YÜRÜRLÜKTEKĠ METĠN

GENEL KURULUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN

22/5/1930 TARĠHLĠ VE 1632 SAYILI ASKERĠ CEZA KANUNU
Askeri mahkemelerce verilen tutuklama kararları ile asker kiĢiler
hakkında verilen cezaların ve tutuklama kararlarının infaz yeri (2)(3)
Madde 39 – (DeğiĢik : 22/3/2000 – 4551/11 md.)
Asker kiĢiler hakkında hükmolunan ve aĢağıda gösterilen cezalar, 353
sayılı Askeri Mahkemeler KuruluĢu ve Yargılama Usulü Kanununun
beĢinci kısmında yazılı esaslar dahilinde askeri cezaevlerinde infaz edilir.

Askeri Mahkemelerce Verilen Tutuklama Kararları ile Asker KiĢiler
Hakkında Verilen Cezaların Ve Tutuklama Kararlarının Ġnfaz Yeri:
Madde 39 - (DeğiĢik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./11 md.)
Asker kiĢiler hakkında hükmolunan ve aĢağıda gösterilen cezalar, 353
sayılı Askeri Mahkemeler KuruluĢu ve Yargılama Usulü Kanununun
beĢinci kısmında yazılı esaslar dâhilinde askeri cezaevlerinde infaz edilir.

A) Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları,
uzman jandarma, uzman erbaĢ ve sözleĢmeli erbaĢ ve erler hakkında
verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan
çıkarmayı, iliĢik kesmeyi veya sözleĢmenin feshini gerektirmeyen hürriyeti
bağlayıcı ceza hükümleri.

A) Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları,
uzman jandarma, uzman erbaĢ ve sözleĢmeli erbaĢ ve erler hakkında
verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan
çıkarmayı, iliĢik kesmeyi veya sözleĢmenin feshini gerektirmeyen hürriyeti
bağlayıcı ceza hükümleri.

B) Askeri öğrenciler hakkında verilen ve askeri öğrencilik hukukunun B) Askeri öğrenciler hakkında verilen ve askeri öğrencilik hukukunun
kaybettirilmesi sonucunu doğurmayan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.
kaybettirilmesi sonucunu doğurmayan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.
C) ErbaĢ ve erlar hakkında, asker edildikten sonra iĢledikleri suçlardan C) ErbaĢ ve erler hakkında, asker edildikten sonra iĢledikleri suçlardan
verilen bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.
verilen bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.
Hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar, genel cezaevlerinde çektirilir. Ġnfaz Hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar, genel cezaevlerinde çektirilir. Ġnfaz
sırasında hükümlülerin üzerinden askerlik kıyafeti ve iĢaretleri kaldırılır.
sırasında hükümlülerin üzerinden askerlik kıyafeti ve iĢaretleri kaldırılır.
Genel cezaevlerinde ceza sürelerini tamamlayan askerlik yükümlüleri, geri Genel cezaevlerinde ceza sürelerini tamamlayan askerlik yükümlüleri, geri
kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askeri makamlara teslim kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askeri makamlara teslim
edilirler.
edilirler.
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Yargı organlarınca haklarında tutuklama kararı verilen asker kiĢiler, bu Asker kiĢiler hakkında yargı organlarınca Türk Ceza Kanununun Ġkinci
sıfatlarını korudukları sürece askeri tutukevine konulurlar.
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, BeĢinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar sebebiyle verilen
tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde
belirtilen kurumlarda yerine getirilir. Asker kiĢiler hakkında diğer
suçlardan verilen tutuklama kararları, asker kiĢiler bu sıfatlarını
korudukları sürece askerî tutukevinde yerine getirilir.
SavaĢ ve sıkıyönetim hallerinde askeri mahkemelerce tutuklanan sivil
kiĢiler, askeri ceza ve tutukevlerine konulurlar. Bu hallerin bitiminde
tutuklular, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında varılacak
mutabakat üzerine sivil tutukevlerine nakledilirler.

SavaĢ ve sıkıyönetim hallerinde askeri mahkemelerce tutuklanan sivil
kiĢiler, askeri ceza ve tutukevlerine konulurlar. Bu hallerin bitiminde
tutuklular, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında varılacak
mutabakat üzerine sivil tutukevlerine nakledilirler.

Ek Madde 8 – Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri tarafından
verilen kısa süreli hapis cezaları; 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek
Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik
hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaĢ ve erler hakkında
Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
seçenek yaptırımlara, diğer askeri Ģahıslar hakkında ise aynı fıkranın (a),
(b) ve (d) bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Ancak
aĢağıdaki hâllerde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara
çevrilemez:
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan
netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B) Fiilin, disiplini ağır Ģekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini
tehlikeye düĢürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini
zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaĢ veya seferberlikte iĢlenmesi.

Ek Madde 8 – Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri tarafından
verilen kısa süreli hapis cezaları; 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek
Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik
hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaĢ ve erler hakkında
Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
seçenek yaptırımlara, diğer askeri Ģahıslar hakkında ise aynı fıkranın (a),
(b) ve (d) bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Ancak
aĢağıdaki hâllerde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara
çevrilemez:
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan
netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B) Fiilin, disiplini ağır Ģekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini
tehlikeye düĢürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini
zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaĢ veya seferberlikte iĢlenmesi.
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1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren
yükümlüler ile yükümlü erbaĢ ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis
cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin
sonuna bırakılır.

1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren
yükümlüler ile yükümlü erbaĢ ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis
cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin
sonuna bırakılır.
Sırf askerî suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askerî
suçlar hakkında, önödeme hükümleri uygulanmaz.

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU
Ġstinaf yoluna baĢvurma ve incelenmesi
Madde 363- Ġcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra
dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma
biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti,
yediemin değiĢtirilmesi, hacizli taĢınır malların muhafaza Ģekli, kıymet
takdirine iliĢkin Ģikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve
teminatın miktarı, satıĢın durdurulması, satıĢ ilânının iptali, süresinde satıĢ
istenmemesi nedeniyle satıĢındüĢürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma
biçimi, iflâs idaresinin oluĢturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin
iĢlemleri hakkında Ģikâyet üzerine verdiği kararlara karĢı, iflâs idare
memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı
maddeye göre icranın geri bırakılmasına iliĢkin kararları dıĢındaki
kararlarına karĢı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının
bin lirayı geçmesi Ģartıyla istinaf yoluna baĢvurulabilir. Ġstinaf yoluna
baĢvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür.

Ġstinaf yoluna baĢvurma ve incelenmesi
Madde 363- Ġcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra
dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma
biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti,
yediemin değiĢtirilmesi, hacizli taĢınır malların muhafaza Ģekli, kıymet
takdirine iliĢkin Ģikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve
teminatın miktarı, satıĢın durdurulması, satıĢ ilânının iptali, süresinde satıĢ
istenmemesi nedeniyle satıĢın düĢürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma
biçimi, iflâs idaresinin oluĢturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin
iĢlemleri hakkında Ģikâyet üzerine verdiği kararlara karĢı, iflâs idare
memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı
maddeye göre icranın geri bırakılmasına iliĢkin kararları dıĢındaki
kararlarına karĢı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının
yedibin Türk Lirasını geçmesi Ģartıyla istinaf yoluna baĢvurulabilir.
Ġstinaf yoluna baĢvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on
gündür.

Ġcra mahkemesi kararları aleyhine iĢlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf Ġcra mahkemesi kararları aleyhine iĢlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf
yoluna baĢvurulduğu anlaĢılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yoluna baĢvurulduğu anlaĢılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
422 nci maddesi hükmü uygulanır.
422 nci maddesi hükmü uygulanır.
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Kesin bir karara karĢı kötüniyetle istinaf yoluna baĢvuranlar hakkında da
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Ġstinaf yoluna baĢvuru satıĢtan baĢka icra iĢlemlerini durdurmaz. Ġcranın
devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye
mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

Kesin bir karara karĢı kötüniyetle istinaf yoluna baĢvuranlar hakkında da
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Ġstinaf yoluna baĢvuru satıĢtan baĢka icra iĢlemlerini durdurmaz. Ġcranın
devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye
mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

Temyiz yoluna baĢvurma ve incelenmesi
Madde 364- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar
veya değeri onbin lirayı geçen nihaî kararlara karĢı temyiz yoluna
baĢvurulabilir.

Temyiz yoluna baĢvurma ve incelenmesi
Madde 364- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar
veya değeri kırkbin Türk Lirasını geçen nihaî kararlara karĢı temyiz
yoluna baĢvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karĢı temyiz yoluna baĢvurma ve incelemesi
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu
durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri
uygulanır.

Yukarıda belirtilen kararlara karĢı temyiz yoluna baĢvurma ve incelemesi
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu
durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri
uygulanır.

Temyiz yoluna baĢvurma, satıĢtan baĢka icra iĢlemlerini durdurmaz.

Temyiz yoluna baĢvurma, satıĢtan baĢka icra iĢlemlerini durdurmaz.

30/1/1950 TARĠHLĠ VE 5521 SAYILI Ġġ MAHKEMELERĠ KANUNU
Madde 8 – ĠĢ mahkemelerince verilen nihaî kararlara karĢı istinaf yoluna
baĢvurulabilir. ġu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve iĢler
hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar
hakkındaki nihaî kararlar kesindir.

Madde 8 – ĠĢ mahkemelerince verilen nihaî kararlara karĢı istinaf yoluna
baĢvurulabilir. ġu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve iĢler
hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üçbin Türk Lirasını
geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararlar kesindir.

Ġstinaf yoluna baĢvurma süresi, karar yüze karĢı verilmiĢse nihaî kararın Ġstinaf yoluna baĢvurma süresi, karar yüze karĢı verilmiĢse nihaî kararın
taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiĢ ise tebliği tarihinden itibaren sekiz taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiĢ ise tebliği tarihinden itibaren sekiz
gündür.
gündür.
Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve iĢler Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve iĢler
hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beĢbin lirayı geçen davalar hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını geçen
hakkındaki nihaî kararlara karĢı tebliğ tarihinden baĢlayarak sekiz gün davalar hakkındaki nihaî kararlara karĢı tebliğ tarihinden baĢlayarak sekiz
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içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir.

gün içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir.

Kanun yoluna baĢvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca Kanun yoluna baĢvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca
iki ay içinde karara bağlanır.
iki ay içinde karara bağlanır.
Yargıtayın kararlarına karĢı karar düzeltme yoluna baĢvurulamaz.

Birinci ve üçüncü fıkralardaki parasal sınırlar her takvim yılı
baĢından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal
sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye
Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında
artırılması suretiyle uygulanır. Bu Ģekilde belirlenen sınırların on Türk
lirasını aĢmayan kısımları dikkate alınmaz. Parasal sınırların
uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.

4/1/1961 TARĠHLĠ VE 211 SAYILI TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ ĠÇ HĠZMET KANUNU
Madde 92 – a) Askeri inzibat erbaĢ ve erleri vazife esnasında diğer erbaĢ
ve erlere karĢı karakol sıfatını ve karakolların kanuni salahiyet ve
mesuliyetlerini haizdirler.
b) (DeğiĢik: 28/5/2003-4861/18 md.) Fakülte ve yüksek okul öğrencileri ile
harp okulu öğrencilerine subaylar gibi; astsubay hazırlama ve astsubay
meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel
askerlik eğitimine tâbi tutulanlara astsubaylar gibi muamele olunur.
c) Subay ve askeri memurlarla astsubaylar hakkında askeri inzibat
vazifeleri; ancak üst veya kendi rütbelerindeki inzibat subay ve astsubayları
tarafından yapılabilir.

Madde 92 – a) Askeri inzibat erbaĢ ve erleri vazife esnasında diğer erbaĢ
ve erlere karĢı karakol sıfatını ve karakolların kanuni salahiyet ve
mesuliyetlerini haizdirler.
b) (DeğiĢik: 28/5/2003-4861/18 md.) Fakülte ve yüksek okul öğrencileri ile
harp okulu öğrencilerine subaylar gibi; astsubay hazırlama ve astsubay
meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel
askerlik eğitimine tâbi tutulanlara astsubaylar gibi muamele olunur.
c) Subay ve askeri memurlarla astsubaylar hakkında askeri inzibat
vazifeleri; ancak üst veya kendi rütbelerindeki inzibat subay ve astsubayları
tarafından yapılabilir.

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı veya astsubayı mevcut değilse
vakaya Ģahit olan üst veya aynı rütbedeki her subay, askeri memur veya
astsubay müdahaleye ve inzibat vazifesini ifaya mecburdur.
Ancak ağır cezayı müstelzim meĢhut cürüm halinde subayları, askeri
memurları ve astsubayları dahi yakalamaya askeri inzibatlar, polisler,

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı veya astsubayı mevcut değilse
vakaya Ģahit olan üst veya aynı rütbedeki her subay, askeri memur veya
astsubay müdahaleye ve inzibat vazifesini ifaya mecburdur.
Ancak ağır cezayı müstelzim meĢhut cürüm halinde subayları, askeri
memurları ve astsubayları dahi yakalamaya askeri inzibatlar, polisler,
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jandarmalar ve herkes mezundur.

jandarmalar ve herkes mezundur.

Bu takdirde dahi suçlu askerler duruma göre ya salahiyetli askeri inzibat
memuru gelinceye kadar vaka mahallinde tutulur veya en yakın askeri
inzibat karakoluna, yoksa askeri makamlara teslim edilir. Bundan sonra
yapılacak hazırlık tahkikatında salahiyetli inzibat memuru veya mevcut
askeri makamın tayin edeceği bir subay bulunur.

Bu takdirde dahi suçlu askerler duruma göre ya salahiyetli askeri inzibat
memuru gelinceye kadar vaka mahallinde tutulur veya en yakın askeri
inzibat karakoluna, yoksa askeri makamlara teslim edilir. Bundan sonra
yapılacak hazırlık tahkikatında salahiyetli inzibat memuru veya mevcut
askeri makamın tayin edeceği bir subay bulunur.
Suçun 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Ġkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, BeĢinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması
durumunda, dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz ve yakalanan kiĢi
Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli kolluk görevlilerine teslim
edilir.

Madde 93 – Üniformalı veya sivil elbiseli subay, askeri memur ve
astsubaylar ağır cezalı cürümler dıĢındaki suçları iĢledikleri takdirde polis
veya jandarma kuvvetleri tarafından en yakın askeri makama veya inzibat
karakoluna davet edilir. Askeri Ģahıs bu daveti kabule mecburdur.

Madde 93 – Üniformalı veya sivil elbiseli subay, askeri memur ve
astsubaylar ağır cezalı cürümler dıĢındaki suçları iĢledikleri takdirde polis
veya jandarma kuvvetleri tarafından en yakın askeri makama veya inzibat
karakoluna davet edilir. Askeri Ģahıs bu daveti kabule mecburdur.

Bu Ģahıslara ait hazırlık tahkikatı bizzat C. Müddeiumumileri veya Bu Ģahıslara ait hazırlık tahkikatı bizzat C. Müddeiumumileri veya
salahiyetli askeri adli hakimler tarafından yürütülür ve tahkikat salahiyetli askeri adli hakimler tarafından yürütülür ve tahkikat
tamamlanıncaya kadar askeri makamlarca nezaret altında tutulurlar.
tamamlanıncaya kadar askeri makamlarca nezaret altında tutulurlar. Suçun
Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,
BeĢinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda, kiĢi
Cumhuriyet savcısının talimatı ile adlî kolluk görevlilerine teslim
edilir.
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25/10/1963 TARĠHLĠ VE 353 SAYILI ASKERÎ MAHKEMELER KURULUġU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU
Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi ve gözaltı:
Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi ve gözaltı:
Madde 80– Yakalanan kiĢi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî Madde 80– Yakalanan kiĢi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî
inzibat karakoluna veya askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî inzibat karakoluna veya askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî
inzibat gelinceye kadar olay yerinde tutulur.
inzibat gelinceye kadar olay yerinde tutulur. Suçun Türk Ceza
Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, BeĢinci, Altıncı
ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması
durumunda yakalanan kiĢi Cumhuriyet savcısının talimatı ile adlî
kolluk görevlilerine teslim edilir.
Yakalanan kiĢi ve olay hakkında askerî savcı ve Cumhuriyet savcısına Yakalanan kiĢi ve olay hakkında askerî savcı ve Cumhuriyet savcısına
hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda iĢlem yapılır. KiĢinin yakalandığı hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda iĢlem yapılır. KiĢinin yakalandığı
bir yakınına veya belirlediği bir kiĢiye gecikmeksizin haber verilir.
bir yakınına veya belirlediği bir kiĢiye gecikmeksizin haber verilir.
Yakalanan kiĢi askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı tarafından Yakalanan kiĢi askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı tarafından
bırakılmazsa soruĢturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar bırakılmazsa soruĢturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar
verilir.
verilir.
Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh
hâkimine gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren
yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya
sulh hâkimine gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh
hâkimine gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren
yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya
sulh hâkimine gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.

Toplu olarak iĢlenen suçlarda, suçun niteliği, delillerin toplanmasındaki
güçlük veya Ģüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; askerî savcı veya
Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek
üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı
süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir.
Yakalama iĢlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına iliĢkin

Toplu olarak iĢlenen suçlarda, suçun niteliği, delillerin toplanmasındaki
güçlük veya Ģüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; askerî savcı veya
Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek
üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı
süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir.
Yakalama iĢlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına iliĢkin
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askerî savcı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karĢı, yakalanan kiĢi,
müdafi veya kanunî temsilcisi, eĢi ya da birinci veya ikinci derecede kan
hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için askerî mahkemeye veya
sulh ceza hâkimine baĢvurabilir. Askerî mahkeme veya sulh ceza hâkimi
incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat
dolmadan baĢvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya
gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa baĢvuru
reddedilir.
Dördüncü ve beĢinci fıkralarda yazılı süreler içinde Ģüpheli, sorguya
çekilmek üzere askerî mahkeme önüne çıkarılır; askerî mahkeme önüne
çıkarılma imkânı olmaması halinde, en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu
süreler geçtikten sonra mahkeme veya hâkim kararı olmaksızın
hürriyetinden yoksun kılınamaz.
Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanma veya gözaltına almayı
gerektiren bir hal görmez veya bu sebepler ortadan kalkmıĢ bulunursa
gözaltına alınan kiĢinin serbest bırakılmasını emreder.

askerî savcı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karĢı, yakalanan kiĢi,
müdafi veya kanunî temsilcisi, eĢi ya da birinci veya ikinci derecede kan
hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için askerî mahkemeye veya
sulh ceza hâkimine baĢvurabilir. Askerî mahkeme veya sulh ceza hâkimi
incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat
dolmadan baĢvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya
gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa baĢvuru
reddedilir.
Dördüncü ve beĢinci fıkralarda yazılı süreler içinde Ģüpheli, sorguya
çekilmek üzere askerî mahkeme önüne çıkarılır; askerî mahkeme önüne
çıkarılma imkânı olmaması halinde, en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu
süreler geçtikten sonra mahkeme veya hâkim kararı olmaksızın
hürriyetinden yoksun kılınamaz.
Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanma veya gözaltına almayı
gerektiren bir hal görmez veya bu sebepler ortadan kalkmıĢ bulunursa
gözaltına alınan kiĢinin serbest bırakılmasını emreder.

29/3/1984 TARĠHLĠ VE 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENĠN DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü:
Madde 9 – Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır:
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet
Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına iliĢkin iĢlemleri yapmak,
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına
verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalıĢma ve iĢlemleri yapmak,
c)Hakim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin
kesinleĢen karar ve hükümlere iliĢkin yazılı emir iĢlemlerini yürütmek,
d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili iĢlemleri
yapmak,
8

Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü:
Madde 9 – Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır:
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet
Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına iliĢkin iĢlemleri yapmak,
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına
verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalıĢma ve iĢlemleri yapmak,
c)Hakim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin
kesinleĢen karar ve hükümlere iliĢkin yazılı emir iĢlemlerini yürütmek,
d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili iĢlemleri
yapmak,

e) Cezai iĢlemlerle ilgili ihbar ve Ģikayetleri inceleyip gereğini yapmak,
f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruĢturma, kovuĢturma ve
disiplin iĢlemlerini yürütmek,
g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezai
iĢlerle ilgili iĢlemleri yürütmek,
h) Cezai iĢlemlere iliĢkin Bakanlık yazıĢmalarını yürütmek,
i) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına
iliĢkin inceleme ve araĢtırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, yargı
yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüĢ bildirmek ve
genelge düzenlemek,
j) Kanunlarla gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri iĢleri yapmak.
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e) Cezai iĢlemlerle ilgili ihbar ve Ģikayetleri inceleyip gereğini yapmak,
f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruĢturma, kovuĢturma ve
disiplin iĢlemlerini yürütmek,
g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezai
iĢlerle ilgili iĢlemleri yürütmek,
h) Cezai iĢlemlere iliĢkin Bakanlık yazıĢmalarını yürütmek,
ı) Ceza muhakemesinde alternatif uyuĢmazlık çözüm usullerinin
geliĢtirilmesi ve etkin uygulanması amacıyla çalıĢmalar yapmak,
i) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına
iliĢkin inceleme ve araĢtırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, yargı
yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüĢ bildirmek ve
genelge düzenlemek,
j) Kanunlarla gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri iĢleri yapmak.
Birinci fıkranın (ı) bendindeki görevleri yerine getirmek amacıyla
Genel Müdürlük bünyesinde Alternatif Çözümler Daire BaĢkanlığı
kurulur. Bu BaĢkanlık;
a) Önödeme, uzlaĢtırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi
gibi alternatif usullerin etkin Ģekilde uygulanmasını sağlamak,
b) Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan
sorunların nedenlerini araĢtırarak çözüm önerilerini Bakanlığa
sunmak,
c) UzlaĢtırmacı temel eğitimine iliĢkin usul ve esaslar ile eğitim verecek
kurum ve kuruluĢların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin
verilmesini Bakanlığın onayına sunmak, bu kurum ve kuruluĢları
listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak,
d) UzlaĢtırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını
belirlemek ve sınavları yapmak,
e) UzlaĢtırmacı siciline kabule iliĢkin usul ve esasları belirlemek,
uzlaĢtırmacıların sicile kabulüne ve sicilden çıkarılmasına karar
vermek, sicile kayıtlı uzlaĢtırmacıları, görev yapmak istedikleri
Cumhuriyet baĢsavcılıklarına göre listelemek,

f) UzlaĢtırmacılara verilecek dosyaların tevzi esasları ile aylık olarak
verilebilecek azami dosya sayısını belirlemek,
g) UzlaĢtırmacıların denetimine ve performansına iliĢkin usul ve
esasları belirlemek,
ı) Alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalıĢmalar
yapmak,
i) Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu
nitelikteki çalıĢmaları teĢvik etmek ve desteklemek,
j) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda
Bakanlığın ilgili birimleriyle iĢbirliği halinde çalıĢmak,
k) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluĢlarla
iĢbirliği yapmak,
l) UzlaĢtırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,
görevlerini yerine getirir.
Personel eğitim merkezleri:
Madde 34/A – Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim
merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı
merkez ve taĢra teĢkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim programları, Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca düzenlenir. Eğitim
programlarının uygulanması amacıyla Bakanlıkça uygun görülecek
yerlerde Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bağlı personel eğitim merkezleri
kurulur.

Personel eğitim merkezleri:
Madde 34/A – Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim
merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı
merkez ve taĢra teĢkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanılması
uygun görülen diğer kiĢilere yönelik eğitim programları, Eğitim Dairesi
BaĢkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması amacıyla
Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bağlı
personel eğitim merkezleri kurulur.

Bakanlık, bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili her Bakanlık, bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili her
çeĢit tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluĢ ve kurullarla iĢ birliği yapar.
çeĢit tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluĢ ve kurullarla iĢ birliği yapar.
Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri
ile eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek, program
geliĢtirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi iĢlem,
istatistik, arĢiv ve dokümantasyon, strateji geliĢtirme, dıĢ iliĢkiler, proje ve
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Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri
ile eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek, program
geliĢtirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi iĢlem,
istatistik, arĢiv ve dokümantasyon, strateji geliĢtirme, dıĢ iliĢkiler, proje ve

enformasyon gibi hizmetleri; bir müdür ve iki müdür yardımcısının enformasyon gibi hizmetleri; bir müdür ve iki müdür yardımcısının
sorumluluğunda görev yapan yeteri kadar Ģube müdürlüğü ve idari personel sorumluluğunda görev yapan yeteri kadar Ģube müdürlüğü ve idari personel
eliyle yürütülür.
eliyle yürütülür.
Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmıĢ adli ve idari yargı hâkim ve
savcıları arasından; müdür yardımcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde
fiilen en az beĢ yıl görev yapmıĢ ve üstün baĢarısı ile Bakanlık
hizmetlerinde yararlı olacağı anlaĢılmıĢ bulunanlar arasından muvafakatleri
alınarak Adalet Bakanınca atanır.

Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmıĢ adli ve idari yargı hâkim ve
savcıları arasından; müdür yardımcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde
fiilen en az beĢ yıl görev yapmıĢ ve üstün baĢarısı ile Bakanlık
hizmetlerinde yararlı olacağı anlaĢılmıĢ bulunanlar arasından muvafakatleri
alınarak Adalet Bakanınca atanır.

Eğitim merkezleri Ģube müdürlüklerine; Bakanlık merkez ve taĢra Eğitim merkezleri Ģube müdürlüklerine; Bakanlık merkez ve taĢra
teĢkilatında görev yapan Ģube müdürleri, yazı iĢleri müdürleri, idari iĢler teĢkilatında görev yapan Ģube müdürleri, yazı iĢleri müdürleri, idari iĢler
müdürleri, bilgi iĢlem müdürleri ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler müdürleri, bilgi iĢlem müdürleri ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler
arasından Bakanlıkça atama yapılır.
arasından Bakanlıkça atama yapılır.
Eğitim merkezlerinde Eğitim Dairesi BaĢkanının talebi üzerine yetkili
kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve DanıĢtay
üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanı, adli ve idari yargı hâkim
ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamıĢ avukatlar ile
uzman psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalıĢmacılar ve ihtiyaç duyulan
diğer alanlarda konusunda uzman kiĢiler, Bakanlık tarafından ders
vermekle görevlendirilebilir. Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri
hakkında Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulu, DanıĢtay üyeleri hakkında
DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği
Yönetim Kurulu, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında Bakanlık
tarafından verilir.

Eğitim Dairesi BaĢkanının talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca
uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve DanıĢtay üyesi, yükseköğretim
kurumları öğretim elemanı, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları, noterler,
meslekte fiilen on yılını tamamlamıĢ avukatlar ile psikolog, psikiyatr,
pedagog, sosyal çalıĢmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda konusunda
uzman kiĢiler, Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir.
Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci BaĢkanlık
Kurulu, DanıĢtay üyeleri hakkında DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu, noterler
hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, adli ve idari yargı
hâkim ve savcıları hakkında Bakanlık tarafından verilir.

Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları ders Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları ders
sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu
hükümleri uyarınca, ders ve ek ders ücreti ödenir.
hükümleri uyarınca, ders ve ek ders ücreti ödenir.
Eğitim merkezlerinde adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime Adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime alınacak personel, kapasite ve
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alınacak personel, kapasite ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca
belirlenir.
Eğitim merkezlerinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine iliĢkin
temel ilkeleri belirlemek amacıyla Adalet Bakanının baĢkanlığında, Adalet
Bakanlığı MüsteĢarı, Personel Genel Müdürü, Eğitim Dairesi BaĢkanı,
Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kuruluile DanıĢtay BaĢkanlık
Kurulununkendi üyeleri arasından seçecekleri birer üye, Türkiye
Adalet Akademisi Eğitim Merkezi BaĢkanı, Yükseköğretim Kurulunun
Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği
bir üye, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beĢ yıl fiilen
mesleği icra etmiĢ avukatlar arasından seçeceği bir üyeden oluĢan Eğitim
Kurulu kurulur. Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi
dolan üyeler tekrar seçilebilir. Kurul yılda en az bir kez toplanır. BaĢkan
gerekli gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretarya
hizmetleri Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca yürütülür. Adalet Bakanının
bulunmadığı durumlarda Adalet Bakanlığı MüsteĢarı Kurula baĢkanlık
eder. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı
kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine her toplantı için (1000) gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.

ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca belirlenir.

Personel eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınanların resmî
kıyafet ve harçlıklarına iliĢkin bölümü hariç, 29/7/2002 tarihli ve 4769
sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri
Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca iĢlem ve uygulama yapılır.

Personel eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınanların resmî
kıyafet ve harçlıklarına iliĢkin bölümü hariç, 29/7/2002 tarihli ve 4769
sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri
Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca iĢlem ve uygulama yapılır.
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Yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine iliĢkin temel ilkeleri
belirlemek amacıyla Adalet Bakanının baĢkanlığında, Adalet Bakanlığı
MüsteĢarı, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, Personel Genel Müdürü, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü,Eğitim Dairesi BaĢkanı, Yargıtay Birinci
BaĢkanlık Kurulunun Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye,
DanıĢtay BaĢkanlık Kurulunun DanıĢtay üyeleri arasından seçeceği bir
üye, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi BaĢkanı, Yükseköğretim
Kurulunun Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri alanında görev
yapan öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye,Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun en az on beĢ yıl fiilen mesleği icra etmiĢ avukatlar
arasından seçeceği bir üyeden oluĢan Eğitim Kurulu kurulur. Seçimle gelen
üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması hâlinde
yeni seçilecek üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Kurul yılda en az bir kez toplanır. BaĢkan gerekli gördüğü takdirde Kurulu
toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi
BaĢkanlığınca yürütülür. Adalet Bakanının bulunmadığı durumlarda Adalet
Bakanlığı MüsteĢarı Kurula baĢkanlık eder. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine
her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı
ödenir. Kurul toplantılarına alanlarında uzman kiĢi veya kiĢiler davet
edilebilir.

Eğitim merkezleri ve Eğitim Kurulunun kuruluĢ, görev ve yetkileri ile Eğitim merkezleri ve Eğitim Kurulunun kuruluĢ, görev ve yetkileri ile
çalıĢma usul ve esasları ve maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer hususlar çalıĢma usul ve esasları ve maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer hususlar
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
26/9/2004 TARĠHLĠ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
EĢya müsaderesi
Madde 54- (1) Ġyiniyetli üçüncü kiĢilere ait olmamak koĢuluyla, kasıtlı bir
suçun iĢlenmesinde kullanılan veya suçun iĢlenmesine tahsis edilen ya da
suçtan meydana gelen eĢyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun
iĢlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eĢya, kamu güvenliği, kamu
sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere
edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren eĢyanın, ortadan kaldırılması, elden
çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin baĢka bir surette imkansız
kılınması halinde; bu eĢyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine
karar verilir.
(3) Suçta kullanılan eĢyanın müsadere edilmesinin iĢlenen suça nazaran
daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı
anlaĢıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.
(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taĢınması, alım ve satımı suç
oluĢturan eĢya, müsadere edilir.
(5) Bir Ģeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne
zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın
müsaderesine karar verilir.
(6) Birden fazla kiĢinin paydaĢ olduğu eĢya ile ilgili olarak, sadece suça
iĢtirak eden kiĢinin payının müsaderesine hükmolunur.
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EĢya müsaderesi
Madde 54- (1) Ġyiniyetli üçüncü kiĢilere ait olmamak koĢuluyla, kasıtlı bir
suçun iĢlenmesinde kullanılan veya suçun iĢlenmesine tahsis edilen ya da
suçtan meydana gelen eĢyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun
iĢlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eĢya, kamu güvenliği, kamu
sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere
edilir. EĢyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kiĢiler lehine tesis edilmiĢ
sınırlı ayni hakkın bulunması halinde müsadere kararı, bu hak saklı
kalmak Ģartıyla verilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren eĢyanın, ortadan kaldırılması, elden
çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin baĢka bir surette imkansız
kılınması halinde; bu eĢyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine
karar verilir.
(3) Suçta kullanılan eĢyanın müsadere edilmesinin iĢlenen suça nazaran
daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı
anlaĢıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.
(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taĢınması, alım ve satımı suç
oluĢturan eĢya, müsadere edilir.
(5) Bir Ģeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne
zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın
müsaderesine karar verilir.
(6) Birden fazla kiĢinin paydaĢ olduğu eĢya ile ilgili olarak, sadece suça
iĢtirak eden kiĢinin payının müsaderesine hükmolunur.

Önödeme
Madde 75- (1) UzlaĢma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî
para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının
yukarı sınırı üç ayı aĢmayan suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aĢağı sınırını,
b) Hapis cezasının aĢağı sınırının karĢılığı olarak her gün için yirmi Türk
Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüĢ ise, hapis cezası
için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının
aĢağı sınırını,
SoruĢturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ
üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.

(2) Özel kanun hükümleri gereğince iĢin doğrudan mahkemeye intikal
etmesi halinde de fail, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci
fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle
birlikte ödediğinde kamu davası düĢer.
(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle
önödeme iĢlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin
niteliğinin değiĢmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüĢmesi
halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.
(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aĢmayan 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, kiĢisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve
müsadereye iliĢkin hükümleri etkilemez.
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Önödeme
Madde 75- (1) UzlaĢma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî
para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının
yukarı sınırı altı ayı aĢmayan suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aĢağı sınırını,
b) Hapis cezasının aĢağı sınırının karĢılığı olarak her gün için otuz Türk
Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüĢ ise, hapis cezası
için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının
aĢağı sınırını,
SoruĢturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ
üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak
kovuĢturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düĢmesine karar
verildiği tarihten itibaren beĢ yıl içinde önödemeye tabi bir suçu
iĢleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı
oranında artırılır.
(2) Özel kanun hükümleri gereğince iĢin doğrudan mahkemeye intikal
etmesi halinde de fail, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci
fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle
birlikte ödediğinde kamu davası düĢer.
(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle
önödeme iĢlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin
niteliğinin değiĢmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüĢmesi
halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.
(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı altı ayı aĢmayan 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, kiĢisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve
müsadereye iliĢkin hükümleri etkilemez.

(6) 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 iĢaret 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 beĢ yıl
içinde tekrar iĢlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı
önödeme hükümleri uygulanmaz.
(7) Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuĢturmaya yer
olmadığına dair kararlar ile düĢme kararları, bunlara mahsus bir
sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruĢturma veya
kovuĢturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç
için kullanılabilir.
Çocukların cinsel istismarı
Madde 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kiĢi, sekiz yıldan
onbeĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.
Sarkıntılık düzeyinde kalmıĢ suçun failinin çocuk olması hâlinde
soruĢturma ve kovuĢturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin
Ģikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;
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Çocukların cinsel istismarı
Madde 103- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kiĢi, sekiz yıldan
onbeĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. Mağdurun oniki yaĢını tamamlamamıĢ olması halinde
verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda
beĢ yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmıĢ suçun failinin çocuk
olması hâlinde soruĢturma ve kovuĢturma yapılması mağdurun, velisinin
veya vasisinin Ģikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beĢ yaĢını tamamlamamıĢ veya tamamlamıĢ olmakla birlikte fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği geliĢmemiĢ olan çocuklara
karĢı gerçekleĢtirilen her türlü cinsel davranıĢ,
b) Diğer çocuklara karĢı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen
baĢka bir nedene dayalı olarak gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢlar,
anlaĢılır.

a) On beĢ yaĢını tamamlamamıĢ veya tamamlamıĢ olmakla birlikte fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği geliĢmemiĢ olan çocuklara
karĢı gerçekleĢtirilen her türlü cinsel davranıĢ,
b) Diğer çocuklara karĢı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen
baĢka bir nedene dayalı olarak gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢlar,
anlaĢılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle
gerçekleĢtirilmesi durumunda, onaltı yıldan aĢağı olmamak üzere hapis gerçekleĢtirilmesi durumunda, onaltı yıldan aĢağı olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur.
cezasına hükmolunur. Mağdurun oniki yaĢını tamamlamamıĢ olması
halinde verilecek ceza onsekiz yıldan az olamaz.
(3) Suçun;
(3) Suçun;
a) Birden fazla kiĢi tarafından birlikte,
a) Birden fazla kiĢi tarafından birlikte,
b) Ġnsanların toplu olarak bir arada yaĢama zorunluluğunda bulunduğu b) Ġnsanların toplu olarak bir arada yaĢama zorunluluğunda bulunduğu
ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan bir c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan bir
kiĢiye karĢı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeĢ veya evlat edinen kiĢiye karĢı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeĢ veya evlat edinen
tarafından,
tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya
da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kiĢiler tarafından,
da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kiĢiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye e) Kamu görevinin veya hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle,
kullanılmak suretiyle,
iĢlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında iĢlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında
artırılır.
artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karĢı cebir (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karĢı cebir
veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karĢı silah kullanmak suretiyle veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karĢı silah kullanmak suretiyle
gerçekleĢtirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı gerçekleĢtirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı
oranında artırılır.
oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için baĢvurulan cebir ve Ģiddetin kasten yaralama (5) Cinsel istismar için baĢvurulan cebir ve Ģiddetin kasten yaralama
suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama
suçuna iliĢkin hükümler uygulanır.
suçuna iliĢkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde,
16

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına hükmolunur.

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) KiĢinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor Ģartlardan
yararlanmak suretiyle,
c) KiĢinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluĢlarının, kamu meslek kuruluĢlarının, siyasi parti,
vakıf veya dernek tüzel kiĢiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluĢlarının zararına olarak,
f) BiliĢim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya Ģirket yöneticisi olan ya da Ģirket adına hareket eden kiĢilerin
ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti
kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kiĢiler tarafından, mesleklerinden dolayı
kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir
kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) KiĢinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor Ģartlardan
yararlanmak suretiyle,
c) KiĢinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluĢlarının, kamu meslek kuruluĢlarının, siyasi parti,
vakıf veya dernek tüzel kiĢiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluĢlarının zararına olarak,
f) BiliĢim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya Ģirket yöneticisi olan ya da Ģirket adına hareket eden kiĢilerin
ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti
kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kiĢiler tarafından, mesleklerinden dolayı
kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir
kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) KiĢinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi
kurumlarının çalıĢanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluĢlarla
iliĢkili olduğunu söylemesi suretiyle,
ĠĢlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan
hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı
suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
(2) Kamu görevlileriyle iliĢkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı
sayıldığından bahisle ve belli bir iĢin gördürüleceği vaadiyle aldatarak,
baĢkasından menfaat temin eden kiĢi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre

ĠĢlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar
adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan
hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı
suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
(2) Kamu görevlileriyle iliĢkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı
sayıldığından bahisle ve belli bir iĢin gördürüleceği vaadiyle aldatarak,
baĢkasından menfaat temin eden kiĢi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre
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cezalandırılır.

cezalandırılır.
(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla
kiĢi tarafından birlikte iĢlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında;
suç iĢlemek için teĢkil edilmiĢ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
iĢlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el
değiĢtirmesi
Madde 174- (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı,
yakıcı, aĢındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı
nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç
eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan,
satın alan veya iĢleyen kiĢi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beĢbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın,
bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, iĢlenmesinde veya
kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kiĢi de aynı
ceza ile cezalandırılır.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el
değiĢtirmesi
Madde 174- (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı,
yakıcı, aĢındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı
nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç
eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan,
satın alan veya iĢleyen kiĢi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beĢbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni
olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, iĢlemek veya
kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç
eden, satıĢa arz eden, baĢkalarına veren, nakleden, depolayan, satın
alan, kabul eden veya bulunduran kiĢi de aynı ceza ile cezalandırılır.
(2) Bu fiillerin suç iĢlemek için teĢkil edilmiĢ bir örgütün faaliyeti (2) Bu fiillerin suç iĢlemek için teĢkil edilmiĢ bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde iĢlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
çerçevesinde iĢlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya (3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya
bulunduran kiĢi hakkında, kullanılıĢ amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis bulunduran kiĢi hakkında, kullanılıĢ amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
cezasına hükmolunur.
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Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güven içinde
akıĢını sağlamak için konulmuĢ her türlü iĢareti değiĢtirerek, kullanılamaz
hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlıĢ iĢaretler vererek,
geçiĢ, varıĢ, kalkıĢ veya iniĢ yolları üzerine bir Ģey koyarak ya da teknik
iĢletim sistemine müdahale ederek, baĢkalarının hayatı, sağlığı veya
malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kiĢiye bir yıldan altı yıla
kadar hapis cezası verilir.
(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat,
sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde sevk ve idare
eden kiĢi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle
emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen
araç kullanan kiĢi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢımının güven içinde
akıĢını sağlamak için konulmuĢ her türlü iĢareti değiĢtirerek, kullanılamaz
hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlıĢ iĢaretler vererek,
geçiĢ, varıĢ, kalkıĢ veya iniĢ yolları üzerine bir Ģey koyarak ya da teknik
iĢletim sistemine müdahale ederek, baĢkalarının hayatı, sağlığı veya
malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kiĢiye bir yıldan altı yıla
kadar hapis cezası verilir.
(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaĢım araçlarını kiĢilerin hayat,
sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek Ģekilde sevk ve idare
eden kiĢi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle ya da baĢka bir nedenle
emniyetli bir Ģekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen
araç kullanan kiĢi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Etkin piĢmanlık
Madde 192- (1) UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına
iĢtirak etmiĢ olan kiĢi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce,
diğer suç ortaklarını ve uyuĢturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya
imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının
yakalanmasını veya uyuĢturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini
sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
(2) Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden
veya bulunduran kiĢi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu
maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek
suçluların yakalanmalarını veya uyuĢturucu veya uyarıcı maddenin ele
geçirilmesini kolaylaĢtırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Etkin piĢmanlık
Madde 192- (1) UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına
iĢtirak etmiĢ olan kiĢi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce,
diğer suç ortaklarını ve uyuĢturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya
imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının
yakalanmasını veya uyuĢturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini
sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
(2) Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden
veya bulunduran kiĢi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu
maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek
suçluların yakalanmalarını veya uyuĢturucu veya uyarıcı maddenin ele
geçirilmesini kolaylaĢtırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana
çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve
yardım eden kiĢi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte
birden yarısına kadarı indirilir.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana
çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve
yardım eden kiĢi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte
birden yarısına kadarı indirilir.
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(4) UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanan kiĢi, hakkında kullanmak için
uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmaktan dolayı soruĢturma baĢlatılmadan önce resmi makamlara
baĢvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

(4) UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanan kiĢi, hakkında kullanmak için
uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmaktan dolayı soruĢturma baĢlatılmadan önce resmi makamlara
veya sağlık kuruluĢlarına baĢvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya
hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği
mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme
yükümlülüğü doğmaz.

FuhuĢ
Madde 227- (1) Çocuğu fuhĢa teĢvik eden, bunun yolunu kolaylaĢtıran, bu
maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhĢuna aracılık eden
kiĢi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para cezası
ile cezalandırılır. Bu suçun iĢleniĢine yönelik hazırlık hareketleri de
tamamlanmıĢ suç gibi cezalandırılır.
(2) Bir kimseyi fuhĢa teĢvik eden, bunun yolunu kolaylaĢtıran ya da fuhuĢ
için aracılık eden veya yer temin eden kiĢi, iki yıldan dört yıla kadar hapis
ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. FuhĢa sürüklenen
kiĢinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin
sağlanması, fuhĢa teĢvik sayılır.
(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)

FuhuĢ
Madde 227- (1) Çocuğu fuhĢa teĢvik eden, bunun yolunu kolaylaĢtıran, bu
maksatla tedarik eden veya barındıran, ya da çocuğun fuhĢuna aracılık eden
kiĢi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para cezası
ile cezalandırılır. Bu suçun iĢleniĢine yönelik hazırlık hareketleri de
tamamlanmıĢ suç gibi cezalandırılır.
(2) Bir kimseyi fuhĢa teĢvik eden, bunun yolunu kolaylaĢtıran, ya da fuhuĢ
için aracılık eden veya yer temin eden kiĢi, iki yıldan dört yıla kadar hapis
ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. FuhĢa sürüklenen
kiĢinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin
sağlanması, fuhĢa teĢvik sayılır.
(3) FuhĢu kolaylaĢtırmak veya fuhĢa aracılık etmek amacıyla
hazırlanmıĢ görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan
veya yayan kiĢi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden ikibin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak
bir kimseyi fuhĢa sevk eden veya fuhuĢ yapmasını sağlayan kiĢi hakkında
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eĢ, üstsoy, kayın üstsoy,
kardeĢ, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim
yükümlülüğü bulunan diğer kiĢiler tarafından ya da kamu görevi veya
hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iĢlenmesi
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(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak
bir kimseyi fuhĢa sevk eden veya fuhuĢ yapmasını sağlayan kiĢi hakkında
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eĢ, üstsoy, kayın üstsoy,
kardeĢ, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim
yükümlülüğü bulunan diğer kiĢiler tarafından ya da kamu görevi veya
hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iĢlenmesi

halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçların, suç iĢlemek amacıyla teĢkil edilmiĢ örgüt faaliyeti
çerçevesinde iĢlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza
yarı oranında artırılır.
(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(8) FuhĢa sürüklenen kiĢi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçların, suç iĢlemek amacıyla teĢkil edilmiĢ örgüt faaliyeti
çerçevesinde iĢlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza
yarı oranında artırılır.
(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(8) FuhĢa sürüklenen kiĢi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kiĢi, bir yıla Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kiĢi, bir
kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden aĢağı olmamak üzere adlî
para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, (2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde,
verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik (3) Bu suçtan dolayı, tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
tedbirlerine hükmolunur.
(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen (4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen
ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.
ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.
Ġnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eĢya sokmak
Madde 297- (1) Ġnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuĢturucu veya
uyarıcı madde veya elektronik haberleĢme aracı sokan veya bulunduran
kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun
konusunu oluĢturan eĢyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir
suç oluĢturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza
yarı oranında artırılır.

Ġnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eĢya sokmak
Madde 297- (1) Ġnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuĢturucu veya
uyarıcı madde veya elektronik haberleĢme aracı sokan veya bulunduran
kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun
konusunu oluĢturan eĢyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir
suç oluĢturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza
yarı oranında artırılır.

(2) (Ġptal: Anayasa Mahkemesinin 7/7/2011 tarihli ve E.:2010/69, (2) Birinci fıkra kapsamı dıĢında kalan;
K.:2011/116 sayılı Kararı ile.)
a) Firarı kolaylaĢtırıcı her türlü alet ve malzemeyi,
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan
malzemeyi,
c) Alkol içeren her türlü içeceği,
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(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların
muhafazasıyla görevli kiĢiler tarafından iĢlenmesi halinde, verilecek ceza
bir kat artırılır.
(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluĢturan eĢyayı
yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve
ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı oranında
indirilir.

d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eĢya ve malzemeyi,
e) 188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeĢil
reçeteye tabi ilaçları,
f) Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce
yasaklanmıĢ veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiĢ, pankart,
resim, sembol, iĢaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel
haberleĢme araçlarını,
g) Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya
yarayan araçları,
ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda bulunduran
veya kullanan kiĢi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların
muhafazasıyla görevli kiĢiler tarafından iĢlenmesi halinde, verilecek ceza
bir kat artırılır.
(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluĢturan eĢyayı
yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve
ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı oranında
indirilir.

4/12/2004 TARĠHLĠ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU
Davanın nakli
Madde 19 – (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle
görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme,
davanın baĢka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar
verir.
(2) KovuĢturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde
yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet
Bakanı Yargıtaydan ister.
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Davanın nakli ve duruĢmanın baĢka yerde yapılması
Madde 19 – (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle
görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme,
davanın baĢka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar
verir.
(2) KovuĢturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde
yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet
Bakanı Yargıtaydan ister.

(3) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruĢmanın il
sınırları içinde baĢka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara
karĢı itiraz yolu açıktır.
Tutuklama nedenleri
Madde 100 – (1) Kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren somut
delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, Ģüpheli veya sanık
hakkında tutuklama kararı verilebilir. ĠĢin önemi, verilmesi beklenen ceza
veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı
verilemez.(1)
(2) AĢağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) ġüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı Ģüphesini
uyandıran somut olgular varsa.
b) ġüpheli veya sanığın davranıĢları;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiĢtirme,
2. Tanık, mağdur veya baĢkaları üzerinde baskı yapılması giriĢiminde
bulunma,
Hususlarında kuvvetli Ģüphe oluĢturuyorsa.
(3) AĢağıdaki suçların iĢlendiği hususunda kuvvetli Ģüphe sebeplerinin
varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Silahla iĢlenmiĢ kasten yaralama (madde
86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ kasten yaralama (madde
87),
4. ĠĢkence (madde 94, 95)
5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
7.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma
(madde 148, 149),
8. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
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9. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç,
madde 220),
10. Devletin Güvenliğine KarĢı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (madde 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315),
b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin
(3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin
dört ve beĢinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
g) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.
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(4) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/96 md.) Sadece adlî para cezasını gerektiren (4) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/96 md.) Sadece adlî para cezasını gerektiren
veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karĢı kasten iĢlenenler hariç
kararı verilemez.
olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda
tutuklama kararı verilemez.
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Usul
Madde 105 – (1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem
üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, Ģüpheli, sanık veya müdafiin görüĢü
alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol
uygulanmasına karar verilir. DuruĢma dıĢında bu karar verilirken
Cumhuriyet savcısı, Ģüpheli, sanık veya müdafiinin görüĢü alınmaz. Bu
kararlara itiraz edilebilir.

Usul
Madde 105 – (1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem
üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, Ģüpheli, sanık veya müdafiin görüĢü
alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol
uygulanmasına karar verilir. 103 üncü maddenin birinci fıkrasının
birinci cümlesi uyarınca yapılan istemler hariç olmak üzere örgüt
faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlar bakımından bu süre yedi gün
olarak uygulanır. DuruĢma dıĢında bu karar verilirken Cumhuriyet savcısı,
Ģüpheli, sanık veya müdafiinin görüĢü alınmaz. Bu kararlara itiraz
edilebilir.

Tedbirlere uymama
Madde 112 – (1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen
Ģüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne
olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.

Tedbirlere uymama
Madde 112 – (1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen
Ģüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne
olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.
Birinci fıkra hükmü, azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle
verilen adlî kontrol tedbirinin ihlali halinde de uygulanabilir. Ancak,
bu durumda tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin görevine giren
iĢlerde dokuz aydan, diğer iĢlerde iki aydan fazla olamaz.

TaĢınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
Madde 128 – (1) SoruĢturma veya kovuĢturma konusu suçun iĢlendiğine
ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli Ģüphe
sebebi bulunan hallerde, Ģüpheli veya sanığa ait;
a) TaĢınmazlara,
b) Kara, deniz veya hava ulaĢım araçlarına,
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
d) Gerçek veya tüzel kiĢiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
e) Kıymetli evraka,
f) Ortağı bulunduğu Ģirketteki ortaklık paylarına,
g) Kiralık kasa mevcutlarına,
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h) Diğer malvarlığı değerlerine,
Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen Bu taĢınmaz, hak, alacak ve diğer
malvarlığı değerlerinin Ģüpheli veya sanıktan baĢka bir kiĢinin zilyetliğinde
bulunması halinde dahi, elkoyma iĢlemi yapılabilir. Bu madde kapsamında
elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları AraĢtırma
Kurulu, Hazine MüsteĢarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere iliĢkin rapor alınır. Bu
rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu
süre talep üzerine iki ay daha uzatılabilir.
(2) Birinci fıkra hükmü;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),

h) Diğer malvarlığı değerlerine,
Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen Bu taĢınmaz, hak, alacak ve diğer
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Kurulu, Hazine MüsteĢarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere iliĢkin rapor alınır. Bu
rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu
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(2) Birinci fıkra hükmü;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya
doku ticareti (madde 91),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
4. Yağma (madde 148, 149),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. (Mülga:21/2/2014-6526/10 md.)
10. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
11. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
11. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
12. Edimin ifasına fesat karıĢtırma (madde 236),
12. Edimin ifasına fesat karıĢtırma (madde 236),
13. Tefecilik (madde 241),
13. Zimmet (madde 247),
14. Zimmet (madde 247),
14. Ġrtikap (madde 250),
15. Ġrtikap (madde 250),
15. RüĢvet (madde 252),
16. RüĢvet (madde 252),
16. Devletin Güvenliğine KarĢı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 17. Devletin Güvenliğine KarĢı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308),
307, 308),
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17. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/41 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
18. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında
tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır.
(3) TaĢınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne Ģerh verilmek suretiyle
icra edilir.
(4) Kara, deniz ve hava ulaĢım araçları hakkında verilen elkoyma kararı, bu
araçların kayıtlı bulunduğu sicile Ģerh verilmek suretiyle icra olunur.
(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması
kararı, teknik iletiĢim araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâl
bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî kuruma
ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde
yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik iĢlemler geçersizdir.
(6) ġirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili Ģirket yönetimine ve
Ģirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletiĢim
araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili Ģirkete ve
ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.
(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kiĢiye teknik
iletiĢim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili
gerçek veya tüzel kiĢiye ayrıca tebliğ edilir.
(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykırı
hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun "Muhafaza görevini
kötüye kullanma" baĢlıklı 289 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
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18. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/41 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
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iletiĢim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili
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(8) Bu madde hükümlerine göre alınan elkoyma kararının gereklerine
aykırı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun "Muhafaza görevini
kötüye kullanma" baĢlıklı 289 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(9) (DeğiĢik: 21/2/2014- 6526/10 md.) Bu madde hükmüne göre
elkoymaya ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına ağır ceza
mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire
karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.
(10) (Ek: 15/8/2016-KHK-674/13 md.) Bu madde uyarınca elkonulan
taĢınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin
yönetimi amacıyla kayyım atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde
hükümleri kıyasen uygulanır.

(9) Bu madde hükümlerine göre elkoymaya ve onuncu fıkra uyarınca
kayyım atanmasına ancak hâkim karar verebilir.

ĠletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 135 – (1) (DeğiĢik: 21/2/2014- 6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla
yapılan soruĢturma ve kovuĢturmada, suç iĢlendiğine iliĢkin somut delillere
dayanan kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve baĢka suretle delil elde
edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla
Ģüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiĢimi dinlenebilir, kayda
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını
derhâl mahkemenin onayına sunar ve mahkeme, kararını en geç yirmidört
saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme tarafından aksine karar
verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu
fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle
karar verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de
oybirliği aranır.

ĠletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 135 – (1) (DeğiĢik: 21/2/2014- 6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla
yapılan soruĢturma ve kovuĢturmada, suç iĢlendiğine iliĢkin somut delillere
dayanan kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve baĢka suretle delil elde
edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla Ģüpheli veya
sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiĢimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve
sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl
hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde
verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi
halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.

(2) (Ek: 21/2/2014- 6526/12 md.)Talepte bulunulurken hakkında bu
madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya iletiĢim aracının sahibini
ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir.
(3) ġüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kiĢilerle arasındaki
iletiĢimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleĢtikten sonra bu durumun
anlaĢılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.

(2) (Ek: 21/2/2014- 6526/12 md.)Talepte bulunulurken hakkında bu madde
uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya iletiĢim aracının sahibini ve
biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir.
(3) ġüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kiĢilerle arasındaki
iletiĢimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleĢtikten sonra bu durumun
anlaĢılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.
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(10) (Ek: 15/8/2016-KHK-674/13 md.) Bu madde uyarınca elkonulan
taĢınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin
yönetimi amacıyla kayyım atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde
hükümleri kıyasen uygulanır.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü,
hakkında tedbir uygulanacak kiĢinin kimliği, iletiĢim aracının türü, telefon
numarası veya iletiĢim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü,
kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu
süre, bir ay daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005-5353/17 md.) Ancak,
örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlarla ilgili olarak gerekli
görülmesi halinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında
bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına
karar verebilir.
(5) ġüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının
kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa iliĢkin olarak verilen kararda,
mobil telefon numarası ve tespit iĢleminin süresi belirtilir. Tespit iĢlemi en
çok iki ay için yapılabilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir.
(6)(Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) ġüpheli ve sanığın telekomünikasyon
yoluyla iletiĢiminin tespiti, soruĢturma aĢamasında hâkim, kovuĢturma
aĢamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun
türü, hakkında tedbir uygulanacak kiĢinin kimliği, iletiĢim aracının türü,
telefon numarası veya iletiĢim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve
tedbirin süresi belirtilir.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü,
hakkında tedbir uygulanacak kiĢinin kimliği, iletiĢim aracının türü, telefon
numarası veya iletiĢim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü,
kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu
süre, bir ay daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005-5353/17 md.) Ancak,
örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlarla ilgili olarak gerekli
görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir
aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar
verebilir.
(5) ġüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının
kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa iliĢkin olarak verilen kararda,
mobil telefon numarası ve tespit iĢleminin süresi belirtilir. Tespit iĢlemi en
çok iki ay için yapılabilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir.
(6)(Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) ġüpheli ve sanığın telekomünikasyon
yoluyla iletiĢiminin tespiti, soruĢturma aĢamasında hâkim veya
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı,
kovuĢturma aĢamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda,
yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kiĢinin kimliği, iletiĢim
aracının türü, telefon numarası veya iletiĢim bağlantısını tespite imkân
veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir. Cumhuriyet savcısı kararını
yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç
yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından
aksine karar verilmesi halinde kayıtlar derhal imha edilir.
(7) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan iĢlemler, tedbir (7) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan iĢlemler, tedbir
süresince gizli tutulur.
süresince gizli tutulur.
(8) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin (8) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesine iliĢkin hükümler ancak aĢağıda sayılan suçlarla ilgili değerlendirilmesine iliĢkin hükümler ancak aĢağıda sayılan suçlarla ilgili
olarak uygulanabilir:
olarak uygulanabilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya
doku ticareti (madde 91),
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2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. ĠĢkence (madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. ĠĢkence (madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

6. (Ek: 21/2/2014 – 6526/12 md.) Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma
(madde 148, 149),
7. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Parada sahtecilik (madde 197),
9. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/12 md.)
10. FuhuĢ (madde 227),
11. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),

6. (Ek: 21/2/2014 – 6526/12 md.) Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma
(madde 148, 149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158),
7. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Parada sahtecilik (madde 197),
9. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
10. FuhuĢ (madde 227),
11. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
12. Tefecilik (madde 241),
13. RüĢvet (madde 252),
14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
15. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/42 md.) Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak (madde 302),
16. (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
17. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) (Ek: 25/5/2005-5353/17 md.) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin
(3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar.
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.
(9) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dıĢında hiç kimse, bir baĢkasının
telekomünikasyon yoluyla iletiĢimini dinleyemez ve kayda alamaz.

12. RüĢvet (madde 252),
13. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
14. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/42 md.) Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak (madde 302),
15. (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
16. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) (Ek: 25/5/2005-5353/17 md.) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin
(3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar.
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.
(9) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dıĢında hiç kimse, bir baĢkasının
telekomünikasyon yoluyla iletiĢimini dinleyemez ve kayda alamaz.
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Gizli soruĢturmacı görevlendirilmesi
Madde 139 – (1) (DeğiĢik: 21/2/2014- 6526/13 md.)SoruĢturma konusu
suçun iĢlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli Ģüphe
sebeplerinin bulunması ve baĢka surette delil elde edilememesi halinde,
kamu görevlileri gizli soruĢturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde
uyarınca yapılacak görevlendirmeye ağır ceza mahkemesince oy
birliğiyle karar verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için
de oybirliği aranır.
(2) SoruĢturmacının kimliği değiĢtirilebilir. Bu kimlikle hukukî iĢlemler
yapılabilir. Kimliğin oluĢturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması
durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiĢtirilebilir ve kullanılabilir.
(3) SoruĢturmacı görevlendirilmesine iliĢkin karar ve diğer belgeler ilgili
Cumhuriyet BaĢsavcılığında muhafaza edilir. SoruĢturmacının kimliği,
görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur.
(4) SoruĢturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte iliĢkin
her türlü araĢtırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde
iĢlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.
(5) SoruĢturmacı, görevini yerine getirirken suç iĢleyemez ve
görevlendirildiği örgütün iĢlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.
(6) SoruĢturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kiĢisel bilgiler,
görevlendirildiği ceza soruĢturması ve kovuĢturması dıĢında kullanılamaz.
(Ek: 21/2/2014- 6526/13 md.)Suçla bağlantılı olmayan kiĢisel bilgiler
derhal yok edilir.
(7) Bu madde hükümleri ancak aĢağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

Gizli soruĢturmacı görevlendirilmesi
Madde 139 - (1) (DeğiĢik: 21/2/2014- 6526/13 md.)SoruĢturma konusu
suçun iĢlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli Ģüphe
sebeplerinin bulunması ve baĢka surette delil elde edilememesi halinde,
kamu görevlileri gizli soruĢturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde
uyarınca yapılacak görevlendirmeye hâkim tarafından karar verilir.
(2) SoruĢturmacının kimliği değiĢtirilebilir. Bu kimlikle hukukî iĢlemler
yapılabilir. Kimliğin oluĢturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması
durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiĢtirilebilir ve kullanılabilir.
(3) SoruĢturmacı görevlendirilmesine iliĢkin karar ve diğer belgeler ilgili
Cumhuriyet BaĢsavcılığında muhafaza edilir. SoruĢturmacının kimliği,
görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur.
(4) SoruĢturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte iliĢkin
her türlü araĢtırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde
iĢlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.
(5) SoruĢturmacı, görevini yerine getirirken suç iĢleyemez ve
görevlendirildiği örgütün iĢlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.
(6) SoruĢturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kiĢisel bilgiler,
görevlendirildiği
ceza
soruĢturması
ve
kovuĢturması
dıĢında
kullanılamaz.(Ek: 21/2/2014- 6526/13 md.)Suçla bağlantılı olmayan kiĢisel
bilgiler derhal yok edilir.
(7) Bu madde hükümleri ancak aĢağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Örgüt faaliyeti çerçevesinde iĢlenip iĢlenmediğine bakılmaksızın
uyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
2. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, 2. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç,
madde 220),
madde 220),
3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315). 3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315).
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b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.
maddelerinde tanımlanan suçlar.
Teknik araçlarla izleme
Madde 140 – (1) AĢağıdaki suçların iĢlendiği hususunda somut delillere
dayanan kuvvetli Ģüphe sebepleri bulunması ve baĢka suretle delil elde
edilememesi hâlinde, Ģüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki
faaliyetleri ve iĢyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı
alınabilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. (Ek:21/2/2014 – 6526/14 md.)Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma
(madde 148, 149),
4. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Parada sahtecilik (madde 197),
6. (Mülga:21/2/2014–6526/14 md.)
7. (Ek: 25/5/2005-5353/19 md.) FuhuĢ (madde 227)
8. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
9. RüĢvet (madde 252),
10. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
11. DeğiĢik: 2/12/2014-6572/43 md.) Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak (madde 302),
12.Ek:2/12/2014-6572/43 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ĠĢleyiĢine
KarĢı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
13. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337),
Suçları.
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Teknik araçlarla izleme
Madde 140 – (1) AĢağıdaki suçların iĢlendiği hususunda somut delillere
dayanan kuvvetli Ģüphe sebepleri bulunması ve baĢka suretle delil elde
edilememesi hâlinde, Ģüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki
faaliyetleri ve iĢyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı
alınabilir:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya
doku ticareti (madde 91),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. (Ek:21/2/2014 – 6526/14 md.) Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma
(madde 148, 149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158),
4. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Parada sahtecilik (madde 197),
6. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
7. (Ek: 25/5/2005-5353/19 md.) FuhuĢ (madde 227)
8. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
9. Tefecilik (madde 241),
10. RüĢvet (madde 252),
11. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
12. DeğiĢik: 2/12/2014-6572/43 md.) Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak (madde 302),
13. Ek:2/12/2014-6572/43 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
14. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337),
Suçları.

b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar.
gerektiren suçlar.
d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.
maddelerinde tanımlanan suçlar.
(2) (DeğiĢik: 21/2/2014 – 6526/14 md.) Teknik araçlarla izlemeye ağır (2) (DeğiĢik: 21/2/2014 – 6526/14 md.) Teknik araçlarla izlemeye hâkim,
ceza mahkemesi tarafından oy birliğiyle karar verilir. Ġtiraz üzerine bu gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından
karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmidört
tedbire karar verilebilmesi için de oybirliği aranır.
saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmidört
saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar
verilmesi halinde kayıtlar derhal imha edilir.
(3) (DeğiĢik: 21/2/2014 – 6526/14 md.) Teknik araçlarla izleme kararı en
çok üç haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha
uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlarla ilgili
olarak gerekli görülmesi halinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak
her defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek
üzere uzatılmasına karar verebilir.
(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruĢturma ve
kovuĢturma dıĢında kullanılamaz; ceza kovuĢturması bakımından gerekli
olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir.
(5) Bu madde hükümleri, kiĢinin konutunda uygulanamaz.
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(3) (DeğiĢik: 21/2/2014 – 6526/14 md.) Teknik araçlarla izleme kararı en
çok üç haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha
uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlarla ilgili
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her
defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek
üzere uzatılmasına karar verebilir.
(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruĢturma ve
kovuĢturma dıĢında kullanılamaz; ceza kovuĢturması bakımından gerekli
olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir.
(5) Bu madde hükümleri, kiĢinin konutunda uygulanamaz.

DuruĢmanın baĢlaması
Madde 191 – (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı,
çağrılmıĢ tanık ve bilirkiĢilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruĢmaya
baĢlanır. Sanık, duruĢmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme baĢkanı veya
hâkim, duruĢmanın baĢladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak
açıklar.
(2) Tanıklar duruĢma salonundan dıĢarı çıkarılırlar.
(3) DuruĢmada, sırasıyla;
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kiĢisel ve ekonomik durumu hakkında
kendisinden bilgi alınır,
b) Ġddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur,

DuruĢmanın baĢlaması
Madde 191 – (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı,
çağrılmıĢ tanık ve bilirkiĢilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruĢmaya
baĢlanır. Sanık, duruĢmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme baĢkanı veya
hâkim, duruĢmanın baĢladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak
açıklar.
(2) Tanıklar duruĢma salonundan dıĢarı çıkarılırlar.
(3) DuruĢmada, sırasıyla;
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kiĢisel ve ekonomik durumu hakkında
kendisinden bilgi alınır,
b) Ġddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın
dayanağını oluĢturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki
nitelendirmesi anlatılır,
c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî
hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir,
hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir,
d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre
sorgusu yapılır.
sorgusu yapılır.
Tercüman bulundurulacak hâller
Madde 202 – (1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde
Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla
duruĢmadaki iddia ve savunmaya iliĢkin esaslı noktalar tercüme edilir.
(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruĢmadaki iddia ve savunmaya
iliĢkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruĢturma evresinde dinlenen
Ģüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman,
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.
(4) (Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Ayrıca sanık;
a) Ġddianamenin okunması,
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan
ettiği baĢka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beĢinci
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Tercüman bulundurulacak hâller
Madde 202 – (1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde
Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla
duruĢmadaki iddia ve savunmaya iliĢkin esaslı noktalar tercüme edilir.
(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruĢmadaki iddia ve savunmaya
iliĢkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruĢturma evresinde dinlenen
Ģüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman,
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.
(4) (Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Ayrıca sanık;
a) Ġddianamenin anlatılması,
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan
ettiği baĢka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri, beĢinci

fıkra uyarınca oluĢturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından
yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karĢılanmaz.
Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak
kötüye kullanılamaz.
(5) (Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Tercümanlar, il adlî yargı adalet
komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kiĢiler arasından
seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il
bakımından oluĢturulmuĢ listelerden değil, diğer illerde oluĢturulmuĢ
listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine iliĢkin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

fıkra uyarınca oluĢturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından
yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karĢılanmaz.
Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak
kötüye kullanılamaz.
(5) (Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Tercümanlar, il adlî yargı adalet
komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kiĢiler arasından
seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il
bakımından oluĢturulmuĢ listelerden değil, diğer illerde oluĢturulmuĢ
listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine iliĢkin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar
Madde 232 – (1) Hükmün baĢına, "Türk Milleti adına" verildiği yazılır.
(2) Hükmün baĢında;
a) Hükmü veren mahkemenin adı,
b) Hükmü veren mahkeme baĢkanının ve üyelerinin veya hâkimin,
Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin,
kanunî temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği,
c) Beraat kararı dıĢında, suçun iĢlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu
olup olmadığı,
Yazılır.
(3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemiĢse açıklanmasından
itibaren en geç onbeĢ gün içinde dava dosyasına konulur.

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar
Madde 232 – (1) Hükmün baĢına, "Türk Milleti adına" verildiği yazılır.
(2) Hükmün baĢında;
a) Hükmü veren mahkemenin adı,
b) Hükmü veren mahkeme baĢkanının ve üyelerinin veya hâkimin,
Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin,
kanunî temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği,
c) Beraat kararı dıĢında, suçun iĢlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu
olup olmadığı,
Yazılır.
(3) Hükmün gerekçesi ve varsa karĢı oy gerekçesi, tümüyle tutanağa
geçirilmemiĢse açıklanmasından itibaren en geç onbeĢ gün içinde dava
dosyasına konulur.
(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır.

(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır.

(5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun (5) Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar
nedeni mahkeme baĢkanı veya hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi imzalanmadan, hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı
tarafından hükmün altına yazılır.
imzalayamayacak hâle düĢerse, yeni hâkim, tefhim edilen hükme
uygun olarak gerekçeli kararı bizzat yazarak imzalar. Toplu
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(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne
olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun
yollarına baĢvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının,
baĢvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek
Ģekilde açıkça gösterilmesi gerekir.

mahkemelerde böyle bir durumun gerçekleĢmesi hâlinde, hüküm diğer
hâkimler tarafından imzalanır ve baĢkan veya en kıdemli hâkim
tarafından, hükmün altına diğer hâkimin imza edememesinin sebebi
yazılarak imza olunur.
(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne
olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun
yollarına baĢvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının,
baĢvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek
Ģekilde açıkça gösterilmesi gerekir.

(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme baĢkanı veya hâkim ile zabıt (7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme baĢkanı veya hâkim ile zabıt
kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir.
kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Kaçağın tanımı
Madde 247 – (1) Hakkındaki kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak
amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle
mahkeme tarafından kendisine ulaĢılamayan kiĢiye kaçak denir.

Kaçağın tanımı
Madde 247 – (1) Hakkındaki soruĢturmanın veya kovuĢturmanın
sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı
ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme
tarafından kendisine ulaĢılamayan kiĢiye kaçak denir.

(2) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan
dolayı kovuĢturma baĢlatılmıĢ olan sanığın, yetkili mahkemece usulüne
göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı
da yerine getirilemez ise, mahkeme;

(2) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan
dolayı soruĢturma veya kovuĢturma baĢlatılmıĢ olan Ģüpheli veya sanığın,
yetkili Cumhuriyet savcısı veya mahkemece usulüne göre yapılan
tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine
getirilemez ise, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme;

a) Çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak
suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeĢ gün içinde
gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere
hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,
b) Bu iĢlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından
itibaren onbeĢ gün içinde baĢvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verir.
(3) Kaçak sanık hakkında kovuĢturma yapılabilir. Ancak, daha önce

a) Çağrının bir gazete ile Ģüpheli veya sanığın bilinen konutunun kapısına
asılmak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeĢ gün içinde
gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere
hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,
b) Bu iĢlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından
itibaren onbeĢ gün içinde baĢvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verir.
(3) Kaçak sanık hakkında kovuĢturma yapılabilir. Ancak, daha önce
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sorgusu yapılmamıĢ ise, mahkûmiyet kararı verilemez.
sorgusu yapılmamıĢ ise, mahkûmiyet kararı verilemez.
(4) DuruĢma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme (4) DuruĢma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme
barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.
barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
Madde 248 – (1) Kaçak sanığın duruĢmaya gelmesini sağlamak amacıyla
Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak
mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır.
Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir.

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
Madde 248 – (1) Kaçak sanığın Cumhuriyet savcısına baĢvurmasını
veya duruĢmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan
mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi veya mahkeme kararıyla
elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve
kayyım atama kararı müdafiine bildirilir.
(2) Birinci fıkra hükmü;
(2) Birinci fıkra hükmü;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar (madde 76, 77, 78),
1. Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
4. Yağma (madde 148, 149),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
10. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
11. Zimmet (madde 247),
11. Zimmet (madde 247),
12. Ġrtikâp (madde 250),
12. Ġrtikâp (madde 250),
13. RüĢvet (madde 252),
13. RüĢvet (madde 252),
14. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
14. Ġhaleye fesat karıĢtırma (madde 235),
15. Edimin ifasına fesat karıĢtırma (madde 236),
15. Edimin ifasına fesat karıĢtırma (madde 236),
16. Devletin Güvenliğine KarĢı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 16. Devletin Güvenliğine KarĢı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308),
307, 308),
17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (madde
309, 310, 311, 312, 313),
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17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
18. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında
tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır.
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya iliĢkin
hükümler uygulanır. Tedbirlere iliĢkin kararların özetinin bir gazetede
ilânına mahkemece karar verilebilir.
(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda
elkoymanın kaldırılmasına karar verilir.
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza
hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.
(6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla
yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa
düĢebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan
mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda
bulunulması konusunda kayyıma izin verir.
(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
(8) Bu kararlara karĢı itiraz edilebilir.
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18. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
19. Devlet Sırlarına KarĢı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında
tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır.
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya iliĢkin
hükümler uygulanır. Tedbirlere iliĢkin kararların özetinin bir gazetede
ilânına sulh ceza hâkimince veya mahkemece karar verilebilir.
(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda
elkoymanın kaldırılmasına karar verilir.
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza
hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.
(6) Sulh ceza hâkimi veya mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın
yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler
nedeniyle yoksulluğa düĢebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini
sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı
miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir.
(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
(8) Bu kararlara karĢı itiraz edilebilir.

UzlaĢma
Madde 253 – (1) AĢağıdaki suçlarda, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
gören gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢisinin uzlaĢtırılması giriĢiminde
bulunulur:
a) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı suçlar.
b) ġikâyete 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. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilgi veya
belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.

UzlaĢtırma
Madde 253 – (1) AĢağıdaki suçlarda, Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
gören gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢisinin uzlaĢtırılması giriĢiminde
bulunulur:
a) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı suçlar.
b) ġikâyete 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. Hırsızlık (madde 141),
6. Dolandırıcılık (madde 157),
7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilgi veya
belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel
kiĢisi olması koĢuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca,
üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren
suçlar.
(2) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olanlar hariç olmak
üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaĢtırma yoluna
gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.
(3) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olsa bile, cinsel
dokunulmazlığa karĢı suçlarda, uzlaĢtırma yoluna gidilemez. UzlaĢtırma
kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte
iĢlenmiĢ olması hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.

(2) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olanlar hariç olmak
üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaĢtırma yoluna
gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.
(3) SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olsa bile, etkin
piĢmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karĢı
suçlarda, uzlaĢtırma yoluna gidilemez. UzlaĢtırma kapsamına giren bir
suçun, bu kapsama girmeyen bir baĢka suçla birlikte iĢlenmiĢ olması
hâlinde de uzlaĢma hükümleri uygulanmaz.
(4) SoruĢturma konusu suçun uzlaĢmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet (4) SoruĢturma konusu suçun uzlaĢmaya tâbi olması ve kamu davası
savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, Ģüpheli ile mağdur açılması için yeterli Ģüphenin bulunması halinde, dosya uzlaĢtırma
veya suçtan zarar görene uzlaĢma teklifinde bulunur. ġüphelinin, mağdurun bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaĢtırmacı,
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veya suçtan zarar görenin reĢit olmaması halinde, uzlaĢma teklifi kanunî
temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaĢma teklifini açıklamalı
tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. ġüpheli, mağdur veya suçtan
zarar gören, kendisine uzlaĢma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün
içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiĢ sayılır.
(5) UzlaĢma teklifinde bulunulması halinde, kiĢiye uzlaĢmanın mahiyeti ve
uzlaĢmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiĢ olup da soruĢturma dosyasında yer alan
adreste bulunmama veya yurt dıĢında olma ya da baĢka bir nedenle
mağdura, suçtan zarar görene, Ģüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine
ulaĢılamaması halinde, uzlaĢtırma yoluna gidilmeksizin soruĢturma
sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kiĢinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet
veren bir suçtan dolayı uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya
suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaĢmayı kabul etmesi gerekir.
(8) UzlaĢma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi,
soruĢturma konusu suça iliĢkin delillerin toplanmasına ve koruma
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaĢma teklifinde bulunur.
ġüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reĢit olmaması halinde,
uzlaĢma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. UzlaĢtırmacı, uzlaĢma
teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. ġüpheli,
mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaĢma teklifinde
bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi
reddetmiĢ sayılır.
(5) UzlaĢma teklifinde bulunulması halinde, kiĢiye uzlaĢmanın mahiyeti ve
uzlaĢmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiĢ olup da soruĢturma dosyasında yer alan
adreste bulunmama veya yurt dıĢında olma ya da baĢka bir nedenle
mağdura, suçtan zarar görene, Ģüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine
ulaĢılamaması halinde, uzlaĢtırma yoluna gidilmeksizin soruĢturma
sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kiĢinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet
veren bir suçtan dolayı uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya
suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaĢmayı kabul etmesi gerekir.
(8) UzlaĢma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi,
soruĢturma konusu suça iliĢkin delillerin toplanmasına ve koruma
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

(9) ġüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaĢma teklifini
kabul etmesi halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaĢtırmayı kendisi
gerçekleĢtirebileceği
gibi,
uzlaĢtırmacı
olarak
avukat
görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüĢ
kiĢiler arasından uzlaĢtırmacı görevlendirebilir.
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi
sebepleri, uzlaĢtırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde
bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaĢtırmacıya soruĢturma dosyasında yer alan ve
Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir.
Cumhuriyet savcısı uzlaĢtırmacıya, soruĢturmanın gizliliği ilkesine uygun

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi
sebepleri, uzlaĢtırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde
bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaĢtırmacıya soruĢturma dosyasında yer alan ve
Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir.
UzlaĢtırma bürosu uzlaĢtırmacıya, soruĢturmanın gizliliği ilkesine uygun
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davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) UzlaĢtırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine
verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaĢtırma iĢlemlerini
sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en çok yirmi gün daha
uzatabilir.
(13) UzlaĢtırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. UzlaĢtırma
müzakerelerine Ģüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci,
müdafi ve vekil katılabilir. ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin
kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan
imtina etmesi halinde, uzlaĢmayı kabul etmemiĢ sayılır.
(14) UzlaĢtırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili
olarak Cumhuriyet savcısıyla görüĢebilir; Cumhuriyet savcısı,
uzlaĢtırmacıya talimat verebilir.
(15) UzlaĢma müzakereleri sonunda uzlaĢtırmacı, bir rapor hazırlayarak
kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir.
UzlaĢmanın gerçekleĢmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda,
ne suretle uzlaĢıldığı ayrıntılı olarak açıklanır.
(16) UzlaĢma teklifinin reddedilmesine rağmen, Ģüpheli ile mağdur veya
suçtan zarar gören uzlaĢtıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin
düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına baĢvurarak uzlaĢtıklarını
beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaĢmanın, tarafların özgür iradelerine
dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya
belgeyi mühür ve imza altına alarak soruĢturma dosyasında muhafaza eder.
(18) UzlaĢtırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaĢtırma yoluna
gidilemez.
(19) UzlaĢma sonucunda Ģüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi
halinde, hakkında kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine
getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik
arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki Ģartlar aranmaksızın, Ģüpheli
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davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) UzlaĢtırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine
verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaĢtırma iĢlemlerini
sonuçlandırır. UzlaĢtırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha
uzatabilir.
(13) UzlaĢtırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. UzlaĢtırma
müzakerelerine Ģüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci,
müdafi ve vekil katılabilir. ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin
kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan
imtina etmesi halinde, uzlaĢmayı kabul etmemiĢ sayılır.
(14) UzlaĢtırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili
olarak Cumhuriyet savcısıyla görüĢebilir; Cumhuriyet savcısı,
uzlaĢtırmacıya talimat verebilir.
(15) UzlaĢma müzakereleri sonunda uzlaĢtırmacı, bir rapor hazırlayarak
kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaĢtırma bürosuna verir.
UzlaĢmanın gerçekleĢmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda,
ne suretle uzlaĢıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. UzlaĢtırma bürosu
soruĢturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaĢmayı Cumhuriyet
savcısına gönderir.
(16) UzlaĢma teklifinin reddedilmesine rağmen, Ģüpheli ile mağdur veya
suçtan zarar gören uzlaĢtıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin
düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına baĢvurarak uzlaĢtıklarını
beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaĢmanın, tarafların özgür iradelerine
dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya
belgeyi mühür ve imza altına alarak soruĢturma dosyasında muhafaza eder.
(18) UzlaĢtırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaĢtırma yoluna
gidilemez.
(19) UzlaĢma sonucunda Ģüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi
halinde, hakkında kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine
getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik
arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki Ģartlar aranmaksızın, Ģüpheli

hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme
süresince zamanaĢımı iĢlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
kararından sonra, uzlaĢmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde,
171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki Ģart aranmaksızın, kamu davası
açılır. UzlaĢmanın sağlanması halinde, soruĢturma konusu suç nedeniyle
tazminat davası açılamaz; açılmıĢ olan davadan feragat edilmiĢ sayılır.
ġüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaĢma raporu veya
belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 38 inci
maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) UzlaĢtırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir
soruĢturma ve kovuĢturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaĢma
teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaĢtırma giriĢiminin sonuçsuz
kaldığı ve en geç, uzlaĢtırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet
savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaĢımı ile kovuĢturma koĢulu olan
dava süresi iĢlemez.
(22) UzlaĢtırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalıĢma ve
masraflarıyla orantılı bir ücret takdir edilerek ödenir. UzlaĢtırmacı
ücreti ve diğer uzlaĢtırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır.
UzlaĢmanın gerçekleĢmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından
karĢılanır.
(23) UzlaĢma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda
öngörülen kanun yollarına baĢvurulabilir.
(24) UzlaĢtırmanın uygulanmasına iliĢkin hususlar, yönetmelikle
düzenlenir.
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hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme
süresince zamanaĢımı iĢlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
kararından sonra, uzlaĢmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde,
171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki Ģart aranmaksızın, kamu davası
açılır. UzlaĢmanın sağlanması halinde, soruĢturma konusu suç nedeniyle
tazminat davası açılamaz; açılmıĢ olan davadan feragat edilmiĢ sayılır.
ġüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaĢma raporu veya
belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 38 inci
maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) UzlaĢtırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir
soruĢturma ve kovuĢturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) ġüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaĢma
teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaĢtırma giriĢiminin sonuçsuz
kaldığı ve en geç, uzlaĢtırmacının raporunu düzenleyerek uzlaĢtırma
bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaĢımı ile kovuĢturma koĢulu
olan dava süresi iĢlemez.
(22) UzlaĢtırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye
göre ücret ödenir. UzlaĢtırmacı ücreti ve diğer uzlaĢtırma giderleri,
yargılama giderlerinden sayılır. UzlaĢmanın gerçekleĢmesi halinde bu
giderler Devlet Hazinesi tarafından karĢılanır.
(23) UzlaĢma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda
öngörülen kanun yollarına baĢvurulabilir.
(24) Her Cumhuriyet baĢsavcılığı bünyesinde uzlaĢtırma bürosu
kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel
görevlendirilir. UzlaĢtırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi
görmüĢ kiĢilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen
uzlaĢtırmacı listelerinden görevlendirilir. UzlaĢtırmacı, hazırladığı
raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaĢmayı büroya gönderir.
UzlaĢtırma süreci sonunda soruĢturma dosyaları, uzlaĢtırma
bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır.
(25) UzlaĢtırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve

sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kiĢi, kurum ve kuruluĢların
nitelikleri ve denetimleri ile uzlaĢtırmacı sicili, uzlaĢtırmacılar ve
eğitim
kurumlarının
listelerinin
düzenlenmesi,
Cumhuriyet
baĢsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaĢtırma bürolarının çalıĢma usul ve
esasları, uzlaĢtırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaĢtırma anlaĢması ve
raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara iliĢkin
usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Mahkeme tarafından uzlaĢtırma
Madde 254 – (1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuĢturma konusu suçun
uzlaĢma kapsamında olduğunun anlaĢılması halinde, uzlaĢtırma iĢlemleri
253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre, mahkeme tarafından
yapılır.

Mahkeme tarafından uzlaĢtırma
Madde 254 – (1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuĢturma konusu suçun
uzlaĢtırma kapsamında olduğunun anlaĢılması halinde, kovuĢturma
dosyası, uzlaĢtırma iĢlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle
göre yerine getirilmesi için uzlaĢtırma bürosuna gönderilir.

(2) UzlaĢma gerçekleĢtiği takdirde, mahkeme, uzlaĢma sonucunda sanığın
edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düĢmesine karar verir.
Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması
veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki
Ģartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilir. Geri bırakma süresince zamanaĢımı iĢlemez. Hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaĢmanın
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci
maddenin onbirinci fıkrasındaki Ģartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

(2) UzlaĢma gerçekleĢtiği takdirde, mahkeme, uzlaĢma sonucunda sanığın
edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düĢmesine karar verir.
Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması
veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki
Ģartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilir. Geri bırakma süresince zamanaĢımı iĢlemez. Hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaĢmanın
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci
maddenin onbirinci fıkrasındaki Ģartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.
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Davaya yeniden bakacak mahkemenin iĢlemleri
Madde 307 – (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden
bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karĢı
diyeceklerini sorar.

Davaya yeniden bakacak mahkemenin iĢlemleri
Madde 307 – (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden
bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karĢı
diyeceklerini sorar.

(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de
davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen
duruĢmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karĢı beyanları saptanmamıĢ
olsa da duruĢmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak,
sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise,
her hâlde dinlenmesi gerekir.

(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de
davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen
duruĢmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karĢı beyanları saptanmamıĢ
olsa da duruĢmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak,
sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise,
her hâlde dinlenmesi gerekir.

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece (3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece
mahkemesinin direnme hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine Yargıtay mahkemesinin direnme hakkı vardır. Direnme kararları, kararına
Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karĢı direnilemez.
direnilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede
direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir;
görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme
üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karĢı direnilemez.
(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı (4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı
veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmiĢse, yeniden veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmiĢse, yeniden
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiĢ olan cezadan daha ağır olamaz. verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiĢ olan cezadan daha ağır olamaz.
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13/12/2004 TARĠHLĠ ve 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA KANUN
Kurumların iç güvenliği
Madde 33- (1) Kurumların iç güvenliği, Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve
koruma görevlileri tarafından sağlanır. Ġç güvenlik görevlileri, gerektiğinde
dıĢ güvenlik görevlileri ile iĢbirliği yapar.
(2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerindeki idare ile infaz ve koruma
görevlileri; firarların önlenmesi, asayiĢ ve disiplinin sağlanması için
gözetim ve denetimle yükümlüdürler.

Kurumların iç güvenliği
Madde 33- (1) Kurumların iç güvenliği, Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve
koruma görevlileri tarafından sağlanır. Ġç güvenlik görevlileri, gerektiğinde
dıĢ güvenlik görevlileri ile iĢbirliği yapar.
(2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerindeki idare ile infaz ve koruma
görevlileri; firarların önlenmesi, asayiĢ ve disiplinin sağlanması için
gözetim ve denetimle yükümlüdürler.
(3) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları ile diğer kapalı ceza
infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan tutuklu ve
hükümlülerle ilgili olarak ceza infaz kurumlarında düzenlenen
tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası
yazılır. Bu kapsamdaki kurum görevlilerinin ifadesine baĢvurulması
halinde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin iĢ yeri adresine
tebliğ edilir. Bu kiĢilere ait ifade ve duruĢma tutanaklarında adres
olarak sadece iĢyeri adresi gösterilir.

23/3/2005 TARĠHLĠ VE 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ġEKLĠ HAKKINDA KANUN
GEÇĠCĠ MADDE 10 - (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve
baĢlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay ceza
daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce
verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Ceza Genel
Kurulunda bulunan dosyalar kararına direnilen daireye gönderilir.
(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve
yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza
Genel Kuruluna gönderir.
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25/5/2005 TARĠHLĠ VE 5352 SAYILI ADLĠ SĠCĠL KANUNU
Adlî sicile kaydedilecek bilgiler
Madde 4- (1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaĢ veya yabancı
hakkında verilmiĢ ve kesinleĢmiĢ mahkûmiyet hükümleri adlî sicile
kaydedilir. Bu bağlamda;
a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;
1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
2. KoĢullu salıverilme kararı,
3. KoĢullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına iliĢkin karar,
4. KoĢullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
1. Denetim süresi,
2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak
geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiĢ
sayıldığı hususu,
3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine iliĢkin karar,
c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;
1. Adlî para cezasına iliĢkin mahkûmiyet hükmü,
2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz
edildiği hususu,
4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek
suretiyle infaz edildiği hususu,
d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına
mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri
uygulanması hükmü,
2. (DeğiĢik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek
yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine
46

Adlî sicile kaydedilecek bilgiler
Madde 4- (1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaĢ veya yabancı
hakkında verilmiĢ ve kesinleĢmiĢ mahkûmiyet hükümleri adlî sicile
kaydedilir. Bu bağlamda;
a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;
1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
2. KoĢullu salıverilme kararı,
3. KoĢullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına iliĢkin karar,
4. KoĢullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
1. Denetim süresi,
2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak
geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiĢ
sayıldığı hususu,
3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine iliĢkin karar,
c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;
1. Adlî para cezasına iliĢkin mahkûmiyet hükmü,
2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz
edildiği hususu,
4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek
suretiyle infaz edildiği hususu,
d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına
mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri
uygulanması hükmü,
2. (DeğiĢik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek
yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine

getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına iliĢkin karar,
3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik
tedbirinin değiĢtirilmesine iliĢkin karar,
e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
1. Kasten iĢlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî
sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla
getirilen istisnaya iliĢkin karar,
2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin
kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına
ya da sürücü belgesinin geri alınmasına iliĢkin karar,
f) Türk vatandaĢı hakkında yabancı mahkemeden verilmiĢ ve kesinleĢmiĢ
olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak
yoksunluklarına iliĢkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine
mahkemece verilen karar,
g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran Ģikayetten
vazgeçme veya etkin piĢmanlık dolayısıyla verilen karar,
h) Ceza zamanaĢımının dolduğunun tespitine iliĢkin karar,
i) Genel veya özel affa iliĢkin kanun; özel affa iliĢkin CumhurbaĢkanlığı
kararı,
j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiĢ mahkûmiyet kararlarındaki ferî
cezalar,

getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına iliĢkin karar,
3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik
tedbirinin değiĢtirilmesine iliĢkin karar,
e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
1. Kasten iĢlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî
sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla
getirilen istisnaya iliĢkin karar,
2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin
kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına
ya da sürücü belgesinin geri alınmasına iliĢkin karar,
f) Türk vatandaĢı hakkında yabancı mahkemeden verilmiĢ ve kesinleĢmiĢ
olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak
yoksunluklarına iliĢkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine
mahkemece verilen karar,
g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran Ģikayetten
vazgeçme veya etkin piĢmanlık dolayısıyla verilen karar,
h) Ceza zamanaĢımının dolduğunun tespitine iliĢkin karar,
i) Genel veya özel affa iliĢkin kanun; özel affa iliĢkin CumhurbaĢkanlığı
kararı,
j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiĢ mahkûmiyet kararlarındaki ferî
cezalar,
k) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine iliĢkin
kararlar,
Adlî sicile kaydedilir.
Adlî sicile kaydedilir.
(2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda (2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda
verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değiĢiklik yapan tüm verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değiĢiklik yapan tüm
hüküm ve kararlar açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
hüküm ve kararlar açısından da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kiĢilerin adlî sicil ve (3) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kiĢilerin adlî sicil ve
arĢiv kayıtlarına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
arĢiv kayıtlarına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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Adlî sicil ve arĢiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) (DeğiĢik: 5/4/2012-6290/2 md.) ArĢiv bilgileri;
a) Ġlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dıĢındaki kanunlarda
bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arĢive
alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren;
1. YasaklanmıĢ hakların geri verilmesi kararı alınması koĢuluyla onbeĢ yıl
geçmesiyle,
2. YasaklanmıĢ hakların geri verilmesi kararı alınması koĢulu aranmaksızın
otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arĢive alınma koĢullarının
oluĢtuğu tarihten itibaren beĢ yıl geçmesiyle,
tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan
mahkûmiyete iliĢkin adlî sicil ve arĢiv kayıtları, talep aranmaksızın
tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda
verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleĢmesi
halinde, önceki mahkûmiyet kararına iliĢkin adlî sicil ve arĢiv kaydı
tamamen silinir.
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Adlî sicil ve arĢiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) (DeğiĢik: 5/4/2012-6290/2 md.) ArĢiv bilgileri;
a) Ġlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dıĢındaki kanunlarda
bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arĢive
alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren;
1. YasaklanmıĢ hakların geri verilmesi kararı alınması koĢuluyla onbeĢ yıl
geçmesiyle,
2. YasaklanmıĢ hakların geri verilmesi kararı alınması koĢulu aranmaksızın
otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arĢive alınma koĢullarının
oluĢtuğu tarihten itibaren beĢ yıl geçmesiyle,
tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan
mahkûmiyete iliĢkin adlî sicil ve arĢiv kayıtları, talep aranmaksızın
tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda
verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleĢmesi
halinde, önceki mahkûmiyet kararına iliĢkin adlî sicil ve arĢiv kaydı
tamamen silinir.
(4) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine iliĢkin
kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

12/1/2011 TARĠHLĠ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU
Ġstinaf yoluna baĢvurulabilen kararlar
MADDE 341- (1)Ġlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü
hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karĢı istinaf yoluna baĢvurulabilir.
(2) Miktar veya değeri binbeĢyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı
davalarına iliĢkin kararlar kesindir.
(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiĢ olması durumunda binbeĢyüz Türk
Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
(4) Alacağın tamamının dava edilmiĢ olması durumunda, kararda asıl
talebinin kabul edilmeyen bölümü binbeĢyüz Türk Lirasını geçmeyen
taraf, istinaf yoluna baĢvuramaz.
(5) Ġlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya
haklarında Yargıtaya baĢvurulabileceği belirtilmiĢ olup da bölge adliye
mahkemelerinin görev alanına giren dava ve iĢlere iliĢkin nihai kararlarına
karĢı, bölge adliye mahkemelerine baĢvurulabilir.

Ġstinaf yoluna baĢvurulabilen kararlar
MADDE 341- (1)Ġlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü
hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karĢı istinaf yoluna baĢvurulabilir.
(2) Miktar veya değeri üçbin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına
iliĢkin kararlar kesindir. Ancak manevi tazminat davalarında verilen
kararlara karĢı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna
baĢvurulabilir.
(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiĢ olması durumunda üçbin Türk
Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
(4) Alacağın tamamının dava edilmiĢ olması durumunda, kararda asıl
talebinin kabul edilmeyen bölümü üçbin Türk Lirasını geçmeyen taraf,
istinaf yoluna baĢvuramaz.
(5) Ġlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya
haklarında Yargıtaya baĢvurulabileceği belirtilmiĢ olup da bölge adliye
mahkemelerinin görev alanına giren dava ve iĢlere iliĢkin nihai kararlarına
karĢı, bölge adliye mahkemelerine baĢvurulabilir.

Temyiz edilemeyen kararlar
MADDE 362- (1) Bölge adliye mahkemelerinin aĢağıdaki kararları
hakkında temyiz yoluna baĢvurulamaz:
a) Miktar veya değeri yirmibeĢbin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen
davalara iliĢkin kararlar.
b)4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunundan doğup taĢınmazın aynına iliĢkin olan davalar hariç)
özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen
davalarla ilgili kararlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava
edilmiĢ olması durumunda, yirmibeĢbin Türk Liralık kesinlik sınırı
alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiĢ olması

Temyiz edilemeyen kararlar
MADDE 362- (1) Bölge adliye mahkemelerinin aĢağıdaki kararları
hakkında temyiz yoluna baĢvurulamaz:
a) Miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen
davalara iliĢkin kararlar.
b)4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunundan doğup taĢınmazın aynına iliĢkin olan davalar hariç)
özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen
davalarla ilgili kararlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava
edilmiĢ olması durumunda, kırkbin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın
tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiĢ olması hâlinde,
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hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü yirmibeĢbin Türk
Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karĢı taraf temyiz
yoluna baĢvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap
dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.
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Bozmaya uyma veya direnme
MADDE 373- (1) Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma
kararı, baĢvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi
kararına iliĢkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı
veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.
(2) Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında
verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya,
kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge
adliye mahkemesine gönderilir.
(3) Bölge adliye mahkemesi, 344 üncü madde uyarınca peĢin alınmıĢ olan
gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruĢmaya davet edip
dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar
verir.
(4) Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya
uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karĢı temyiz yoluna
baĢvurulabilir.
(5) Ġlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse,
bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay Hukuk Genel
Kurulunca yapılır.
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MADDE 373- (1) Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma
kararı, baĢvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi
kararına iliĢkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı
veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.
(2) Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında
verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya,
kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge
adliye mahkemesine gönderilir.
(3) Bölge adliye mahkemesi, 344 üncü madde uyarınca peĢin alınmıĢ olan
gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruĢmaya davet edip
dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar
verir.
(4) Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya
uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karĢı temyiz yoluna
baĢvurulabilir.
(5) Ġlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse,
bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, kararına direnilen
dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme
kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay
Hukuk Genel Kuruluna gönderir.

(6) (Ek: 17/4/2013-6460/1 md.) Davanın esastan reddi veya kabulünü
içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan
kaldıracak Ģekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen
kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca
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yapılır.

yapılır.

(7) Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.

(7) Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.
Parasal sınırların artırılması
EK MADDE 1– (1) Kanunun 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve
369 uncu maddelerindeki parasal sınırlar her takvim yılı baĢından
geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl
için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298
inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve
ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.
Bu Ģekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aĢmayan kısımları
dikkate alınmaz.
(2) Kanunun 200 üncü ve 201 inci maddelerindeki parasal sınırların
uygulanmasında hukuki iĢlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu
maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği
tarihteki miktar esas alınır.
GEÇĠCĠ MADDE 4- (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve baĢlama
tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay hukuk daireleri
tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen
direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunda bulunan dosyalar kararına direnilen daireye
gönderilir.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunda bulunan ve 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı ĠĢ
Mahkemeleri Kanununun geçici 2 inci maddesi uyarınca ilgili daire
tarafından incelenen dosyalar kararına direnilen daireye yeniden
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gönderilmez.
(4) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve
yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk
Genel Kuruluna gönderir.
MADDE 50 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas
edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı
cetvelinin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiĢtir.
GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü
maddesine iliĢkin yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır ve yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden itibaren en geç altı ay içinde uzlaĢtırmacı listeleri
oluĢturulur. Bakanlık tarafından bu listelere uygun uzlaĢtırmacı
görevlendirmesi amacıyla bir ilan yapılır. Ġlan yapılıncaya kadar, 253
üncü maddede bu Kanunla yapılan değiĢiklik öncesinde öngörülen
usule göre belirlenen uzlaĢtırmacılardan görevlendirme yapılmasına
devam olunur ve bu uzlaĢtırmacılar görevlerini tamamlar.
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(1) SAYILI LĠSTE
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
(MESLEK MENSUPLARI)

UNVANI
Daire BaĢkanı
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
TOPLAM

DERECESĠ
1
1
2
3

ADEDĠ
1
3
3
4
11

TOPLAMI
1
3
3
4
11
(2) SAYILI LĠSTE

KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN

SINIFI
GĠH
GĠH
GĠH

UNVANI
ġube Müdürü
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve

DERECESĠ

ADEDĠ

TOPLAMI

1
5

3
3

3
3

6

3

3
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GĠH

Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
TOPLAM

7

4

4

13

13
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