VE 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

 Mahkemece infazın ertelenmesi veya durdurulması 

MADDE 17/A- (1) Birlikte işlenmiş olup da 4/12/2004 tarihli ve 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası ve 306 ncı maddesinin uygulanma olanağının 

bulunduğu hallerde hükmü veren ilk derece mahkemesinden 

infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi 

istenebilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve 

hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenebilir. Karar, 

duruşma açılmaksızın verilir ve bu karara karşı itiraz yoluna 

gidilebilir. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü, güvence 

gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. 

 

3/7/2005 TARİHLİ VE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi  

Madde 19- (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi 

Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi  

Madde 19- (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi 

Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme 
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süresi üç yıldır. 

 

süresi üç yıldır.  

 

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında belirtilen hapis cezasının üst sınırı, onbeş yaşını 

doldurmamış çocuklar bakımından beş yıl olarak uygulanır.  

 

Görevlilerin eğitimleri  

Madde 32- (1) Mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve 

Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli 

serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli denetim 

görevlilerine, adaylık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen 

esaslara uygun çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve 

psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. 

 

(2) Mahkemelere atananların, görevleri süresince, alanlarında 

uzmanlaşmalarını sağlama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik 

hizmet içi eğitim almaları sağlanır.  

 

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve esasları yönetmelikle 

belirlenir. 

 

Görevlilerin eğitimleri  

Madde 32- (1) Mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve 

Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli 

serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli denetim 

görevlilerine, adaylık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen 

esaslara uygun çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve 

psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. 

 

(2) Mahkemelere görevlendirilenlerin, görevleri süresince, alanlarında 

uzmanlaşmalarını sağlama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik 

hizmet içi eğitim almaları sağlanır.  

 

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve esasları yönetmelikle 

belirlenir. 

 

Sosyal çalışma görevlileri 

Madde 33- (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, en az lisans 

öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma 

görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve 

çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 

olanlar tercih edilir. 

 

(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri 

uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda 

görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt 

tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir. 

Sosyal çalışma görevlileri 

Madde 33- (1) Adalet Bakanlığınca en az lisans öğrenimi görmüş 

olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi mahkemelere 

görevlendirilmek üzere adliyelere atanır. Atamada; çocuk ve aile 

sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi 

alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir. 

 

(2) Mahkemelere görevlendirilen veya bu Kanun kapsamındaki 

tedbirleri uygulayan sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları 

aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir. 
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(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından 

yapılmasında fiilî veya hukukî bir engel bulunması ya da başka bir 

uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada 

öngörülen nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak 

görevlendirilebilirler. 

 

(4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi 

tutulacak çevresi mahkemenin yetki alanı dışında ise, davayı gören 

mahkemenin talimatına bağlı olarak çocuğun bulunduğu yerdeki 

mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde 

kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak 

çalışan sosyal çalışma görevlilerince yapılabilir. 

 

(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından 

yapılmasında fiilî veya hukukî bir engel bulunması ya da başka bir 

uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada 

öngörülen nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak 

görevlendirilebilirler. 

 

(4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi 

tutulacak çevresi mahkemenin yetki alanı dışında ise, davayı gören 

mahkemenin talimatına bağlı olarak çocuğun bulunduğu yerdeki 

mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde 

kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak 

çalışan sosyal çalışma görevlilerince yapılabilir. 

 

Denetim plânı ve raporu 

Madde 39- (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim 

görevlisince, sosyal incelemeyi yapan uzman veya mahkeme 

nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip 

eden on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir.  

 

(2) Denetim plânı hazırlanırken; 

a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresi, 

b) Çocuğun ihtiyaçları,  

c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti,  

d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu 

kimse tarafından çocuğa verilen desteğin derecesi, 

e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin 

mahiyeti,  

f) Çocuğun görüşü,  

Dikkate alınır. 

 

Denetim plânı ve raporu 

Madde 39- (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim 

görevlisince, sosyal incelemeyi yapan uzman veya sosyal çalışma 

görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip eden on gün içinde 

hazırlanacak bir plânla belirlenir.  

 

(2) Denetim plânı hazırlanırken; 

a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresi, 

b) Çocuğun ihtiyaçları,  

c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti,  

d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu 

kimse tarafından çocuğa verilen desteğin derecesi, 

e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin 

mahiyeti,  

f) Çocuğun görüşü,  

Dikkate alınır. 
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(3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan 

sonra derhâl uygulanır. Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, 

çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve 

gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı 

sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın 

değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer 

hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine 

rapor verir. 

(3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan 

sonra derhâl uygulanır. Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, 

çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve 

gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı 

sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın 

değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer 

hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine 

rapor verir. 

 

3/7/2005 TARİHLİ VE 5402 SAYILI DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU 

MEVCUT METİN TASLAK METİN 

Soruşturma evresindeki görevler 

Madde 12 -  (1) Müdürlüğün soruşturma evresindeki görevleri 

şunlardır: 

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre 

adlî kontrol altına alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. 

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında 

sosyal araştırma raporu düzenleyip sunmak. 

 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve 

ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu 

kişilere yardımcı olmak. 

 

d) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 

 

Soruşturma evresindeki görevler 

Madde 12 -  (1) Müdürlüğün soruşturma evresindeki görevleri 

şunlardır: 

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre 

adlî kontrol altına alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. 

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında 

sosyal araştırma raporu düzenleyip sunmak. 

 

 

 

 

 

d) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 

 

Kovuşturma evresindeki görevler 

Madde 13 - (1) Müdürlüğün kovuşturma evresindeki görevleri 

şunlardır:  

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre 

adlî kontrol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen 

Kovuşturma evresindeki görevler 

Madde 13 - (1) Müdürlüğün kovuşturma evresindeki görevleri 

şunlardır:  

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre 

adlî kontrol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen 
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yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. 

b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın 

geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, 

ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk 

hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak. 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve 

ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu 

kişilere yardımcı olmak. 

d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 

yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. 

b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın 

geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, 

ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk 

hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak. 

 

 

 

d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 

 

Koruma kurullarının görevleri 

Madde 17 - (1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır:  

a) Müdürlüklerden iletilen suçtan zarar gören kişilerin 

karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz 

kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat 

edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım 

işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri 

açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer 

güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin 

öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu 

konuda yardımcı olmak. 

b) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Koruma kurullarının görevleri 

Madde 17 - (1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır:  

a) Müdürlüklerden iletilen ceza infaz kurumlarından salıverilen 

hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat 

sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi 

sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve 

karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve 

genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer 

hükümlülere bu konuda yardımcı olmak. 

 

 

b) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR 

YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 

KANUN METNİ TASLAK METİN 

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi  

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları 

oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili 

olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;  

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi  

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları 

oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili 

olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;  
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1) İntihara yönlendirme (madde 84),  

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (mad-

de 190),  

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),  

5) Müstehcenlik (madde 226),  

6) Fuhuş (madde 227), 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 

suçları.  

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkında Kanunda yer alan suçlar. 

(2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, 

kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma 

evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 

tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda 

Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına 

sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre 

içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı 

tarafından derhal kaldırılır. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/92 md.) 

Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte 

görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri 

olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli 

ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edi-

lebilir.  

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişi-

min engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere 

Kuruma gönderilir. 
 

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik 

veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya 

yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) 

bendinin (2) ve (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları 

1) İntihara yönlendirme (madde 84),  

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (mad-

de 190),  

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),  

5) Müstehcenlik (madde 226),  

6) Fuhuş (madde 227), 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 

suçları.  

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkında Kanunda yer alan suçlar. 

(2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, 

kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma 

evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 

tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda 

Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına 

sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre 

içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı 

tarafından derhal kaldırılır. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/92 md.) 

Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte 

görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri 

olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli 

ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edi-

lebilir.  

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişi-

min engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere 

Kuruma gönderilir. 
 

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik 

veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya 

yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) 

bendinin (2) ve (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluştu-
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oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen 

Başkan tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek ge-

reğinin yerine getirilmesi istenir. 

(5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın 

bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir. 

 

(6) Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusu-

nu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Baş-

kan tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi 

halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu 

durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir 

örneğini Kuruma gönderir. 

 

 

(8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin en-

gellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahke-

mece beraat kararının bir örneği Kuruma gönderilir. 

 

 

 

(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından 

çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde 

Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırı-

lır.  

(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının 

gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, 

fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 

beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine 

getirilmemesi halinde, Başkan tarafından erişim sağlayıcısına, onbin 

ran yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkan 

tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin 

yerine getirilmesi istenir.  

(5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın 

bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir. 

 

(6) Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusu-

nu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Baş-

kan tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi 

halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu 

durumda Cumhuriyet savcısı, hükümsüz kalan erişimin engellenmesi 

kararına konu internet adresini belirtmek suretiyle, kovuşturmaya 

yer olmadığı kararının bir örneğini Kuruma gönderir. 

 

(8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin en-

gellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahke-

mece hükümsüz kalan erişimin engellenmesi kararına konu 

internet adresini belirtmek suretiyle, beraat kararının bir örneği 

Kuruma gönderilir.  
 

(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından 

çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde 

Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırı-

lır.  

(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının 

gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, 

fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 

beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine 

getirilmemesi halinde, Başkan tarafından erişim sağlayıcısına, onbin 
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Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört 

saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde (…) Kurum tarafından 

yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. 

(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla (…) Kurum tara-

fından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 ta-

rihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 

kanun yoluna başvurulabilir. 

(13) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Kuruma 

gönderilen hakim ve mahkeme kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Kurum tarafından 

itiraz edilebilir.  

(14) (Ek: 12/7/2013-6495/47 md.) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına 

giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu 

yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin 

engellenmesi kararları uygulanmak üzere Kuruma gönderilir. 

(15) (Ek: 26/2/2014-6527/17 md.) Bu maddeye göre soruşturma 

aşamasında verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A maddesine göre 

verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan 

yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 

sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir. 

 

(16) (Ek: 10/9/2014-6552/127 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 

2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile.) 

 

Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört sa-

at içinde kararın yerine getirilmemesi halinde (…) Kurum tarafından 

yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. 

(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla (…) Kurum tara-

fından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 ta-

rihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 

kanun yoluna başvurulabilir. 

(13) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Kuruma 

gönderilen hakim ve mahkeme kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Kurum tarafından 

itiraz edilebilir.  

(14) (Ek: 12/7/2013-6495/47 md.) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına 

giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu 

yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin 

engellenmesi kararları uygulanmak üzere Kuruma gönderilir. 

(15) (Ek: 26/2/2014-6527/17 md.) Bu maddeye göre soruşturma 

aşamasında verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A maddesine göre 

verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan 

yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 

sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir. 

 

(16) (Ek: 10/9/2014-6552/127 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 

2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile.) 

 

(17) Bu maddenin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkraları 

kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin 

gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. 

şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, 
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teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi 

yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla 

ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik 

olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir. 

 

 


