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SUNUŞ

Ceza ve ceza muhakemesi hukukumuzda köklü değişiklikler yaşanmakta-
dır. Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda da etraflı değişiklik-
ler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikleri içeren güncel bir mevzuat derlemesi
sunarken, özellikle Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili
maddelerinin altına içtihat künyeleri vermeyi arzu ettik. Bu amaçla değerli
dostumuz M.Fikret Üregen tarafından oluşturulan www.hukukturk.com bilgi
bankasından yararlandık. Böylece maddeye ilişkin mahkeme kararlarının araş-
tırılmasında kolaylık sağlanmayı hedefledik.

Latex programını kullanarak Kitabın dizgisini gerçekleştiren ve özellikle
klasik dizgiden farklı bir şekilde madde numaralarını sayfa başına yerleştirerek
kitabın okunmasını kolaylaştıran Yük.Müh. Ayşegül Ceren Moral ve Yük.Müh.
Dilek Yenisey’e teşekkür ederiz.

Mevzuat derlemesinin güncellenmesi için ekip çalışması yapmak gerek-
miştir. IGUL koordinatörü Hasan Can Bekci, IGUL uzman yardımcısı Aylin
Gül’e teşekkür ederiz.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından olan Av. Ceren
Soner, Hasan Can Bekci ve Aylin Gül kitapta yer alan mevzuatı klasik usulde,
karşılıklı okuyarak tashih ettiler. İçtihat bilgi bankacılığı konusunda tecrübe
sahibi olan Avukat Ceren Soner, bu derlemenin bilimsel koordinatörü olarak
görev üstlenmiş oldu.

Çok titiz bir çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu Kanunu kullanırken
öncelikle değişen maddeleri dikkate almanızı ve tabii her zaman olduğu gibi,
güncelliğini Resmi Gazete gibi kaynaklardan tekrar denetlemenizi öneririz.

Kitabın yayınlanmasının itici güçlerinden olan Levent Yalçın’a da ayrıca
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Demokratik hukuk devleti ilkeleri kapsamında ana direği teşkil eden sa-
vunma makamının temsilcileri olan avukatlara, tüm hukukçulara ve ceza
adalet sisteminin temel taşlarından olan adli kolluk görevlilerine dünyanın
"yeni normal" döneminde başarılar diliyoruz.

Heybeliada, Kasım 2020

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey,
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu,
Av. Dr. Salih Oktar
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASASI





1.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASASI

Kanun Numarası : 2709
Kabul Tarihi : 18/10/1982
Yayımlandığı Resmî Gazete: : Tarih: 9/11/1982, Sayı : 17863 (Mükerrer)

BAŞLANGIÇ1

(1) Türk Vatanı ve Milletinin ebedi
varlığını ve Yüce Türk Devletinin bö-
lünmez bütünlüğünü belirleyen bu
Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz
kahraman Atatürk’ün belirlediği mil-
liyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve
ilkeleri doğrultusunda;

(2) Dünya milletleri ailesinin eşit
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak,
Türkiye Cumhuriyetinin ebedi var-
lığı, refahı, maddi ve manevi mutlu-
luğu ile çağdaş medeniyet düzeyine
ulaşma azmi yönünde;

(3) Millet iradesinin mutlak üs-
tünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız
Türk Milletine ait olduğu ve bunu
millet adına kullanmaya yetkili kılı-

nan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Ana-
yasada gösterilen hürriyetçi demok-
rasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş
hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

(4) Kuvvetler ayrımının, Devlet or-
ganları arasında üstünlük sıralaması
anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki
ve görevlerinin kullanılmasından iba-
ret ve bununla sınırlı medeni bir iş-
bölümü ve işbirliği olduğu ve üstün-
lüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;

(5) Hiçbir faaliyetin Türk milli men-
faatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve
ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türk-
lüğün tarihi ve manevi değerlerinin,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılap-
ları ve medeniyetçiliğinin karşısında
korunma göremeyeceği ve laiklik ilke-
sinin gereği olarak kutsal din duygu-

1Anayasanın Başlangıç metni 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiş-
tirilmiştir.
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larının, Devlet işlerine ve politikaya
kesinlikle karıştırılamayacağı;1

(6) Her Türk vatandaşının bu Ana-
yasadaki temel hak ve hürriyetlerden
eşitlik ve sosyal adalet gereklerince
yararlanarak milli kültür, medeniyet
ve hukuk düzeni içinde onurlu bir ha-
yat sürdürme ve maddi ve manevi
varlığını bu yönde geliştirme hak ve
yetkisine doğuştan sahip olduğu;

(7) Topluca Türk vatandaşlarının
milli gurur ve iftiharlarda, milli se-
vinç ve kederlerde, milli varlığa karşı
hak ve ödevlerde, nimet ve külfet-
lerde ve millet hayatının her türlü te-
cellisinde ortak olduğu, birbirinin hak
ve hürriyetlerine kesin saygı, karşı-
lıklı içten sevgi ve kardeşlik duygu-
larıyla ve "Yurtta sulh, cihanda sulh"
arzu ve inancı içinde, huzurlu bir ha-
yat talebine hakları bulunduğu;

(8) FİKİR, İNANÇ VE KARA-
RIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna
bu yönde saygı ve mutlak sadakatle
yorumlanıp uygulanmak üzere.

(9) TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN,
demokrasiye aşık Türk evlatlarının
vatan ve millet sevgisine emanet ve
tevdi olunur.

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

I. Devletin şekli
Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cum-

huriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti,

toplumun huzuru, milli dayanışma
ve adalet anlayışı içinde, insan hakla-
rına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, başlangıçta belirtilen temel il-
kelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili,
bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - (1) Türkiye Devleti, ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütün-
dür. Dili Türkçedir.

(2) Bayrağı, şekli kanununda belir-
tilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

(3) Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.
(4) Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 - Anayasanın 1 inci mad-

desindeki Devletin şeklinin Cumhu-
riyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2
nci maddesindeki Cumhuriyetin nite-
likleri ve 3 üncü maddesi hükümleri
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif
edilemez.

V. Devletin temel amaç ve görev-
leri

Madde 5 - Devletin temel amaç ve
görevleri, Türk milletinin bağımsızlı-
ğını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün-
mezliğini, Cumhuriyeti ve demokra-
siyi korumak, kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağla-
mak; kişinin temel hak ve hürriyetle-
rini, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sı-
nırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırmaya, insanın maddi
ve manevi varlığının gelişmesi için ge-
rekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

VI. Egemenlik
Madde 6 - (1) Egemenlik, kayıtsız

şartsız Milletindir.
(2) Türk Milleti, egemenliğini, Ana-

yasanın koyduğu esaslara göre, yet-
kili organları eliyle kullanır.

(3) Egemenliğin kullanılması, hiç-
bir surette hiçbir kişiye, zümreye veya
sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya
organ kaynağını Anayasadan alma-
yan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

12001-4709 m.1
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VI. Egemenlik
Madde 7 - Yasama yetkisi Türk Mil-

leti adına Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinindir. Bu yetki devredilemez.

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi
Madde 8 - Yürütme yetkisi ve gö-

revi, Cumhurbaşkanı tarafından, Ana-
yasaya ve kanunlara uygun olarak
kullanılır ve yerine getirilir.1

IX. Yargı yetkisi
Madde 9 - Yargı yetkisi, Türk Mil-

leti adına bağımsız ve tarafsız mahke-
melerce kullanılır.1

X. Kanun önünde eşitlik
Madde 10 - 2(1) Herkes, dil, ırk,

renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-
lerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir.

(2)Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama
geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(3) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler,
harp ve vazife şehitlerinin dul ve ye-
timleri ile malul ve gaziler için alına-
cak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sa-
yılmaz.

(4) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

(5) Devlet organları ve idare ma-
kamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
hareket etmek zorundadırlar.

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve
üstünlüğü

Madde 11 - (1) Anayasa hükümleri,
yasama, yürütme ve yargı organlarını,
idare makamlarını ve diğer kuruluş

ve kişileri bağlayan temel hukuk ku-
rallarıdır.

(2) Kanunlar Anayasaya aykırı ola-
maz.

İKİNCİ KISIM
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

I. Temel hak ve hürriyetlerin nite-
liği

Madde 12 - (1) Herkes, kişiliğine
bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vaz-
geçilmez temel hak ve hürriyetlere sa-
hiptir.

(2) Temel hak ve hürriyetler, kişi-
nin topluma, ailesine ve diğer kişilere
karşı ödev ve sorumluluklarını da ih-
tiva eder.

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınır-
lanması

Madde 13 - 3Temel hak ve hürri-
yetler, özlerine dokunulmaksızın yal-
nızca Anayasanın ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve an-
cak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırla-
malar, Anayasanın sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülü-
lük ilkesine aykırı olamaz.

III. Temel hak ve hürriyetlerin kö-
tüye kullanılamaması

Madde 14 - 4(1) Anayasada yer
alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüğünü bozmayı ve in-
san haklarına dayanan demokratik ve
lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı
amaçlayan faaliyetler biçiminde kul-

12017-6771 m.16
12017-6771 m.1
22004-5170 m.1; 2008-5735 m.1; AYM 5/6/2008, E.:2008/16, K.:2008/116 (İptal); 2010-5982 m.1;
32001-4709 m.2
42001-4709 m.3
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lanılamaz.
(2) Anayasa hükümlerinden hiçbiri,

Devlete veya kişilere, Anayasayla ta-
nınan temel hak ve hürriyetlerin yok
edilmesini veya Anayasada belirtilen-
den daha geniş şekilde sınırlandırıl-
masını amaçlayan bir faaliyette bulun-
mayı mümkün kılacak şekilde yorum-
lanamaz.

(3) Bu hükümlere aykırı faaliyette
bulunanlar hakkında uygulanacak
müeyyideler, kanunla düzenlenir.

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kul-
lanılmasının durdurulması

Madde 15 -1(1) Savaş, seferberlik
veya olağanüstü hallerde, milletlera-
rası hukuktan doğan yükümlülükler
ihlal edilmemek kaydıyla, durumun
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hür-
riyetlerin kullanılması kısmen veya
tamamen durdurulabilir veya bunlar
için Anayasada öngörülen güvence-
lere aykırı tedbirler alınabilir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen du-
rumlarda da, savaş hukukuna uygun
fiiller sonucu meydana gelen ölüm-
ler dışında, kişinin yaşama hakkına,
maddi ve manevi varlığının bütünlü-
ğüne dokunulamaz; kimse din, vic-
dan, düşünce ve kanaatlerini açıkla-
maya zorlanamaz ve bunlardan do-
layı suçlanamaz; suç ve cezalar geç-
mişe yürütülemez; suçluluğu mah-
keme kararı ile saptanıncaya kadar
kimse suçlu sayılamaz.

V. Yabancıların durumu
Madde 16 - Temel hak ve hürriyet-

ler, yabancılar için, milletlerarası hu-
kuka uygun olarak kanunla sınırlana-
bilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kişinin Hakları ve Ödevleri

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi
ve manevi varlığı

Madde 17 - 2(1) Herkes, yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma
ve geliştirme hakkına sahiptir.

(2) Tıbbi zorunluluklar ve kanunda
yazılı haller dışında, kişinin vücut bü-
tünlüğüne dokunulamaz; rızası olma-
dan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulamaz.

(3) Kimseye işkence ve eziyet yapı-
lamaz; kimse insan haysiyetiyle bağ-
daşmayan bir cezaya veya muame-
leye tabi tutulamaz.

(4) Meşru müdafaa hali, yakalama
ve tutuklama kararlarının yerine ge-
tirilmesi, bir tutuklu veya hükümlü-
nün kaçmasının önlenmesi, bir ayak-
lanma veya isyanın bastırılması veya
olağanüstü hallerde yetkili merciin
verdiği emirlerin uygulanması sıra-
sında silah kullanılmasına kanunun
cevaz verdiği zorunlu durumlarda
meydana gelen öldürme fiilleri, bi-
rinci fıkra hükmü dışındadır.

II. Zorla çalıştırma yasağı
Madde 18 - (1) Hiç kimse zorla ça-

lıştırılamaz. Angarya yasaktır.
(2) Şekil ve şartları kanunla düzen-

lenmek üzere hükümlülük veya tu-
tukluluk süreleri içindeki çalıştırma-
lar; olağanüstü hallerde vatandaşlar-
dan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaç-
larının zorunlu kıldığı alanlarda ön-
görülen vatandaşlık ödevi niteliğin-
deki beden ve fikir çalışmaları, zorla
çalıştırma sayılmaz.

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği
Madde 19 - 3(1) Herkes, kişi hürri-

yeti ve güvenliğine sahiptir.

12017-6771 m.16; 2004-5170 m.2
22004-5170 m.3; 2017-6771 m.16
32001-4709 m.4; 2017-6771 m.16
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1- m.20

(2) Şekil ve şartları kanunda göste-
rilen:

Mahkemelerce verilmiş hürriyeti
kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik ted-
birlerinin yerine getirilmesi; bir mah-
keme kararının veya kanunda öngö-
rülen bir yükümlülüğün gereği ola-
rak ilgilinin yakalanması veya tutuk-
lanması; bir küçüğün gözetim altında
ıslahı veya yetkili merci önüne çıka-
rılması için verilen bir kararın yerine
getirilmesi; toplum için tehlike teş-
kil eden bir akıl hastası, uyuşturucu
madde veya alkol tutkunu, bir serseri
veya hastalık yayabilecek bir kişinin
bir müessesede tedavi, eğitim veya ıs-
lahı için kanunda belirtilen esaslara
uygun olarak alınan tedbirin yerine
getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ül-
keye girmek isteyen veya giren, ya da
hakkında sınır dışı etme yahut geri
verme kararı verilen bir kişinin ya-
kalanması veya tutuklanması; halleri
dışında kimse hürriyetinden yoksun
bırakılamaz.

(3) Suçluluğu hakkında kuvvetli
belirti bulunan kişiler, ancak kaçma-
larını, delillerin yokedilmesini veya
değiştirilmesini önlemek maksadıyla
veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu
kılan ve kanunda gösterilen diğer hal-
lerde hakim kararıyla tutuklanabilir.
Hakim kararı olmadan yakalama, an-
cak suçüstü halinde veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde yapı-
labilir; bunun şartlarını kanun göste-
rir.

(4) Yakalanan veya tutuklanan ki-
şilere, yakalama veya tutuklama se-
bepleri ve haklarındaki iddialar her-
halde yazılı ve bunun hemen müm-
kün olmaması halinde sözlü olarak
derhal, toplu suçlarda en geç hakim
huzuruna çıkarılıncaya kadar bildiri-
lir.

(5) Yakalanan veya tutuklanan kişi,
tutulma yerine en yakın mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç en
geç kırksekiz saat ve toplu olarak iş-
lenen suçlarda en çok dört gün içinde
hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu sü-
reler geçtikten sonra hakim kararı ol-
maksızın hürriyetinden yoksun bıra-
kılamaz. Bu süreler olağanüstü hal ve
savaş hallerinde uzatılabilir.

(6) Kişinin yakalandığı veya tutuk-
landığı, yakınlarına derhal bildirilir.

(7) Tutuklanan kişilerin, makul süre
içinde yargılanmayı ve soruşturma
veya kovuşturma sırasında serbest bı-
rakılmayı isteme hakları vardır. Ser-
best bırakılma ilgilinin yargılama sü-
resince duruşmada hazır bulunma-
sını veya hükmün yerine getirilme-
sini sağlamak için bir güvenceye bağ-
lanabilir.

(8) Her ne sebeple olursa olsun, hür-
riyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede du-
rumu hakkında karar verilmesini ve
bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı ha-
linde hemen serbest bırakılmasını sağ-
lamak amacıyla yetkili bir yargı mer-
ciine başvurma hakkına sahiptir.

(9) Bu esaslar dışında bir işleme
tâbi tutulan kişilerin uğradıkları za-
rar, tazminat hukukunun genel pren-
siplerine göre, Devletçe ödenir.

IV. Özel hayatın gizliliği ve korun-
ması

A. Özel hayatın gizliliği
Madde 20 - 1(1) Herkes, özel haya-

tına ve aile hayatına saygı gösterilme-
sini isteme hakkına sahiptir. Özel ha-
yatın ve aile hayatının gizliliğine do-
kunulamaz.

(2) Millî güvenlik, kamu düzeni,
suç işlenmesinin önlenmesi, genel
sağlık ve genel ahlâkın korunması
veya başkalarının hak ve özgürlük-
lerinin korunması sebeplerinden biri

12001-4709 m.5 (Mülga); 2001-4709 m.5; 2010-5982 m.2
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veya birkaçına bağlı olarak, usulüne
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça;
yine bu sebeplere bağlı olarak gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı
emri bulunmadıkça; kimsenin üstü,
özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve
bunlara el konulamaz. Yetkili merciin
kararı yirmidört saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, ka-
rarını el koymadan itibaren kırkse-
kiz saat içinde açıklar; aksi halde, el
koyma kendiliğinden kalkar.

(3) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle il-
gili kişisel veriler hakkında bilgilen-
dirilme, bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep
etme ve amaçları doğrultusunda kul-
lanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi
de kapsar. Kişisel veriler, ancak ka-
nunda öngörülen hallerde veya kişi-
nin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel
verilerin korunmasına ilişkin esas ve
usuller kanunla düzenlenir.

B. Konut dokunulmazlığı
Madde 21 - 1Kimsenin konutuna

dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi,
genel sağlık ve genel ahlâkın korun-
ması veya başkalarının hak ve özgür-
lüklerinin korunması sebeplerinden
biri veya birkaçına bağlı olarak usu-
lüne göre verilmiş hâkim kararı olma-
dıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak
gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde de kanunla yetkili kılınmış mer-
ciin yazılı emri bulunmadıkça; kimse-
nin konutuna girilemez, arama yapı-
lamaz ve buradaki eşyaya el konula-
maz. Yetkili merciin kararı yirmidört
saat içinde görevli hâkimin onayına

sunulur. Hâkim, kararını el koyma-
dan itibaren kırksekiz saat içinde açık-
lar; aksi halde, el koyma kendiliğin-
den kalkar.

C. Haberleşme hürriyeti
Madde 22 - 2(1) Herkes, haber-

leşme hürriyetine sahiptir. Haberleş-
menin gizliliği esastır.

(2) Millî güvenlik, kamu düzeni,
suç işlenmesinin önlenmesi, genel
sağlık ve genel ahlâkın korunması
veya başkalarının hak ve özgürlük-
lerinin korunması sebeplerinden biri
veya birkaçına bağlı olarak usulüne
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça;
yine bu sebeplere bağlı olarak gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kılınmış merciin ya-
zılı emri bulunmadıkça; haberleşme
engellenemez ve gizliliğine dokunu-
lamaz. Yetkili merciin kararı yirmi-
dört saat içinde görevli hâkimin ona-
yına sunulur. Hâkim, kararını kırkse-
kiz saat içinde açıklar; aksi halde, ka-
rar kendiliğinden kalkar.

(3) İstisnaların uygulanacağı kamu
kurum ve kuruluşları kanunda belir-
tilir.

V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Madde 23 - (1) Herkes, yerleşme ve

seyahat hürriyetine sahiptir.
(2) Yerleşme hürriyeti, suç işlenme-

sini önlemek, sosyal ve ekonomik ge-
lişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli
kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu
mallarını korumak;

(3) Seyahat hürriyeti, suç soruş-
turma ve kovuşturması sebebiyle ve
suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
(4) 3Vatandaşın yurt dışına çıkma

hürriyeti, ancak suç soruşturması
veya kovuşturması sebebiyle hâkim

12001-4709 m.6
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kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
(5) Vatandaş sınır dışı edilemez ve

yurda girme hakkından yoksun bıra-
kılamaz.

VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24 - (1) Herkes, vicdan, dini

inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
(2) 14 üncü madde hükümlerine

aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini
ayin ve törenler serbesttir.

(3) Kimse, ibadete, dini ayin ve tö-
renlere katılmaya, dini inanç ve kana-
atlerini açıklamaya zorlanamaz; dini
inanç ve kanaatlerinden dolayı kına-
namaz ve suçlanamaz.

(4) Din ve ahlak eğitim ve öğretimi
Devletin gözetim ve denetimi altında
yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi
ilk ve ortaöğretim kurumlarında oku-
tulan zorunlu dersler arasında yer alır.
Bunun dışındaki din eğitim ve öğre-
timi ancak, kişilerin kendi isteğine,
küçüklerin de kanuni temsilcisinin ta-
lebine bağlıdır.

(5) Kimse, Devletin sosyal, ekono-
mik, siyasi veya hukuki temel düze-
nini kısmen de olsa, din kurallarına
dayandırma veya siyasi veya kişisel
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla
her ne suretle olursa olsun dini veya
din duygularını yahut dince kutsal
sayılan şeyleri istismar edemez ve kö-
tüye kullanamaz.

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti
Madde 25 - (1) Herkes, düşünce ve

kanaat hürriyetine sahiptir.
(2) Her ne sebep ve amaçla olursa

olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz; düşünce ka-
naatleri sebebiyle kınanamaz ve suç-
lanamaz.

VIII. Düşünceyi açıklama ve
yayma hürriyeti

Madde 26 - (1) Herkes, düşünce

ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya
başka yollarla tek başına veya toplu
olarak açıklama ve yayma hakkına
sahiptir. Bu hürriyet Resmî makam-
ların müdahalesi olmaksızın haber
veya fikir almak ya da vermek ser-
bestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü,
radyo, televizyon, sinema veya ben-
zeri yollarla yapılan yayımların izin
sistemine bağlanmasına engel değil-
dir.

(2) Bu hürriyetlerin kullanılması,
millî güvenlik, kamu düzeni, kamu
güvenliği, Cumhuriyetin temel nite-
likleri ve Devletin ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlüğünün korun-
ması,suçların önlenmesi, suçluların
cezalandırılması, Devlet sırrı olarak
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklan-
maması, başkalarının şöhret veya hak-
larının, özel ve aile hayatlarının yahut
kanunun öngördüğü meslek sırları-
nın korunması veya yargılama göre-
vinin gereğine uygun olarak yerine
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

(3) 1(Mülga)
(4) Haber ve düşünceleri yayma

araçlarının kullanılmasına ilişkin dü-
zenleyici hükümler, bunların yayı-
mını engellememek kaydıyla, düşün-
ceyi açıklama ve yayma hürriyetinin
sınırlanması sayılmaz. (5) Düşünceyi
açıklama ve yayma hürriyetinin kul-
lanılmasında uygulanacak şekil, şart
ve usuller kanunla düzenlenir.

IX. Bilim ve sanat hürriyeti
Madde 27 - (1) Herkes, bilim ve sa-

natı serbestçe öğrenme ve öğretme,
açıklama, yayma ve bu alanlarda her
türlü araştırma hakkına sahiptir.

(2) Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci,
2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümle-
rinin değiştirilmesini sağlamak ama-
cıyla kullanılamaz.

(3) Bu madde hükmü yabancı ya-

12001-4709 m.9;
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yınların ülkeye girmesi ve dağıtımı-
nın kanunla düzenlenmesine engel
değildir.

X. Basın ve yayımla ilgili hüküm-
ler

A. Basın hürriyeti
Madde 28 - (1) Basın hürdür, san-

sür edilemez. Basımevi kurmak izin
alma ve mali teminat yatırma şartına
bağlanamaz.

(2) 1(Mülga)
(3) Devlet, basın ve haber alma hür-

riyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
(4) Basın hürriyetinin sınırlanma-

sında, Anayasanın 26 ve 27 nci mad-
deleri hükümleri uygulanır.

(5) Devletin iç ve dış güvenliğini,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünü tehdit eden veya suç işle-
meye ya da ayaklanma veya isyana
teşvik eder nitelikte olan veya Dev-
lete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan
her türlü haber veya yazıyı, yazan-
lar veya bastıranlar veya aynı amaçla,
basanlar, başkasına verenler, bu suç-
lara ait kanun hükümleri uyarınca so-
rumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağı-
tım hakim kararıyle; gecikmesinde sa-
kınca bulunan hallerde de kanunun
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle
önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili
merci, bu kararını en geç yirmidört
saat içinde yetkili hakime bildirir. Yet-
kili hakim bu kararı en geç kırksekiz
saat içinde onaylamazsa, dağıtımı ön-
leme kararı hükümsüz sayılır.

(6) Yargılama görevinin amacına
uygun olarak yerine getirilmesi için,
kanunla belirtilecek sınırlar içinde,
hakim tarafından verilen kararlar
saklı kalmak üzere, olaylar hakkında
yayım yasağı konamaz.

(7) Süreli veya süresiz yayınlar, ka-
nunun gösterdiği suçların soruşturma
veya kovuşturmasına geçilmiş olması

hallerinde hakim kararıyla; Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünün, milli güvenliğin, kamu dü-
zeninin, genel ahlakın korunması ve
suçların önlenmesi bakımından gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin
emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı
veren yetkili merci, bu kararını en geç
yirmidört saat içinde yetkili hakime
bildirir; hakim bu kararı en geç kırkse-
kiz saat içinde onaylamazsa, toplatma
kararı hükümsüz sayılır.

(8) Süreli veya süresiz yayınların
suç soruşturma veya kovuşturması
sebebiyle zapt ve müsaderesinde ge-
nel hükümler uygulanır.

(9) Türkiye’de yayımlanan süreli
yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriye-
tin temel ilkelerine, milli güvenliğe
ve genel ahlaka aykırı yayımlardan
mahkum olma halinde, mahkeme ka-
rarıyla geçici olarak kapatılabilir. Ka-
patılan süreli yayının açıkça devamı
niteliğini taşıyan her türlü yayın ya-
saktır; bunlar hakim kararıyla toplatı-
lır.

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı
Madde 29 - (1) Süreli veya süresiz

yayın önceden izin alma ve mali temi-
nat yatırma şartına bağlanamaz.

(2) Süreli yayın çıkarabilmek için
kanunun gösterdiği bilgi ve belgele-
rin, kanunda belirtilen yetkili mercie
verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belge-
lerin kanuna aykırılığının tesbiti ha-
linde yetkili merci, yayının durdurul-
ması için mahkemeye başvurur.

(3) Süreli yayınların çıkarılması, ya-
yım şartları, mali kaynakları ve ga-
zetecilik mesleği ile ilgili esaslar ka-
nunla düzenlenir. Kanun, haber, dü-
şünce ve kanaatlerin serbestçe yayım-
lanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı

12001-4709 m.10
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siyasal, ekonomik, mali ve teknik şart-
lar koyamaz.

(4) Süreli yayınlar, Devletin ve di-
ğer kamu tüzelkişilerinin veya bun-
lara bağlı kurumların araç ve imkan-
larından eşitlik esasına göre yararla-
nır.

C. Basın araçlarının korunması
Madde 30 - 1Kanuna uygun şekilde

basın işletmesi olarak kurulan bası-
mevi ve eklentileri ile basın araçları,
suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve
müsadere edilemez veya işletilmek-
ten alıkonulamaz.

D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki
basın dışı kitle haberleşme araçların-
dan yararlanma hakkı

Madde 31 - (1) Kişiler ve siyasi par-
tiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki
basın dışı kitle haberleşme ve yayım
araçlarından yararlanma hakkına sa-
hiptir. Bu yararlanmanın şartları ve
usulleri kanunla düzenlenir.

(2) 2Kanun, millî güvenlik, kamu
düzeni, genel ahlâk ve sağlığın ko-
runması sebepleri dışında, halkın bu
araçlarla haber almasını, düşünce ve
kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyu-
nun serbestçe oluşmasını engelleyici
kayıtlar koyamaz.

E. Düzeltme ve cevap hakkı
Madde 32 - (1) Düzeltme ve cevap

hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şe-
reflerine dokunulması veya kendile-
riyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar ya-
pılması hallerinde tanınır ve kanunla
düzenlenir.

(2) Düzeltme ve cevap yayımlan-
mazsa, yayımlanmasının gerekip ge-
rekmediğine hakim tarafından ilgili-
nin müracaat tarihinden itibaren en

geç yedi gün içerisinde karar verilir.

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri
A. Dernek kurma hürriyeti
Madde 33 - 3(1) Herkes, önceden

izin almaksızın dernek kurma ve bun-
lara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.

(2) Hiç kimse bir derneğe üye ol-
maya ve dernekte üye kalmaya zorla-
namaz.

(3) Dernek kurma hürriyeti ancak,
millî güvenlik, kamu düzeni, suç iş-
lenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve
genel ahlâk ile başkalarının hürriyet-
lerinin korunması sebepleriyle ve ka-
nunla sınırlanabilir.

(4) Dernek kurma hürriyetinin kul-
lanılmasında uygulanacak şekil, şart
ve usuller kanunda gösterilir.

(5) Dernekler, kanunun öngördüğü
hallerde hâkim kararıyla kapatılabi-
lir veya faaliyetten alıkonulabilir. An-
cak, millî güvenliğin, kamu düzeni-
nin, suç işlenmesini veya suçun de-
vamını önlemenin yahut yakalama-
nın gerektirdiği hallerde gecikmede
sakınca varsa, kanunla bir merci, der-
neği faaliyetten men ile yetkilendirile-
bilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına su-
nulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat
içinde açıklar; aksi halde, bu idarî ka-
rar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

(6) Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuv-
vetler ve kolluk kuvvetleri mensup-
larına ve görevlerinin gerektirdiği öl-
çüde Devlet memurlarına kanunla sı-
nırlamalar getirilmesine engel değil-
dir.

(7) Bu madde hükümleri vakıflarla
ilgili olarak da uygulanır.

12004-5170 m.4
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B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü dü-
zenleme hakkı

Madde 34 - 1(1) Herkes, önceden
izin almadan, silahsız ve saldırısız
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen-
leme hakkına sahiptir.

(2) Toplantı ve gösteri yürüyüşü
hakkı ancak, millî güvenlik, kamu dü-
zeni, suç işlenmesinin önlenmesi, ge-
nel sağlığın ve genel ahlâkın veya baş-
kalarının hak ve özgürlüklerinin ko-
runması amacıyla ve kanunla sınırla-
nabilir.

(3) Toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkının kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller ka-
nunda gösterilir.

XII. Mülkiyet hakkı
Madde 35 - (1) Herkes, mülkiyet ve

miras haklarına sahiptir.
(2) Bu haklar, ancak kamu yararı

amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
(3) Mülkiyet hakkının kullanılması

toplum yararına aykırı olamaz.

XIII. Hakların korunması ile ilgili
hükümler

A. Hak arama hürriyeti
Madde 36 - 2(1) Herkes, meşru va-

sıta ve yollardan faydalanmak sure-
tiyle yargı mercileri önünde davacı
veya davalı olarak iddia ve savunma
ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

(2) Hiçbir mahkeme, görev ve yet-
kisi içindeki davaya bakmaktan kaçı-
namaz.

B. Kanuni hakim güvencesi
Madde 37 - (1) Hiç kimse kanunen

tabi olduğu mahkemeden başka bir
merci önüne çıkarılamaz.

(2) Bir kimseyi kanunen tabi ol-
duğu mahkemeden başka bir merci
önüne çıkarma sonucunu doğuran

yargı yetkisine sahip olağanüstü mer-
ciler kurulamaz.

C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
Madde 38 - 3(1) Kimse, işlendiği

zaman yürürlükte bulunan kanunun
suç saymadığı bir fiilden dolayı ceza-
landırılamaz; kimseye suçu işlediği
zaman kanunda o suç için konulmuş
olan cezadan daha ağır bir ceza veri-
lemez.

(2) Suç ve ceza zamanaşımı ile
ceza mahkumiyetinin sonuçları konu-
sunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.

(3) Ceza ve ceza yerine geçen gü-
venlik tedbirleri ancak kanunla konu-
lur.

(4) Suçluluğu hükmen sabit olun-
caya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

(5) Hiç kimse kendisini ve kanunda
gösterilen yakınlarını suçlayan bir be-
yanda bulunmaya veya bu yolda delil
göstermeye zorlanamaz.

(6)Kanuna aykırı olarak elde edil-
miş bulgular, delil olarak kabul edile-
mez.

(7) Ceza sorumluluğu şahsidir.
(8) Hiç kimse, yalnızca sözleşme-

den doğan bir yükümlülüğü yerine
getirememesinden dolayı özgürlü-
ğünden alıkonulamaz.

(9) 4(Mülga)
(10) Ölüm cezası ve genel müsa-

dere cezası verilemez.
(11) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlan-

ması sonucunu doğuran bir müey-
yide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetle-
rin iç düzeni bakımından bu hükme
kanunla istisnalar getirilebilir.

(12)Uluslararası Ceza Divanına ta-
raf olmanın gerektirdiği yükümlülük-
ler hariç olmak üzere vatandaş, suç
sebebiyle yabancı bir ülkeye verile-
mez.

22001-4709 m.14
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XIV. İspat hakkı
Madde 39 - Kamu görev ve hizme-

tinde bulunanlara karşı, bu görev ve
hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili
olarak yapılan isnatlardan dolayı açı-
lan hakaret davalarında, sanık, isna-
dın doğruluğunu ispat hakkına sahip-
tir. Bunun dışındaki hallerde ispat is-
teminin kabulü, ancak isnat olunan
fiilin doğru olup olmadığının anlaşıl-
masında kamu yararı bulunmasına
veya şikayetçinin ispata razı olmasına
bağlıdır.

XV. Temel hak ve hürriyetlerin ko-
runması

Madde 40 - (1) Anayasa ile tanın-
mış hak ve hürriyetleri ihlal edilen
herkes, yetkili makama geciktirilme-
den başvurma imkanının sağlanma-
sını isteme hakkına sahiptir.

(2) 1Devlet, işlemlerinde, ilgili kişi-
lerin hangi kanun yolları ve mercilere
başvuracağını ve sürelerini belirtmek
zorundadır.

(3) Kişinin, Resmî görevliler tarafın-
dan vaki haksız işlemler sonucu uğra-
dığı zarar da, kanuna göre, Devletçe
tazmin edilir. Devletin sorumlu olan
ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve

Ödevler

I. Ailenin korunması ve çocuk hak-
ları

Madde 41 - 2(1) Aile, Türk toplumu-
nun temelidir ve eşler arasında eşit-
liğe dayanır.

(2) Devlet, ailenin huzur ve refahı
ile özellikle ananın ve çocukların ko-
runması ve aile planlamasının öğre-
timi ile uygulanmasını sağlamak için
gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(3) Her çocuk, korunma ve ba-
kımdan yararlanma, yüksek yararına
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve baba-
sıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma
ve sürdürme hakkına sahiptir.

(4) Devlet, her türlü istismara ve
şiddete karşı çocukları koruyucu ted-
birleri alır.

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve
ödevi

Madde 42 - (1) Kimse, eğitim ve
öğrenim hakkından yoksun bırakıla-
maz.

(2) Öğrenim hakkının kapsamı ka-
nunla tespit edilir ve düzenlenir.

(3) Eğitim ve öğretim, Atatürk ilke-
leri ve inkılapları doğrultusunda, çağ-
daş bilim ve eğitim esaslarına göre,
Devletin gözetim ve denetimi altında
yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve
öğretim yerleri açılamaz.

(4) Eğitim ve öğretim hürriyeti,
Anayasaya sadakat borcunu ortadan
kaldırmaz.

(5) İlköğretim kız ve erkek bütün
vatandaşlar için zorunludur ve Dev-
let okullarında parasızdır.

(6) Özel ilk ve orta dereceli okulla-
rın bağlı olduğu esaslar, Devlet okul-
ları ile erişilmek istenen seviyeye uy-
gun olarak, kanunla düzenlenir.

(7) 3(İptal)
(8) Devlet, maddi imkanlardan yok-

sun başarılı öğrencilerin, öğrenimle-
rini sürdürebilmeleri amacı ile burslar
ve başka yollarla gerekli yardımları
yapar. Devlet, durumları sebebiyle
özel eğitime ihtiyacı olanları topluma
yararlı kılacak tedbirleri alır.

(9) Eğitim ve öğretim kurumla-
rında sadece eğitim, öğretim, araş-
tırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler
yürütülür. Bu faaliyetler her ne su-

12001-4709 m.16
22001-4709 m.17; 2010-5982 m.4
32008-5735 m.2; AYM 5/6/2008, E.: 2008/16, K.: 2008/116
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retle olursa olsun engellenemez.
(10) Türkçeden başka hiçbir dil, eği-

tim ve öğretim kurumlarında Türk va-
tandaşlarına ana dilleri olarak okutu-
lamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğ-
retim kurumlarında okutulacak ya-
bancı diller ile yabancı dille eğitim ve
öğretim yapan okulların tabi olacağı
esaslar kanunla düzenlenir. Milletle-
rarası andlaşma hükümleri saklıdır.

III. Kamu yararı
A. Kıyılardan yararlanma
Madde 43 - (1) Kıyılar, Devletin hü-

küm ve tasarrufu altındadır.
(2) Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla,

deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen
sahil şeritlerinden yararlanmada ön-
celikle kamu yararı gözetilir.

(3) Kıyılarla sahil şeritlerinin, kulla-
nılış amaçlarına göre derinliği ve kişi-
lerin bu yerlerden yararlanma imkan
ve şartları kanunla düzenlenir.

B. Toprak mülkiyeti
Madde 44 - (1) Devlet, toprağın

verimli olarak işletilmesini korumak
ve geliştirmek, erozyonla kaybedil-
mesini önlemek ve topraksız olan
veya yeter toprağı bulunmayan çift-
çilikle uğraşan köylüye toprak sağla-
mak amacıyla gerekli tedbirleri alır.
Kanun, bu amaçla, değişik tarım böl-
geleri ve çeşitlerine göre toprağın ge-
nişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan
veya yeter toprağı bulunmayan çift-
çiye toprak sağlanması, üretimin dü-
şürülmesi, ormanların küçülmesi ve
diğer toprak ve yeraltı servetlerinin
azalması sonucunu doğuramaz.

(2) Bu amaçla dağıtılan topraklar
bölünemez, miras hükümleri dışında
başkalarına devredilemez ve ancak
dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafın-
dan işletilebilir. Bu şartların kaybı ha-
linde, dağıtılan toprağın Devletçe geri

alınmasına ilişkin esaslar kanunla dü-
zenlenir.

C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim
dallarında çalışanların korunması

Madde 45 - (1) Devlet, tarım arazi-
leri ile çayır ve mer’aların amaç dışı
kullanılmasını ve tahribini önlemek,
tarımsal üretim planlaması ilkelerine
uygun olarak bitkisel ve hayvansal
üretimi artırmak maksadıyla, tarım
ve hayvancılıkla uğraşanların işletme
araç ve gereçlerinin ve diğer girdileri-
nin sağlanmasını kolaylaştırır.

(2) Devlet, bitkisel ve hayvansal
ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek
değerlerinin üreticinin eline geçmesi
için gereken tedbirleri alır.

D. Kamulaştırma
Madde 46 - 1(1) Devlet ve kamu tü-

zel kişileri; kamu yararının gerektir-
diği hallerde, gerçek karşılıklarını pe-
şin ödemek şartıyla, özel mülkiyette
bulunan taşınmaz malların tamamını
veya bir kısmını, kanunla gösterilen
esas ve usullere göre, kamulaştırmaya
ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kur-
maya yetkilidir.

(2) Kamulaştırma bedeli ile kesin
hükme bağlanan artırım bedeli nak-
den ve peşin olarak ödenir. Ancak,
tarım reformunun uygulanması, bü-
yük enerji ve sulama projeleri ile
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi,
yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıla-
rın korunması ve turizm amacıyla ka-
mulaştırılan toprakların bedellerinin
ödenme şekli kanunla gösterilir. Ka-
nunun taksitle ödemeyi öngörebile-
ceği bu hallerde, taksitlendirme süresi
beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler
eşit olarak ödenir.

(3) Kamulaştırılan topraktan, o top-
rağı doğrudan doğruya işleten kü-
çük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her

12001-4709 m.18
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halde peşin ödenir.
(4) İkinci fıkrada öngörülen tak-

sitlendirmelerde ve herhangi bir se-
beple ödenmemiş kamulaştırma be-
dellerinde kamu alacakları için öngö-
rülen en yüksek faiz uygulanır.

E. Devletleştirme ve Özelleştirme
Madde 47 - 1(1) Kamu hizmeti nite-

liği taşıyan özel teşebbüsler, kamu ya-
rarının zorunlu kıldığı hallerde dev-
letleştirilebilir.

(2) Devletleştirme gerçek karşılığı
üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın
hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla
düzenlenir.

(3) Devletin, kamu iktisadi teşeb-
büslerinin ve diğer kamu tüzelkişile-
rinin mülkiyetinde bulunan işletme
ve varlıkların özelleştirilmesine iliş-
kin esas ve usuller kanunla gösterilir.

(4) Devlet, kamu iktisadi teşebbüs-
leri ve diğer kamu tüzelkişileri tara-
fından yürütülen yatırım ve hizmet-
lerden hangilerinin özel hukuk söz-
leşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere
yaptırabileceği veya devredebileceği
kanunla belirlenir.

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Madde 48 - (1) Herkes, dilediği

alanda çalışma ve sözleşme hürriyet-
lerine sahiptir. Özel teşebbüsler kur-
mak serbesttir.

(2) Devlet, özel teşebbüslerin milli
ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güven-
lik ve kararlılık içinde çalışmasını sağ-
layacak tedbirleri alır.

V. Çalışma ile ilgili hükümler
A. Çalışma hakkı ve ödevi
Madde 49 - (1) Çalışma, herkesin

hakkı ve ödevidir.
(2) Devlet, çalışanların hayat sevi-

yesini yükseltmek, çalışma hayatını
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri
korumak, çalışmayı desteklemek, iş-
sizliği önlemeye elverişli ekonomik
bir ortam yaratmak ve çalışma barı-
şını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır.

(3) 2(Mülga)

B. Çalışma şartları ve dinlenme
hakkı

Madde 50 - (1) Kimse, yaşına, cin-
siyetine ve gücüne uymayan işlerde
çalıştırılamaz.

(2) Küçükler ve kadınlar ile bedeni
ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma
şartları bakımından özel olarak koru-
nurlar.

(3) Dinlenmek, çalışanların hakkı-
dır.

(4) Ücretli hafta ve bayram tatili ile
ücretli yıllık izin hakları ve şartları ka-
nunla düzenlenir.

C. Sendika kurma hakkı
Madde 51 - (1) Çalışanlar ve iş-

verenler, üyelerinin çalışma ilişkile-
rinde, ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek
için önceden izin almaksızın sendika-
lar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten ser-
bestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç
kimse bir sendikaya üye olmaya ya
da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

(2) Sendika kurma hakkı ancak,
millî güvenlik, kamu düzeni, suç iş-
lenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve
genel ahlâk ile başkalarının hak ve öz-
gürlüklerinin korunması sebepleriyle
ve kanunla sınırlanabilir.

(3) Sendika kurma hakkının kulla-
nılmasında uygulanacak şekil, şart ve
usuller kanunda gösterilir.

(4) 3(Mülga)
11999-4446 m.4
22001-4709 m.19
32001-4709 m.20; 2010-5982 m.5
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(5) İşçi niteliği taşımayan kamu gö-
revlilerinin bu alandaki haklarının
kapsam, istisna ve sınırları gördük-
leri hizmetin niteliğine uygun olarak
kanunla düzenlenir.

(6) Sendika ve üst kuruluşlarının tü-
zükleri, yönetim ve işleyişleri, Cum-
huriyetin temel niteliklerine ve de-
mokrasi esaslarına aykırı olamaz.

D. Sendikal faaliyet
Madde 52 - 1(Mülga)

VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı
ve lokavt

A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu söz-
leşme hakkı

Madde 53 - (1) İşçiler ve işveren-
ler, karşılıklı olarak ekonomik ve sos-
yal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleş-
mesi yapma hakkına sahiptirler.

(2) Toplu iş sözleşmesinin nasıl ya-
pılacağı kanunla düzenlenir.

(3) 2(Mülga)
(4) (Mülga)
(5) Memurlar ve diğer kamu görev-

lileri, toplu sözleşme yapma hakkına
sahiptirler.

(6) Toplu sözleşme yapılması sıra-
sında uyuşmazlık çıkması halinde ta-
raflar Kamu Görevlileri Hakem Kuru-
luna başvurabilir. Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu kararları kesindir ve
toplu sözleşme hükmündedir.

(7) Toplu sözleşme hakkının kap-
samı, istisnaları, toplu sözleşmeden
yararlanacaklar, toplu sözleşmenin
yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü,
toplu sözleşme hükümlerinin emek-
lilere yansıtılması, Kamu Görevlileri
Hakem Kurulunun teşkili, çalışma
usul ve esasları ile diğer hususlar ka-
nunla düzenlenir.

B. Grev hakkı ve lokavt
Madde 54 - (1) Toplu iş sözleşmesi-

nin yapılması sırasında, uyuşmazlık
çıkması halinde işçiler grev hakkına
sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının
ve işverenin lokavta başvurmasının
usul ve şartları ile kapsam ve istisna-
ları kanunla düzenlenir.

(2) Grev hakkı ve lokavt iyiniyet
kurallarına aykırı tarzda, toplum za-
rarına ve milli serveti tahrip edecek
şekilde kullanılamaz.

(3) 3(Mülga)
(4) Grev ve lokavtın yasaklanabi-

leceği veya ertelenebileceği haller ve
işyerleri kanunla düzenlenir.

(5) Grev ve lokavtın yasaklandığı
hallerde veya ertelendiği durumlarda
ertelemenin sonunda, uyuşmazlık
Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Uyuşmazlığın her safhasında taraflar
da anlaşarak Yüksek Hakem Kuru-
luna başvurabilir. Yüksek Hakem Ku-
rulunun kararları kesindir ve toplu iş
sözleşmesi hükmündedir.

(6) Yüksek hakem kurulunun kuru-
luş ve görevleri kanunla düzenlenir.

(7) (Mülga)
(8) Greve katılmayanların işyerinde

çalışmaları, greve katılanlar tarafın-
dan hiç bir şekilde engellenemez.

VII. Ücrette adalet sağlanması
Madde 55 - (1) Ücret emeğin karşı-

lığıdır.
(2) Devlet, çalışanların yaptıkları

işe uygun adaletli bir ücret elde et-
meleri ve diğer sosyal yardımlardan
yararlanmaları için gerekli tedbirleri
alır.

(3) 4Asgarî ücretin tespitinde çalı-
şanların geçim şartları ile ülkenin eko-
nomik durumu da gözönünde bulun-

11995-4121 m.3
21995-4121 m.4; 2010-5982 m.6
32010-5982 m.7
42001-4709 m.21
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durulur.

VIII. Sağlık, çevre ve konut
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin

korunması
Madde 56 - (1) Herkes, sağlıklı ve

dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir.

(2) Çevreyi geliştirmek, çevre sağlı-
ğını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir.

(3) Devlet, herkesin hayatını, beden
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini
sağlamak; insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuru-
luşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermesini düzenler.

(4) Devlet, bu görevini kamu ve
özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal ku-
rumlarından yararlanarak, onları de-
netleyerek yerine getirir.

(5) Sağlık hizmetlerinin yaygın bir
şekilde yerine getirilmesi için ka-
nunla genel sağlık sigortası kurula-
bilir.

B. Konut hakkı
Madde 57 - Devlet, şehirlerin özel-

liklerini ve çevre şartlarını gözeten bir
planlama çerçevesinde, konut ihtiya-
cını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca
toplu konut teşebbüslerini destekler.

IX. Gençlik ve spor
A.Gençliğin korunması
Madde 58 - (1) Devlet, istiklal ve

Cumhuriyetimizin emanet edildiği
gençlerin müsbet ilmin ışığında, Ata-
türk ilke ve inkılapları doğrultusunda
ve Devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğünü ortadan kaldır-
mayı amaç edinen görüşlere karşı ye-
tişme ve gelişmelerini sağlayıcı ted-
birleri alır.

(2) Devlet, gençleri alkol düşkün-
lüğünden, uyuşturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış-
kanlıklardan ve cehaletten korumak
için gerekli tedbirleri alır.

B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim
Madde 59 - 1(1) Devlet, her yaş-

taki Türk vatandaşlarının beden ve
ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri
alır, sporun kitlelere yayılmasını teş-
vik eder.

(2) Devlet başarılı sporcuyu korur.
(3) Spor federasyonlarının spor fa-

aliyetlerinin yönetimine ve disipli-
nine ilişkin kararlarına karşı ancak zo-
runlu tahkim yoluna başvurulabilir.
Tahkim kurulu kararları kesin olup
bu kararlara karşı hiçbir yargı merci-
ine başvurulamaz.

X. Sosyal güvenlik hakları
A. Sosyal güvenlik hakkı
Madde 60 - (1) Herkes, sosyal gü-

venlik hakkına sahiptir.
(2) Devlet, bu güvenliği sağlayacak

gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı ku-
rar.

B. Sosyal güvenlik bakımından
özel olarak korunması gerekenler:

Madde 61 - (1) Devlet harp ve va-
zife şehitlerinin dul ve yetimleriyle,
malül ve gazileri korur ve toplumda
kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi
sağlar.

(2) Devlet, sakatların korunmala-
rını ve toplum hayatına intibaklarını
sağlayıcı tedbirleri alır.

(3) Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaş-
lılara Devlet yardımı ve sağlanacak
diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir.

(4) Devlet, korunmaya muhtaç ço-
cukların topluma kazandırılması için
her türlü tedbiri alır.

12010-5982 m.4
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(5) Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve
tesisleri kurar veya kurdurur.

C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk
vatandaşları

Madde 62 - Devlet, yabancı ülke-
lerde çalışan Türk vatandaşlarının
aile birliğinin, çocuklarının eğitimi-
nin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal
güvenliklerinin sağlanması, anava-
tanla bağlarının korunması ve yurda
dönüşlerinde yardımcı olunması için
gereken tedbirleri alır.

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlık-
larının korunması

Madde 63 - (1) Devlet, tarih, kültür
ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin
korunmasını sağlar, bu amaçla destek-
leyici ve teşvik edici tedbirleri alır.

(2) Bu varlıklar ve değerlerden özel
mülkiyet konusu olanlara getirilecek
sınırlamalar ve bu nedenle hak sahip-
lerine yapılacak yardımlar ve tanına-
cak muafiyetler kanunla düzenlenir.

XII. Sanatın ve sanatçının korun-
ması

Madde 64 - Devlet, sanat faaliyetle-
rini ve sanatçıyı korur. Sanat eserleri-
nin ve sanatçının korunması, değer-
lendirilmesi, desteklenmesi ve sanat
sevgisinin yayılması için gereken ted-
birleri alır.

XIII. Devletin iktisadi ve sosyal
ödevlerinin sınırları

Madde 65 - 1Devlet, sosyal ve eko-
nomik alanlarda Anayasa ile belirle-
nen görevlerini, bu görevlerin amaçla-
rına uygun öncelikleri gözeterek malî
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Siyasi Haklar ve Ödevler

I. Türk vatandaşlığı
Madde 66 - (1) Türk Devletine va-

tandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türktür.

(2) Türk babanın veya Türk ananın
çocuğu Türktür. 2

(3) Vatandaşlık, kanunun göster-
diği şartlarla kazanılır ve ancak ka-
nunda belirtilen hallerde kaybedilir.

(4) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla
bağdaşmayan bir eylemde bulunma-
dıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

(5) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili
karar ve işlemlere karşı yargı yolu ka-
patılamaz.

II. Seçme, seçilme ve siyasi faali-
yette bulunma hakları

Madde 67 - 3(1) Vatandaşlar, ka-
nunda gösterilen şartlara uygun ola-
rak seçme, seçilme ve bağımsız olarak
veya bir siyasi parti içinde siyasi fa-
aliyette bulunma ve halkoylamasına
katılma hakkına sahiptir.

(2) Seçimler ve halkoylaması ser-
best, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy,
açık sayım ve döküm esaslarına göre,
yargı yönetim ve denetimi altında ya-
pılır. Ancak, yurt dışında bulunan
Türk vatandaşlarının oy hakkını kul-
lanabilmeleri amacıyla kanun, uygu-
lanabilir tedbirleri belirler.

(3) Onsekiz yaşını dolduran her
Türk vatandaşı seçme ve halkoylama-
sına katılma haklarına sahiptir.

(4) Bu hakların kullanılması ka-
nunla düzenlenir.

(5) Silah altında bulunan er ve er-
başlar ile askeri öğrenciler, taksirli
suçlardan hüküm giyenler hariç ceza
infaz kurumlarında bulunan hüküm-
lüler oy kullanamazlar. Ceza infaz ku-
rumları ve tutuk evlerinde oy kullanıl-
ması ve oyların sayım ve dökümünde

12001-4709 m.22
22001-4709 m.23 (Mülga)
31995-4121 m.5; 2001-4709 m.24
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seçim emniyeti açısından alınması ge-
rekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu
tarafından tespit edilir ve görevli ha-
kimin yerinde yönetim ve denetimi
altında yapılır.

(6) Seçim kanunları, temsilde ada-
let ve yönetimde istikrar ilkelerini
bağdaştıracak biçimde düzenlenir.

(7) Seçim kanunlarında yapılan de-
ğişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içinde yapılacak seçim-
lerde uygulanmaz.

III. Siyasi partilerle ilgili hüküm-
ler

A. Parti kurma, partilere girme ve
partilerden ayrılma

Madde 68 - 1(1) Vatandaşlar, siyasi
parti kurma ve usulüne göre partilere
girme ve partilerden ayrılma hakkına
sahiptir. Parti üyesi olabilmek için on-
sekiz yaşını doldurmuş olmak gere-
kir.

(2) Siyasi partiler, demokratik si-
yasi hayatın vazgeçilmez unsurları-
dır.

(3) Siyasi partiler önceden izin al-
madan kurulurlar ve Anayasa ve ka-
nun hükümleri içerisinde faaliyetle-
rini sürdürürler.

(4) Siyasi partilerin tüzük ve prog-
ramları ile eylemleri, Devletin bağım-
sızlığına, ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüğüne, insan haklarına,
eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine,
millet egemenliğine, demokratik ve
laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı ola-
maz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü
veya herhangi bir tür diktatörlüğü sa-
vunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaya-
maz; suç işlenmesini teşvik edemez.

(5) Hakimler ve savcılar, Sayıştay
dahil yüksek yargı organları mensup-
ları, kamu kurum ve kuruluşlarının
memur statüsündeki görevlileri, yap-

tıkları hizmet bakımından işçi niteliği
taşımayan diğer kamu görevlileri, Si-
lahlı Kuvvetler mensupları ile yükse-
köğretim öncesi öğrencileri siyasi par-
tilere üye olamazlar.

(6) Yüksek öğretim elemanlarının
siyasi partilere üye olmaları ancak
kanunla düzenlenebilir. Kanun bu
elemanların, siyasi partilerin merkez
organları dışında kalan parti görevi
almalarına cevaz veremez ve parti
üyesi yüksek öğretim elemanlarının
yüksek öğretim kurumlarında uya-
cakları esasları belirler.

(7) Yüksek öğretim öğrencilerinin
siyasi partilere üye olabilmelerine iliş-
kin esaslar kanunla düzenlenir

(8) Siyasi partilere, Devlet, yeterli
düzeyde ve hakça mali yardım yapar.
Partilere yapılacak yardımın, alacak-
ları üye aidatının ve bağışların tabi
olduğu esaslar kanunla düzenlenir.

B. Siyasi partilerin uyacakları
esaslar

Madde 69 - (1) 2Siyasi partilerin fa-
aliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve
çalışmaları demokrasi ilkelerine uy-
gun olur. Bu ilkelerin uygulanması
kanunla düzenlenir.

(2) Siyasi partiler, ticari faaliyetlere
girişemezler.

(3) Siyasi partilerin gelir ve gi-
derlerinin amaçlarına uygun olması
gereklidir. Bu kuralın uygulanması
kanunla düzenlenir. Anayasa Mah-
kemesince siyasi partilerin mal edi-
nimleri ile gelir ve giderlerinin ka-
nuna uygunluğunun tespiti, bu hu-
susun denetim yöntemleri ve aykı-
rılık halinde uygulanacak yaptırım-
lar kanunda gösterilir. Anayasa Mah-
kemesi, bu denetim görevini yerine
getirirken Sayıştaydan yardım sağlar.
Anayasa Mahkemesinin bu denetim

11995-4121 m.6
21995-4121 m.7; 2001-4709 m.25
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sonunda vereceği kararlar kesindir.
(4) Siyasi partilerin kapatılması,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının
açacağı dava üzerine Anayasa Mahke-
mesince kesin olarak karara bağlanır.

(5) Bir siyasi partinin tüzüğü ve
programının 68 inci maddenin dör-
düncü fıkrası hükümlerine aykırı bu-
lunması halinde temelli kapatma ka-
rarı verilir.

(6) Bir siyasi partinin 68 inci mad-
denin dördüncü fıkrası hükümlerine
aykırı eylemlerinden ötürü temelli ka-
patılmasına, ancak, onun bu nitelik-
teki fiillerin işlendiği bir odak haline
geldiğinin Anayasa Mahkemesince
tespit edilmesi halinde karar verilir.
Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller
o partinin üyelerince yoğun bir şe-
kilde işlendiği ve bu durum o par-
tinin büyük kongre veya genel baş-
kan veya merkez karar veya yönetim
organları veya Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki grup genel kurulu veya
grup yönetim kurulunca zımnen veya
açıkça benimsendiği yahut bu fiiller
doğrudan doğruya anılan parti organ-
larınca kararlılık içinde işlendiği tak-
dirde, söz konusu fiillerin odağı ha-
line gelmiş sayılır.

(7) Anayasa Mahkemesi, yukarı-
daki fıkralara göre temelli kapatma
yerine, dava konusu fiillerin ağırlı-
ğına göre ilgili siyasî partinin Devlet
yardımından kısmen veya tamamen
yoksun bırakılmasına karar verebilir.

(8) Temelli kapatılan bir parti bir
başka ad altında kurulamaz.

(9) Bir siyasi partinin temelli kapa-
tılmasına beyan veya faaliyetleriyle
sebep olan kurucuları dahil üyeleri,
Anayasa Mahkemesinin temelli ka-
patmaya ilişkin kesin kararının Resmî
Gazetede gerekçeli olarak yayımlan-
masından başlayarak beş yıl süreyle
bir başka partinin kurucusu, üyesi,
yöneticisi ve deneticisi olamazlar.

(10) Yabancı devletlerden, uluslara-
rası kuruluşlardan ve Türk uyruklu-
ğunda olmayan gerçek ve tüzel kişi-
lerden maddi yardım alan siyasi par-
tiler temelli olarak kapatılır.

(11) Siyasî partilerin kuruluş ve ça-
lışmaları, denetlenmeleri, kapatılma-
ları ya da Devlet yardımından kısmen
veya tamamen yoksun bırakılmaları
ile siyasî partilerin ve adayların se-
çim harcamaları ve usulleri yukarı-
daki esaslar çerçevesinde kanunla dü-
zenlenir.

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı
A. Hizmete girme
Madde 70 - (1) Her Türk, kamu hiz-

metlerine girme hakkına sahiptir.
(2) Hizmete alınmada, görevin ge-

rektirdiği niteliklerden başka hiçbir
ayırım gözetilemez.

B. Mal bildirimi
Madde 71 - Kamu hizmetine giren-

lerin mal bildiriminde bulunmaları
ve bu bildirimlerin tekrarlanma sü-
releri kanunla düzenlenir. Yasama ve
yürütme organlarında görev alanlar,
bundan istisna edilemez.

V. Vatan hizmeti
Madde 72 - Vatan hizmeti, her Tür-

kün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin
Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesi-
minde ne şekilde yerine getirileceği
veya getirilmiş sayılacağı kanunla dü-
zenlenir.

VI. Vergi ödevi
Madde 73 - (1) Herkes, kamu gider-

lerini karşılamak üzere, mali gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

(2) Vergi yükünün adaletli ve den-
geli dağılımı, maliye politikasının sos-
yal amacıdır.

(3) Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülükler kanunla konulur,
değiştirilir veya kaldırılır.
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(4) Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülüklerin muaflık, istis-
nalar ve indirimleriyle oranlarına iliş-
kin hükümlerinde kanunun belirttiği
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişik-
lik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına
verilebilir.1

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu
denetçisine başvurma hakkı

Madde 74 - 2(1) Vatandaşlar ve kar-
şılıklılık esası gözetilmek kaydıyla
Türkiye’de ikamet eden yabancılar
kendileriyle veya kamu ile ilgili di-
lek ve şikayetleri hakkında, yetkili
makamlara ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine yazı ile başvurma hakkına
sahiptir.

(2) Kendileriyle ilgili başvurmala-
rın sonucu gecikmeksizin, dilekçe sa-
hiplerine yazılı olarak bildirilir.

(3) (Mülga)
(4) Herkes, bilgi edinme ve kamu

denetçisine başvurma hakkına sahip-
tir.

(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına bağlı olarak kurulan
Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin
işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

(6) Kamu Başdenetçisi Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi tarafından gizli
oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oyla-
mada üye tamsayısının üçte iki ve
üçüncü oylamada üye tamsayısının
salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oyla-
mada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için
dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada en fazla oy alan aday seçil-
miş olur.

(7) Bu maddede sayılan hakların
kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalış-

ması, inceleme sonucunda yapacağı
işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve
kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi
ve özlük haklarına ilişkin usul ve esas-
lar kanunla düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURİYETİN TEMEL

ORGANLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Yasama

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
A. Kuruluşu:
Madde 75 - 3Türkiye Büyük Millet

Meclisi genel oyla seçilen altıyüz mil-
letvekilinden oluşur.

B. Milletvekili seçilme yeterliliği
Madde 76 - 4(1) Onsekiz yaşını dol-

duran her Türk milletvekili seçilebilir.
(2) En az ilkokul mezunu olma-

yanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olan-
lar, kamu hizmetinden yasaklılar, tak-
sirli suçlar hariç toplam bir yıl veya
daha fazla hapis ile ağır hapis ceza-
sına hüküm giymiş olanlar; zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızar-
tıcı suçlarla, kaçakçılık, Resmî ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Dev-
let sırlarını açığa vurma, terör eylem-
lerine katılma ve bu gibi eylemleri
tahrik ve teşvik suçlarından biriyle
hüküm giymiş olanlar, affa uğramış
olsalar bile milletvekili seçilemezler.

(3) Hakimler ve savcılar, yüksek
yargı organları mensupları, yükse-
köğretim kurumlarındaki öğretim ele-
manları, Yükseköğretim Kurulu üye-
leri, kamu kurum ve kuruluşlarının
memur statüsündeki görevlileri ile

12017-6771 m.16
22001-4709 m.26; 2010-5982 m.8 (Mülga)
31995-4121 m.8; 2017-6771 m.2
42002-4777 m.1; 2006-5551 m.1; 2017-6771 m.3
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yaptıkları hizmet bakımından işçi ni-
teliği taşımayan diğer kamu görevli-
leri ve Silahlı Kuvvetler mensupları,
görevlerinden çekilmedikçe, aday ola-
mazlar ve milletvekili seçilemezler.

C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanının seçim dönemi

Madde 77 - 1(1) Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri beş yılda bir aynı günde yapı-
lır.

(2) Süresi biten milletvekili yeniden
seçilebilir.

(3) Cumhurbaşkanlığı seçiminde bi-
rinci oylamada gerekli çoğunluğun
sağlanamaması halinde 101 inci mad-
dedeki usule göre ikinci oylama yapı-
lır.

D. Seçimlerin geriye bırakılması
ve ara seçimler

Madde 78 - 2(1) Savaş sebebiyle
yeni seçimlerin yapılmasına imkan
görülmezse, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bı-
rakılmasına karar verebilir.

(2) Geri bırakma sebebi ortadan
kalkmamışsa, erteleme kararındaki
usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeliklerinde boşalma olması halinde,
ara seçime gidilir. Ara seçim, her se-
çim döneminde bir defa yapılır ve
genel seçimden otuz ay geçmedikçe
ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan
üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının
yüzde beşini bulduğu hallerde, ara se-
çimlerinin üç ay içinde yapılmasına
karar verilir.

(4) Genel seçimlere bir yıl kala, ara
seçimi yapılamaz.

(5) Yukarıda yazılı hallerden ayrı
olarak, bir ilin veya seçim çevresinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye-

sinin kalmaması halinde, boşalmayı
takip eden doksan günden sonraki ilk
Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra
gereği yapılacak seçimlerde Anayasa-
nın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası
hükmü uygulanmaz.

E. Seçimlerin genel yönetim ve de-
netimi

Madde 79 - 3(1) Seçimler, yargı or-
ganlarının genel yönetim ve denetimi
altında yapılır.

(2) Seçimlerin başlamasından biti-
mine kadar, seçimin düzen içinde yö-
netimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
işlemleri yapma ve yaptırma, seçim
süresince ve seçimden sonra seçim
konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları,
şikayet ve itirazları inceleme ve ke-
sin karara bağlama ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi üyelerinin seçim tu-
tanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı se-
çim tutanaklarını kabul etme görevi
Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek
Seçim Kurulunun kararları aleyhine
başka bir mercie başvurulamaz.

(3) Yüksek Seçim Kurulunun ve di-
ğer seçim kurullarının görev ve yetki-
leri kanunla düzenlenir.

(4) Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl
ve dört yedek üyeden oluşur. Üyele-
rin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Ge-
nel Kurullarınca kendi üyeleri arasın-
dan üye tamsayılarının salt çoğunlu-
ğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler,
salt çoğunluk ve gizli oyla araların-
dan bir başkan ve bir başkanvekili se-
çerler.

(5) Yüksek Seçim Kuruluna Yargı-
tay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler
arasından ad çekme ile ikişer yedek
üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Baş-
kanı ve Başkanvekili ad çekmeye gir-
mezler.

12017-6771 m.4
22002-4777 m.2; 2017-6771 m.16
32007-5678 m.2
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(6) Anayasa değişikliklerine iliş-
kin kanunların halkoyuna sunulması,
Cumhurbaşkanının halk tarafından
seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim
ve denetimi de milletvekili seçim-
lerinde uygulanan hükümlere göre
olur.

F. Üyelikle ilgili hükümler
1. Milletin temsili
Madde 80 - Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi
veya kendilerini seçenleri değil, bü-
tün Milleti temsil ederler.

2. Andiçme
Madde 81 - (1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi üyeleri, göreve başlarken
aşağıdaki şekilde andiçerler:

(2) "Devletin varlığı ve bağımsızlı-
ğını vatanın ve milletin bölünmez bü-
tünlüğünü, milletin kayıtsız ve şart-
sız egemenliğini koruyacağıma; hu-
kukun üstünlüğüne, demokratik ve
laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve
inkılaplarına bağlı kalacağıma; top-
lumun huzur ve refahı, milli daya-
nışma ve adalet anlayışı içinde her-
kesin insan haklarından ve temel hür-
riyetlerden yararlanması ülküsünden
ve Anayasaya sadakattan ayrılmaya-
cağıma; büyük Türk milleti önünde
namusum ve şerefim üzerine andiçe-
rim".

3. Üyelikle bağdaşmayan işler
Madde 82 - (1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer
kamu tüzel kişilerinde ve bunlara
bağlı kuruluşlarda; Devletin veya di-
ğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan
doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı
teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir
kaynakları ve özel imkanları kanunla
sağlanmış kamu yararına çalışan der-
neklerin ve Devletten yardım sağla-
yan ve vergi muafiyeti olan vakıfların,

kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile sendikalar ve bunların
üst kuruluşlarının ve katıldıkları te-
şebbüs veya ortaklıkların yönetim ve
denetim kurullarında görev alamaz-
lar, vekili olamazlar, herhangi bir ta-
ahhüt işini doğrudan veya dolaylı ola-
rak kabul edemezler, temsilcilik ve ha-
kemlik yapamazlar.

(2) Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyeleri, yürütme organının tek-
lif, inha, atama veya onamasına bağlı
Resmî veya özel herhangi bir işle
görevlendirilemezler.1(Mülga: İkinci
cümle)

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev
ve işler kanunla düzenlenir.

4. Yasama dokunulmazlığı
Madde 83 - (1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi üyeleri, Meclis çalışma-
larındaki oy ve sözlerinden, Mec-
liste ileri sürdükleri düşüncelerden, o
oturumdaki Başkanlık Divanının tek-
lifi üzerine Meclisce başka bir karar
alınmadıkça bunları Meclis dışında
tekrarlamak ve açığa vurmaktan so-
rumlu tutulamazlar.

(2) Seçimden önce veya sonra bir
suç işlediği ileri sürülen bir millet-
vekili, Meclisin kararı olmadıkça tu-
tulamaz, sorguya çekilemez, tutukla-
namaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı
gerektiren suçüstü hali ve seçimden
önce soruşturmasına başlanılmış ol-
mak kaydıyla Anayasanın 14 üncü
maddesindeki durumlar bu hükmün
dışındadır. Ancak, bu halde yetkili
makam durumu hemen ve doğrudan
doğruya Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine bildirmek zorundadır.

(3) Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyesi hakkında, seçiminden önce
veya sonra verilmiş bir ceza hükmü-
nün yerine getirilmesi, üyelik sıfatı-

12017-6771 m.16
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nın sona ermesine bırakılır; üyelik sü-
resince zamanaşımı işlemez.

(4) Tekrar seçilen milletvekili hak-
kında soruşturma ve kovuşturma,
Meclisin yeniden dokunulmazlığını
kaldırmasına bağlıdır.

(5) Türkiye Büyük Millet Meclisin-
deki siyasi parti gruplarınca, yasama
dokunulmazlığı ile ilgili görüşme ya-
pılamaz ve karar alınamaz.

5. Milletvekilliğinin düşmesi
Madde 84 - (1) İstifa eden milletve-

kilinin milletvekilliğinin düşmesi, is-
tifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca
tespit edildikten sonra, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Genel Kurulunca
kararlaştırılır.

(2) Milletvekilliğinin kesin hüküm
giyme veya kısıtlanma halinde düş-
mesi, bu husustaki kesin mahkeme
kararının Genel Kurula bildirilme-
siyle olur.

(3) 82 nci maddeye göre milletvekil-
liğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte ısrar eden mil-
letvekilinin milletvekilliğinin düşme-
sine, yetkili komisyonun bu durumu
tespit eden raporu üzerine Genel Ku-
rul gizli oyla karar verir.

(4) Meclis çalışmalarına özürsüz
veya izinsiz olarak bir ay içerisinde
toplam beş birleşim günü katılmayan
milletvekilinin milletvekilliğinin düş-
mesine, durumun Meclis Başkanlık
Divanınca tespit edilmesi üzerine, Ge-
nel Kurulca üye tamsayısının salt ço-
ğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

(5) 1(Mülga)

6. İptal istemi
Madde 85 - 2Yasama dokunulmaz-

lığının kaldırılmasına veya milletve-

killiğinin düşmesine 84 üncü madde-
nin birinci, üçüncü veya dördüncü
fıkralarına göre karar verilmiş olması
hallerinde, Meclis Genel Kurulu kara-
rının alındığı tarihten başlayarak yedi
gün içerisinde ilgili milletvekili veya
bir diğer milletvekili, kararın, Anaya-
saya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı
iddiasıyla iptali için Anayasa Mahke-
mesine başvurabilir. Anayasa Mahke-
mesi, iptal istemini onbeş gün içeri-
sinde kesin karara bağlar.

7. Ödenek ve yolluklar
Madde 86 - 3(1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk
ve emeklilik işlemleri kanunla düzen-
lenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek
Devlet memurunun almakta olduğu
miktarı, yolluk da ödenek miktarının
yarısını aşamaz. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi üyeleri ile bunların emek-
lileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendi-
rilirler ve üyeliği sona erenlerin istek-
leri halinde ilgileri devam eder.

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerine ödenecek ödenek ve yolluk-
lar, kendilerine T.C. Emekli Sandığı
tarafından bağlanan emekli aylığı ve
benzeri ödemelerin kesilmesini gerek-
tirmez.

(3) Ödenek ve yollukların en çok üç
aylığı önceden ödenebilir.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin görev ve yetkileri

A. Genel olarak
Madde 87 - 4Türkiye Büyük Millet

Meclisinin görev ve yetkileri, kanun
koymak, değiştirmek ve kaldırmak;
bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini
görüşmek ve kabul etmek; para basıl-
masına ve savaş ilânına karar vermek;
milletlerarası andlaşmaların onaylan-

11995-4121 m.9; 2010-5982 m.9 (Mülga son fıkra)
21995-4121 m.10
32001-4720 m.1
42017-6771 m.5
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masını uygun bulmak, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi üye tamsayısının
beşte üç çoğunluğunun kararı ile ge-
nel ve özel af ilânına karar vermek
ve Anayasanın diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve gö-
revleri yerine getirmektir.

B. Kanunların teklif edilmesi ve
görüşülmesi

Madde 88 - 1(1) Kanun teklif et-
meye milletvekilleri yetkilidir.

(2) Kanun tekliflerinin Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde görüşülme
usul ve esasları içtüzükle düzenlenir.

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca
yayımlanması

Madde 89 - 2(1) Cumhurbaşkanı,
Türkiye Büyük Millet Meclisince ka-
bul edilen kanunları onbeş gün içinde
yayımlar.

(2) Yayımlanmasını kısmen veya
tamamen uygun bulmadığı kanun-
ları, bir daha görüşülmek üzere, bu
hususta gösterdiği gerekçe ile bir-
likte aynı süre içinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisine geri gönderir. Cum-
hurbaşkanınca kısmen uygun bulun-
mama durumunda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi sadece uygun bulun-
mayan maddeleri görüşebilir. Bütçe
kanunları bu hükme tabi değildir.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi,
geri gönderilen kanunu üye tamsayı-
sının salt çoğunluğuyla aynen kabul
ederse, kanun Cumhurbaşkanınca ya-
yımlanır; Meclis, geri gönderilen ka-
nunda yeni bir değişiklik yaparsa,
Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu
tekrar Meclise geri gönderebilir.

(4) Anayasa değişikliklerine ilişkin
hükümler saklıdır.

D. Milletlerarası andlaşmaları uy-

gun bulma
Madde 90 - (1) Türkiye Cumhuri-

yeti adına yabancı devletlerle ve mil-
letlerarası kuruluşlarla yapılacak and-
laşmaların onaylanması, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin onaylamayı bir
kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

(2) Ekonomik, ticari veya teknik iliş-
kileri düzenleyen ve süresi bir yılı
aşmayan andlaşmalar, Devlet Mali-
yesi bakımından bir yüklenme getir-
memek, kişi hallerine ve Türklerin ya-
bancı memleketlerdeki mülkiyet hak-
larına dokunmamak şartıyla, yayım-
lanma ile yürürlüğe konabilir. Bu tak-
dirde bu andlaşmalar, yayımlarından
başlayarak iki ay içinde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin bilgisine sunu-
lur.

(3) Milletlerarası bir andlaşmaya
dayanan uygulama andlaşmaları ile
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
yapılan ekonomik, ticari, teknik veya
idari andlaşmaların Türkiye Büyük
Millet Meclisince uygun bulunması
zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya
göre yapılan ekonomik, ticari veya
özel kişilerin haklarını ilgilendiren
andlaşmalar, yayımlanmadan yürür-
lüğe konulamaz.

(4) Türk kanunlarına değişiklik ge-
tiren her türlü andlaşmaların yapıl-
masında birinci fıkra hükmü uygula-
nır.

(5) 3Usulüne göre yürürlüğe ko-
nulmuş Milletlerarası andlaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hak-
kında Anayasaya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesine başvurula-
maz. Usulüne göre yürürlüğe konul-
muş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunla-
rın aynı konuda farklı hükümler içer-
mesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmaz-

12017-6771 m.16
22001-4709 m.29; 2017-6771 m.16
32004-5170 m.7

33



1- m.91 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

lıklarda milletlerarası andlaşma hü-
kümleri esas alınır.

E. Kanun hükmünde kararname çı-
karma yetkisi verme

Madde 91 - 1(Mülga)

F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuv-
vet kullanılmasına izin verme

Madde 92 - (1) Milletlerarası huku-
kun meşru saydığı hallerde savaş hali
ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu
milletlerarası andlaşmaların veya mil-
letlerarası nezaket kurallarının gerek-
tirdiği haller dışında, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gön-
derilmesine veya yabancı silahlı kuv-
vetlerin Türkiye’de bulunmasına izin
verme yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir.

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
tilde veya ara vermede iken ülkenin
ani bir silahlı saldırıya uğraması ve
bu sebeple silahlı kuvvet kullanılma-
sına derhal karar verilmesinin kaçınıl-
maz olması halinde Cumhurbaşkanı
da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kulla-
nılmasına karar verebilir.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin faaliyetleri ile ilgili hükümler

A. Toplanma ve tatil
Madde 93 - 2(1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk
günü kendiliğinden toplanır.

(2) Meclis, bir yasama yılında en
çok üç ay tatil yapabilir; ara verme
veya tatil sırasında Cumhurbaşka-
nınca toplantıya çağrılır.

(3) Meclis Başkanı da doğrudan
doğruya veya üyelerin beşte birinin
yazılı istemi üzerine, Meclisi toplan-
tıya çağırır.

(4) Ara verme veya tatil sırasında

toplanan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde, öncelikle bu toplantıyı gerek-
tiren konu görüşülmeden ara verme
veya tatile devam edilemez.

B. Başkanlık Divanı
Madde 94 - 3(1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisinin Başkanlık Divanı, Mec-
lis üyeleri arasından seçilen Meclis
Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler
ve İdare Amirlerinden oluşur.

(2) Başkanlık Divanı, Meclisteki si-
yasi parti gruplarının üye sayısı ora-
nında Divana katılmalarını sağlaya-
cak şekilde kurulur. Siyasi parti grup-
ları Başkanlık için aday gösteremez-
ler.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlık Divanı için, bir yasama dö-
neminde iki seçim yapılır. İlk seçi-
lenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci
devre için seçilenlerin görev süresi ise
o yasama döneminin sonuna kadar
devam eder.

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkan adayları, Meclis üyeleri için-
den, Meclisin toplandığı günden iti-
baren beş gün içinde, Başkanlık Di-
vanına bildirilir, Başkan seçimi gizli
oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tam-
sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada
üye tamsayısının salt çoğunluğu ara-
nır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy
alan iki aday için dördüncü oylama
yapılır; dördüncü oylamada en fazla
oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Baş-
kan seçimi, aday gösterme süresinin
bitiminden itibaren, beş gün içinde ta-
mamlanır.

(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekillerinin Katip Üyelerinin
ve İdare Amirlerinin adedi, seçim ni-
sabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis

12017-6771 m.16
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İçtüzüğünde belirlenir.
(6) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bu-
lundukları siyasi partinin veya parti
grubunun Meclis içinde veya dışın-
daki faaliyetlerine; görevlerinin ge-
reği olan haller dışında, Meclis tartış-
malarına katılamazlar; Başkan ve otu-
rumu yöneten Başkanvekili oy kulla-
namazlar.

C. İçtüzük siyasi parti grupları ve
kolluk işleri

Madde 95 - (1) Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi, çalışmalarını, kendi yap-
tığı içtüzük hükümlerine göre yürü-
tür.

(2) İçtüzük hükümleri, siyasi parti
gruplarının, Meclisin bütün faaliyet-
lerine üye sayısı oranında katılmala-
rını sağlayacak yolda düzenlenir. Si-
yasi parti grupları, en az yirmi üye-
den meydana gelir.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin bütün bina, tesis, eklenti ve ara-
zisinde kolluk ve yönetim hizmetleri
Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve
yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk
hizmetleri için yeteri kadar kuvvet il-
gili makamlarca Meclis Başkanlığına
tahsis edilir.

D. Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 96 - 1(1) Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi, yapacağı seçimler dahil
bütün işlerinde üye tamsayısının en
az üçte biri ile toplanır. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, Anayasada baş-
kaca bir hüküm yoksa toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğu ile karar ve-
rir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şe-
kilde üye tamsayısının dörtte birinin
bir fazlasından az olamaz.

(2) (Mülga)

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayım-
lanması

Madde 97 - (1) Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Genel Kurulundaki görüş-
meler açıktır ve tutanak dergisinde
tam olarak yayımlanır.

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi İç-
tüzük hükümlerine göre kapalı otu-
rumlar yapabilir, bu oturumlardaki
görüşmelerin yayımı Türkiye Büyük
Millet Meclisi kararına bağlıdır.

(3) Meclisteki açık görüşmelerin, o
oturumdaki Başkanlık Divanının tek-
lifi üzerine Meclisce başkaca bir karar
alınmadıkça, her türlü vasıta ile ya-
yımı serbesttir.

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin bilgi edinme ve denetim yolları

Madde 98 - 2(1) Türkiye Büyük
Millet Meclisi; Meclis araştırması, ge-
nel görüşme, Meclis soruşturması ve
yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve
denetleme yetkisini kullanır.

(2) Meclis araştırması, belli bir ko-
nuda bilgi edinmek için yapılan ince-
lemeden ibarettir.

(3) Genel görüşme, toplumu ve
Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli
bir konunun Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda görüşülme-
sidir.

(4) Meclis soruşturması, Cumhur-
başkanı yardımcıları ve bakanlar hak-
kında 106 ncı maddenin beşinci, al-
tıncı ve yedinci fıkraları uyarınca ya-
pılan soruşturmadan ibarettir.

(5) Yazılı soru, yazılı olarak en
geç onbeş gün içinde cevaplanmak
üzere milletvekillerinin, Cumhurbaş-
kanı yardımcıları ve bakanlara yazılı
olarak soru sormalarından ibarettir.

(6) Meclis araştırması, genel gö-
rüşme ve yazılı soru önergelerinin ve-
rilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araş-

12007-5678 m.3; 2017-6771 m.16
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tırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile dü-
zenlenir.

B. Gensoru
Madde 99 1(Mülga)

C. Meclis soruşturması
Madde 100 - 2(Mülga)

İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme

1. Cumhurbaşkanı
A. Adaylık ve seçimi
Madde 101 - 3(1) Cumhurbaşkanı,

kırk yaşını doldurmuş, yükseköğre-
nim yapmış, milletvekili seçilme ye-
terliliğine sahip Türk vatandaşları
arasından, doğrudan halk tarafından
seçilir.

(2) Cumhurbaşkanının görev süresi
beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa
Cumhurbaşkanı seçilebilir.

(3) Cumhurbaşkanlığına, siyasi
parti grupları, en son yapılan genel
seçimlerde toplam geçerli oyların tek
başına veya birlikte en az yüzde be-
şini almış olan siyasi partiler ile en az
yüzbin seçmen aday gösterebilir.

(4) Cumhurbaşkanı seçilen millet-
vekilinin Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyeliği sona erer.

(5) Genel oyla yapılacak seçimde,
geçerli oyların salt çoğunluğunu alan
aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oyla-
mada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu
oylamayı izleyen ikinci pazar günü
ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya,
ilk oylamada en çok oy almış iki aday
katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu
alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

(6) İkinci oylamaya katılmaya
hak kazanan adaylardan birinin her-
hangi bir nedenle seçime katılma-

ması halinde; ikinci oylama, boşalan
adaylığın birinci oylamadaki sıraya
göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.
İkinci oylamaya tek adayın kalması
halinde, bu oylama referandum şek-
linde yapılır. Aday, geçerli oyların salt
çoğunluğunu aldığı takdirde Cum-
hurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın
geçerli oyların çoğunluğunu alama-
ması halinde, sadece Cumhurbaşkanı
seçimi yenilenir.

(7) Seçimlerin tamamlanamaması
halinde, yenisi göreve başlayıncaya
kadar mevcut Cumhurbaşkanının gö-
revi devam eder.

(8) Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla
düzenlenir.

B. Seçimi
Madde 102 - 4(Mülga)

C. Andiçmesi
Madde 103 - (1) Cumhurbaşkanı,

görevine başlarken Türkiye Büyük
Millet Meclisi önünde aşağıdaki şe-
kilde andiçer:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin
varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve
milletin bölünmez bütünlüğünü, mil-
letin kayıtsız ve şartsız egemenliğini
koruyacağıma, Anayasaya, hukukun
üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk
ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhu-
riyet ilkesine bağlı kalacağıma, mille-
tin huzur ve refahı, milli dayanışma
ve adalet anlayışı içinde herkesin in-
san haklarından ve temel hürriyetle-
rinden yararlanması ülküsünden ay-
rılmayacağıma, Türkiye Cumhuriye-
tinin şan ve şerefini korumak, yücelt-
mek ve üzerime aldığım görevi taraf-
sızlıkla yerine getirmek için bütün gü-
cümle çalışacağıma Büyük Türk Mil-
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leti ve tarih huzurunda, namusum ve
şerefim üzerine andiçerim."

D. Görev ve yetkileri
Madde 104 - 1(1) Cumhurbaşkanı

Devletin başıdır. Yürütme yetkisi
Cumhurbaşkanına aittir.

(2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı
sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve
Türk Milletinin birliğini temsil eder;
Anayasanın uygulanmasını, Devlet
organlarının düzenli ve uyumlu ça-
lışmasını temin eder.

(3) Gerekli gördüğü takdirde, ya-
sama yılının ilk günü Türkiye Büyük
Millet Meclisinde açılış konuşmasını
yapar.

(4) Ülkenin iç ve dış siyaseti hak-
kında Meclise mesaj verir.

(5) Kanunları yayımlar.
(6) Kanunları tekrar görüşülmek

üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine
geri gönderir.

(7) Kanunların, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi İçtüzüğünün tümünün
veya belirli hükümlerinin Anayasaya
şekil veya esas bakımından aykırı ol-
dukları gerekçesiyle Anayasa Mahke-
mesinde iptal davası açar.

(8) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile
bakanları atar ve görevlerine son ve-
rir.

(9) Üst kademe kamu yöneticile-
rini atar, görevlerine son verir ve
bunların atanmalarına ilişkin usul ve
esasları Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesiyle düzenler.

(10) Yabancı devletlere Türkiye
Cumhuriyetinin temsilcilerini gönde-
rir, Türkiye Cumhuriyetine gönderi-
lecek yabancı devlet temsilcilerini ka-
bul eder.

(11) Milletlerarası andlaşmaları
onaylar ve yayımlar.

(12) Anayasa değişikliklerine iliş-
kin kanunları gerekli gördüğü tak-

dirde halkoyuna sunar.
(13) Milli güvenlik politikalarını be-

lirler ve gerekli tedbirleri alır.
(14) Türkiye Büyük Millet Meclisi

adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş-
komutanlığını temsil eder.

(15) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kul-
lanılmasına karar verir.

(16) Sürekli hastalık, sakatlık ve ko-
cama sebebiyle kişilerin cezalarını ha-
fifletir veya kaldırır.

(17) Cumhurbaşkanı, yürütme yet-
kisine ilişkin konularda Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi çıkarabilir. Ana-
yasanın ikinci kısmının birinci ve
ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dör-
düncü bölümde yer alan siyasi hak-
lar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesiyle düzenlenemez. Anaya-
sada münhasıran kanunla düzenlen-
mesi öngörülen konularda Cumhur-
başkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konu-
larda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi ile kanunlarda farklı hüküm-
ler bulunması halinde, kanun hüküm-
leri uygulanır. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin aynı konuda kanun çıkar-
ması durumunda, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi hükümsüz hale gelir.

(18) Cumhurbaşkanı, kanunların
uygulanmasını sağlamak üzere ve
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yö-
netmelikler çıkarabilir.

(19) Kararnameler ve yönetmelik-
ler, yayımdan sonraki bir tarih belir-
lenmemişse, Resmî Gazetede yayım-
landıkları gün yürürlüğe girer.

(20) Cumhurbaşkanı, ayrıca Anaya-
sada ve kanunlarda verilen seçme ve
atama görevleri ile diğer görevleri ye-
rine getirir ve yetkileri kullanır.
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E. Cumhurbaşkanının cezai sorum-
luluğu

Madde 105 - 1(1) Cumhurbaşkanı
hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının salt çoğunluğunun ve-
receği önergeyle soruşturma açılması
istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir
ay içinde görüşür ve üye tamsayısının
beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma
açılmasına karar verebilir.

(2) Soruşturma açılmasına karar ve-
rilmesi halinde, Meclisteki siyasi par-
tilerin, güçleri oranında komisyona
verebilecekleri üye sayısının üç katı
olarak gösterecekleri adaylar arasın-
dan her siyasi parti için ayrı ayrı
ad çekme suretiyle kurulacak onbeş
kişilik bir komisyon tarafından so-
ruşturma yapılır. Komisyon, soruş-
turma sonucunu belirten raporunu
iki ay içinde Meclis Başkanlığına su-
nar. Soruşturmanın bu sürede bitirile-
memesi halinde, komisyona bir aylık
yeni ve kesin bir süre verilir.

(3) Rapor Başkanlığa verildiği ta-
rihten itibaren on gün içinde dağıtılır,
dağıtımından itibaren on gün içinde
Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, üye tamsayısının
üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana
sevk kararı alabilir. Yüce Divan yar-
gılaması üç ay içinde tamamlanır, bu
sürede tamamlanamazsa bir defaya
mahsus olmak üzere üç aylık ek süre
verilir, yargılama bu sürede kesin ola-
rak tamamlanır.

(4) Hakkında soruşturma açılma-
sına karar verilen Cumhurbaşkanı, se-
çim kararı alamaz.

(5) Yüce Divanda seçilmeye engel
bir suçtan mahkûm edilen Cumhur-
başkanının görevi sona erer.

(6) Cumhurbaşkanının görevde bu-
lunduğu sürede işlediği iddia edilen

suçlar için görevi bittikten sonra da
bu madde hükmü uygulanır.

F. Cumhurbaşkanı yardımcıları,
Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakan-
lar

Madde 106 - 2(1) Cumhurbaşkanı,
seçildikten sonra bir veya daha fazla
Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

(2) Cumhurbaşkanlığı makamının
herhangi bir nedenle boşalması ha-
linde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaş-
kanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene ka-
dar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cum-
hurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cum-
hurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Genel seçime bir yıl veya daha az kal-
mışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi
seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile
birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıl-
dan fazla kalmışsa seçilen Cumhur-
başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi
seçim tarihine kadar görevine devam
eder. Kalan süreyi tamamlayan Cum-
hurbaşkanı açısından bu süre dönem-
den sayılmaz. Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı
tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

(3) Cumhurbaşkanının hastalık ve
yurt dışına çıkma gibi sebeplerle ge-
çici olarak görevinden ayrılması hal-
lerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı
Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kulla-
nır.

(4) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
bakanlar, milletvekili seçilme yeterlili-
ğine sahip olanlar arasından Cumhur-
başkanı tarafından atanır ve görev-
den alınır. Cumhurbaşkanı yardımcı-
ları ve bakanlar, 81 inci maddede ya-
zılı şekilde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi önünde andiçerler. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi üyeleri, Cumhur-
başkanı yardımcısı veya bakan olarak
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atanırlarsa üyelikleri sona erer.
(5) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve

bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı so-
rumludur. Cumhurbaşkanı yardım-
cıları ve bakanlar hakkında görevle-
riyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının salt çoğunluğunun ve-
receği önergeyle soruşturma açılması
istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir
ay içinde görüşür ve üye tamsayısının
beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma
açılmasına karar verebilir.

(6) Soruşturma açılmasına karar ve-
rilmesi halinde, Meclisteki siyasi par-
tilerin, güçleri oranında komisyona
verebilecekleri üye sayısının üç katı
olarak gösterecekleri adaylar arasın-
dan, her siyasi parti için ayrı ayrı
ad çekme suretiyle kurulacak onbeş
kişilik bir komisyon tarafından so-
ruşturma yapılır. Komisyon, soruş-
turma sonucunu belirten raporunu
iki ay içinde Meclis Başkanlığına su-
nar. Soruşturmanın bu sürede bitirile-
memesi halinde, komisyona bir aylık
yeni ve kesin bir süre verilir.

(7) Rapor Başkanlığa verildiği tarih-
ten itibaren on gün içinde dağıtılır ve
dağıtımından itibaren on gün içinde
Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, üye tamsayısının
üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana
sevk kararı alabilir. Yüce Divan yar-
gılaması üç ay içinde tamamlanır, bu
sürede tamamlanamazsa bir defaya
mahsus olmak üzere üç aylık ek süre
verilir, yargılama bu sürede kesin ola-
rak tamamlanır.

(8) Bu kişilerin görevde bulunduk-
ları sürede, görevleriyle ilgili işledik-
leri iddia edilen suçlar bakımından,
görevleri bittikten sonra da beşinci,
altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uy-
gulanır.

(9) Yüce Divanda seçilmeye engel
bir suçtan mahkûm edilen Cumhur-
başkanı yardımcısı veya bakanın gö-
revi sona erer.

(10) Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar, görevleriyle ilgili olma-
yan suçlarda yasama dokunulmazlı-
ğına ilişkin hükümlerden yararlanır.

(11) Bakanlıkların kurulması, kaldı-
rılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatları-
nın kurulması Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesiyle düzenlenir.

G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreter-
liği

Madde 107 - 1(Mülga)

H. Devlet Denetleme Kurulu
Madde 108 - 2(1) İdarenin hukuka

uygunluğunun, düzenli ve verimli
şekilde yürütülmesinin ve geliştiril-
mesinin sağlanması amacıyla, Cum-
hurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhur-
başkanının isteği üzerine, tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında ve sermaye-
sinin yarısından fazlasına bu kurum
ve kuruluşların katıldığı her türlü
kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde
olan meslek kuruluşlarında, her dü-
zeydeki işçi ve işveren meslek ku-
ruluşlarında, kamuya yararlı dernek-
lerle vakıflarda, her türlü idari soruş-
turma,inceleme, araştırma ve denetle-
meleri yapar.

(2) Yargı organları, Devlet Denet-
leme Kurulunun görev alanı dışında-
dır.

(3) Devlet Denetleme Kurulunun
Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşka-
nınca atanır.

(4) Devlet Denetleme Kurulunun iş-
leyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer
özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı karar-
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namesiyle düzenlenir.

II. Bakanlar Kurulu
A. Kuruluş
Madde 109 - 1(Mülga)

B. Göreve başlama ve güvenoyu
Madde 110 - 2(Mülga)

C. Görev sırasında güvenoyu
Madde 111 - 3(Mülga)

D. Görev ve siyasi sorumluluk
Madde 112 - 4(Mülga)

E. Bakanlıkların kurulması ve ba-
kanlar

Madde 113 - 5(Mülga)

F. Seçimlerde geçici Bakanlar Ku-
rulu

Madde 114 - 6(Mülga)

G. Tüzükler
Madde 115 - 7(Mülga)

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yeni-
lenmesi

Madde 116 - 8(1) Türkiye Büyük
Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte
üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilen-
mesine karar verebilir. Bu halde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi genel se-
çimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bir-
likte yapılır.

(2) Cumhurbaşkanının seçimlerin
yenilenmesine karar vermesi halinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel

seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi
birlikte yapılır.

(3) Cumhurbaşkanının ikinci dö-
neminde Meclis tarafından seçimle-
rin yenilenmesine karar verilmesi ha-
linde, Cumhurbaşkanı bir defa daha
aday olabilir.

(4) Seçimlerinin birlikte yenilenme-
sine karar verilen Meclisin ve Cum-
hurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni
Meclisin ve Cumhurbaşkanının gö-
reve başlamasına kadar devam eder.

(5) Bu şekilde seçilen Meclis ve
Cumhurbaşkanının görev süreleri de
beş yıldır.

İ. Milli Savunma
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay

Başkanlığı
Madde 117 - 9(1) Başkomutanlık,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ma-
nevi varlığından ayrılamaz ve Cum-
hurbaşkanı tarafından temsil olunur.

(2) Milli güvenliğin sağlanmasın-
dan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savun-
masına hazırlanmasından, Türkiye
Büyük Millet Meclisine karşı, Cum-
hurbaşkanı sorumludur.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan Ge-
nelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetle-
rin komutanı olup, savaşta Başkomu-
tanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı
namına yerine getirir.

(4) 10(Mülga)
(5) 11(Mülga)
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2. Milli Güvenlik Kurulu
Madde 118 - 1(1) Millî Güvenlik

Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlı-
ğında, Cumhurbaşkanı yardımcıları,
Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışiş-
leri Bakanları, Genelkurmay Başkanı,
Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ko-
mutanlarından kurulur.

(2) Gündemin özelliğine göre Ku-
rul toplantılarına ilgili bakan ve kişi-
ler çağrılıp görüşleri alınabilir.

(3) Millî Güvenlik Kurulu; Devle-
tin millî güvenlik siyasetinin tayini,
tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan
tavsiye kararları ve gerekli koordinas-
yonun sağlanması konusundaki gö-
rüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir.
Kurulun, Devletin varlığı ve bağım-
sızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölün-
mezliği, toplumun huzur ve güvenli-
ğinin korunması hususunda alınma-
sını zorunlu gördüğü tedbirlere ait ka-
rarlar Cumhurbaşkanınca değerlendi-
rilir.

(4) Milli Güvenlik Kurulunun gün-
demi; Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve Genelkurmay Başkanının önerileri
dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca
düzenlenir.

(5) Cumhurbaşkanı katılamadığı
zamanlar Milli Güvenlik Kurulu
Cumhurbaşkanı yardımcısının baş-
kanlığında toplanır.

(6) Milli Güvenlik Kurulu Ge-
nel Sekreterliğinin teşkilatı ve gö-
revleri Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle düzenlenir.

III. Olağanüstü hal yönetimi
Madde 119 - 2(1) Cumhurbaşkanı;

savaş, savaşı gerektirecek bir duru-
mun başgöstermesi, seferberlik, ayak-
lanma, vatan veya Cumhuriyete karşı
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülke-
nin ve milletin bölünmezliğini içten
veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet

hareketlerinin yaygınlaşması, anaya-
sal düzeni veya temel hak ve hürriyet-
leri ortadan kaldırmaya yönelik yay-
gın şiddet hareketlerinin ortaya çık-
ması, şiddet olayları nedeniyle kamu
düzeninin ciddî şekilde bozulması, ta-
biî afet veya tehlikeli salgın hastalık
ya da ağır ekonomik bunalımın or-
taya çıkması hallerinde yurdun tama-
mında veya bir bölgesinde, süresi altı
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal
ilan edebilir.

(2) Olağanüstü hal ilanı kararı, ve-
rildiği gün Resmî Gazetede yayımla-
nır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayına sunulur.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi
tatilde ise derhal toplantıya çağırı-
lır; Meclis gerekli gördüğü takdirde
olağanüstü halin süresini kısaltabilir,
uzatabilir veya olağanüstü hali kaldı-
rabilir.

(4) Cumhurbaşkanının talebiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi her de-
fasında dört ayı geçmemek üzere sü-
reyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu
dört aylık süre aranmaz.

(5) Olağanüstü hallerde vatandaş-
lar için getirilecek para, mal ve ça-
lışma yükümlülükleri ile 15 inci mad-
dedeki ilkeler doğrultusunda temel
hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlana-
cağı veya geçici olarak durdurulacağı,
hangi hükümlerin uygulanacağı ve iş-
lemlerin nasıl yürütüleceği kanunla
düzenlenir.

(6) Olağanüstü hallerde Cumhur-
başkanı, olağanüstü halin gerekli kıl-
dığı konularda, 104 üncü madde-
nin onyedinci fıkrasının ikinci cüm-
lesinde belirtilen sınırlamalara tabi ol-
maksızın Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki
bu kararnameler Resmî Gazetede ya-
yımlanır, aynı gün Meclis onayına su-
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nulur.
(7) Savaş ve mücbir sebeplerle Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinin toplana-
maması hâli hariç olmak üzere; ola-
ğanüstü hal sırasında çıkarılan Cum-
hurbaşkanlığı kararnameleri üç ay
içinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde görüşülür ve karara bağlanır.
Aksi halde olağanüstü hallerde çıka-
rılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
kendiliğinden yürürlükten kalkar.

2. Şiddet olaylarının yaygınlaş-
ması ve kamu düzeninin ciddi şe-
kilde bozulması sebepleriyle olağa-
nüstü hal ilanı

Madde 120 - 1(Mülga)

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzen-
leme

Madde 121 - 2(Mülga)

B. Sıkıyönetim, seferberlik ve sa-
vaş hali

Madde 122 - 3(Mülga)

IV. İdare
A. İdarenin esasları
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tü-

zelkişiliği
Madde 123 - (1) İdare, kuruluş ve

görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenir.

(2) İdarenin kuruluş ve görevleri,
merkezden yönetim ve yerinden yö-
netim esaslarına dayanır.

(3) Kamu tüzelkişiliği, kanunla
veya Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle kurulur.4

2. Yönetmelikler
Madde 124 - (1) Cumhurbaş-

kanı,bakanlıklar ve kamu tüzelkişi-

leri, kendi görev alanlarını ilgilendi-
ren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin uygulanmasını sağ-
lamak üzere ve bunlara aykırı olma-
mak şartıyla, yönetmelikler çıkarabi-
lirler.5

(2) Hangi yönetmeliklerin Resmî
Gazetede yayımlanacağı kanunda be-
lirtilir.

B. Yargı yolu
Madde 125 - 6(1) İdarenin her

türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile il-
gili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele-
rinde bunlardan doğan uyuşmazlık-
ların milli veya milletlerarası tahkim
yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Mil-
letlerarası tahkime ancak yabancılık
unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gi-
dilebilir.

(2) Yüksek Askerî Şûranın terfi
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle
emekliye ayırma hariç her türlü ili-
şik kesme kararlarına karşı yargı yolu
açıktır.

(3) İdari işlemlere karşı açılacak da-
valarda süre, yazılı bildirim tarihin-
den başlar.

(4) Yargı yetkisi, idarî eylem ve iş-
lemlerin hukuka uygunluğunun de-
netimi ile sınırlı olup, hiçbir surette
yerindelik denetimi şeklinde kulla-
nılamaz. Yürütme görevinin kanun-
larda gösterilen şekil ve esaslara uy-
gun olarak yerine getirilmesini kısıt-
layacak, idari eylem ve işlem niteli-
ğinde veya takdir yetkisini kaldıracak
biçimde yargı kararı verilemez.

(5) İdari işlemin uygulanması ha-
linde telafisi güç veya imkansız zarar-
ların doğması ve idari işlemin açıkça
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hukuka aykırı olması şartlarının bir-
likte gerçekleşmesi durumunda ge-
rekçe gösterilerek yürütmenin durdu-
rulmasına karar verilebilir.

(6) Kanun, olağanüstü hallerde, se-
ferberlik ve savaş halinde ayrıca milli
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık
nedenleri ile yürütmenin durdurul-
ması kararı verilmesini sınırlayabilir.

(7) İdare, kendi eylem ve işlemlerin-
den doğan zararı ödemekle yükümlü-
dür.

C. İdarenin kuruluşu
1. Merkezi idare
Madde 126 - (1) Türkiye, mer-

kezi idare kuruluşu bakımından, coğ-
rafya durumuna, ekonomik şartlara
ve kamu hizmetlerinin gereklerine
göre, illere; iller de diğer kademeli bö-
lümlere ayırılır.

(2) İllerin idaresi yetki genişliği esa-
sına dayanır.

(3) Kamu hizmetlerinin görülme-
sinde verim ve uyum sağlamak ama-
cıyla, birden çok ili içine alan merkezi
idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkila-
tın görev ve yetkileri kanunla düzen-
lenir.

2. Mahalli idareler
Madde 127 - (1) Mahalli idareler;

il, belediye veya köy halkının ma-
halli müşterek ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere kuruluş esasları kanunla
belirtilen ve karar organları, gene ka-
nunda gösterilen, seçmenler tarafın-
dan seçilerek oluşturulan kamu tüzel-
kişileridir.

(2) Mahalli idarelerin kuruluş ve
görevleri ile yetkileri, yerinden yöne-
tim ilkesine uygun olarak kanunla dü-
zenlenir.

(3) Mahalli idarelerin seçimleri, 67
nci maddedeki esaslara göre beş yılda

bir yapılır. 1(Mülga cümle) Kanun, bü-
yük yerleşim merkezleri için özel yö-
netim biçimleri getirebilir.

(4) Mahalli idarelerin seçilmiş or-
ganlarının, organlık sıfatını kazanma-
larına ilişkin itirazların çözümü ve
kaybetmeleri, konusundaki denetim
yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri
ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında
soruşturma veya kovuşturma açılan
mahalli idare organları veya bu organ-
ların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici
bir tedbir olarak, kesin hükme kadar
uzaklaştırabilir.

(5) Merkezi idare, mahalli idareler
üzerinde, mahalli hizmetlerin idare-
nin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
yürütülmesi, kamu görevlerinde birli-
ğin sağlanması, toplum yararının ko-
runması ve mahalli ihtiyaçların gereği
gibi karşılanması amacıyla, kanunda
belirtilen esas ve usuller dairesinde
idari vesayet yetkisine sahiptir.

(6) Mahalli idarelerin belirli kamu
hizmetlerinin görülmesi amacı ile,
kendi aralarında Cumhurbaşkanının
izni ile birlik kurmaları, görevleri, yet-
kileri, maliye ve kolluk işleri ve mer-
kezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri
kanunla düzenlenir. Bu idarelere, gö-
revleri ile orantılı gelir kaynakları sağ-
lanır.

D. Kamu hizmeti görevlileriyle il-
gili hükümler

1. Genel ilkeler
Madde 128 - (1) Devletin, kamu ik-

tisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tü-
zelkişilerinin genel idare esaslarına
göre yürütmekle yükümlü oldukları
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli
ve sürekli görevler, memurlar ve di-
ğer kamu görevlileri eliyle görülür.

(2) Memurların ve diğer kamu gö-
revlilerinin nitelikleri, atanmaları, gö-

11995-4121 m.12; 2017-6771 m.16
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rev ve yetkileri, hakları ve yüküm-
lülükleri, aylık ve ödenekleri ve di-
ğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 1

Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin
toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

(3) Üst kademe yöneticilerinin ye-
tiştirilme usul ve esasları, kanunla
özel olarak düzenlenir.

2. Görev ve sorumlulukları, disip-
lin kovuşturulmasında güvence

Madde 129 - (1) Memurlar ve di-
ğer kamu görevlileri Anayasa ve ka-
nunlara sadık kalarak faaliyette bu-
lunmakla yükümlüdürler.

(2) Memurlar ve diğer kamu görev-
lileri ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları mensuplarına savunma
hakkı tanınmadıkça disiplin cezası ve-
rilemez.

(3) 2Disiplin kararları yargı dene-
timi dışında bırakılamaz.

(4) Silahlı Kuvvetler mensupları ile
hakimler ve savcılar hakkındaki hü-
kümler saklıdır.

(5) Memurlar ve diğer kamu görev-
lilerinin yetkilerini kullanırken işle-
dikleri kusurlardan doğan tazminat
davaları, kendilerine rücu edilmek
kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil
ve şartlara uygun olarak, ancak idare
aleyhine açılabilir.

(6) Memurlar ve diğer kamu görev-
lileri hakkında işledikleri iddia edilen
suçlardan ötürü ceza kovuşturması
açılması, kanunla belirlenen istisna-
lar dışında, kanunun gösterdiği idari
merciin iznine bağlıdır.

E. Yükseköğretim kurumları ve üst
kuruluşları

1. Yükseköğretim kurumları
Madde 130 - (1) Çağdaş eğitim-

öğretim esaslarına dayanan bir dü-
zen içinde milletin ve ülkenin ihti-

yaçlarına uygun insan gücü yetiştir-
mek amacı ile; ortaöğretime dayalı çe-
şitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilim-
sel araştırma, yayın ve danışmanlık
yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet
etmek üzere çeşitli birimlerden olu-
şan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel
özerkliğe sahip üniversiteler Devlet
tarafından kanunla kurulur.

(2) Kanunda gösterilen usul ve esas-
lara göre, kazanç amacına yönelik ol-
mamak şartı ile vakıflar tarafından,
Devletin gözetim ve denetimine tabi
yükseköğretim kurumları kurulabilir.

(3) Kanun, üniversitelerin ülke sat-
hına dengeli bir biçimde yayılmasını
gözetir.

(4) Üniversiteler ile öğretim üye-
leri ve yardımcıları serbestçe her türlü
bilimsel araştırma ve yayında bulu-
nabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin
varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve
ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği
aleyhinde faaliyette bulunma serbest-
liği vermez.

(5) Üniversiteler ve bunlara bağlı
birimler, Devletin gözetimi ve dene-
timi altında olup, güvenlik hizmetleri
Devletçe sağlanır.

(6) Kanunun belirlediği usul ve
esaslara göre; rektörler Cumhurbaş-
kanınca, dekanlar ise Yükseköğretim
Kurulunca seçilir ve atanır.

(7) Üniversite yönetim ve denetim
organları ile öğretim elemanları; Yük-
seköğretim Kurulunun veya üniversi-
telerin yetkili organlarının dışında ka-
lan makamlarca her ne suretle olursa
olsun görevlerinden uzaklaştırılamaz-
lar.

(8) Üniversitelerin hazırladığı büt-
çeler; Yükseköğretim Kurulunca tet-
kik ve onaylandıktan sonra Milli Eği-
tim Bakanlığına sunulur ve merkezi
yönetim bütçesinin bağlı olduğu esas-

22010-5982 m.13
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lara uygun olarak işleme tabi tutula-
rak yürürlüğe konulur ve denetlenir.1

(9) Yükseköğretim kurumlarının
kuruluş ve organları ile işleyişleri ve
bunların seçimleri, görev, yetki ve so-
rumlulukları üniversiteler üzerinde
Devletin gözetim ve denetim hakkını
kullanma usulleri, öğretim elemanla-
rının görevleri, unvanları, atama, yük-
selme ve emeklilikleri, öğretim ele-
manı yetiştirme, üniversitelerin ve öğ-
retim elemanlarının kamu kuruluş-
ları ve diğer kurumlar ile ilişkileri,
öğretim düzeyleri ve süreleri, yükse-
köğretime giriş, devam ve alınacak
harçlar, Devletin yapacağı yardımlar
ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri,
mali işler, özlük hakları, öğretim ele-
manlarının uyacakları koşullar, üni-
versitelerarası ihtiyaçlara göre öğre-
tim elemanlarının görevlendirilmesi,
öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve
teminat içinde ve çağdaş bilim ve tek-
noloji gereklerine göre yürütülmesi,
Yükseköğretim kuruluna ve üniversi-
telere Devletin sağladığı mali kaynak-
ların kullanılması kanunla düzenlenir.
(10) Vakıflar tarafından kurulan yük-
seköğretim kurumları, mali ve idari
konuları dışındaki akademik çalış-
maları, öğretim elemanlarının sağlan-
ması ve güvenlik yönlerinden, Devlet
eliyle kurulan yükseköğretim kurum-
ları için Anayasada belirtilen hüküm-
lere tabidir.

2. Yükseköğretim üst kuruluşları
Madde 131 - 2(1) Yükseköğretim

kurumlarının öğretimini planlamak,
düzenlemek, yönetmek, denetlemek,
yükseköğretim kurumlarındaki eği-
tim - öğretim ve bilimsel araştırma fa-
aliyetlerini yönlendirmek bu kurum-

ların kanunda belirtilen amaç ve il-
keler doğrultusunda kurulmasını, ge-
liştirilmesini ve üniversitelere tahsis
edilen kaynakların etkili bir biçimde
kullanılmasını sağlamak ve öğretim
elemanlarının yetiştirilmesi için plan-
lama yapmak maksadı ile Yükseköğ-
retim Kurulu kurulur.

(2) Yükseköğretim Kurulu, üniver-
siteler tarafındanseçilen ve sayıları,
nitelikleri, seçilme usulleri kanunla
belirlenen adaylar arasından rektör-
lük ve öğretim üyeliğinde başarılı
hizmet yapmış profesörlere öncelik
vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca
atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca
doğrudan doğruya seçilen üyelerden
kurulur.

(3) Kurulun teşkilatı, görev, yetki,
sorumluluğu ve çalışma esasları ka-
nunla düzenlenir.

3. Yükseköğretim kurumlarından
özel hükümlere tabi olanlar

Madde 132 - Türk Silahlı Kuvvet-
leri ve emniyet teşkilatına bağlı yük-
seköğretim kurumları özel kanunları-
nın hükümlerine tabidir.

F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
radyo ve televizyon kuruluşları ve
kamuyla ilişkili haber ajansları3

Madde 133 - 4(1) Radyo ve televiz-
yon istasyonları kurmak ve işletmek
kanunla düzenlenecek şartlar çerçeve-
sinde serbesttir.

(2) Radyo ve televizyon faaliyetle-
rini düzenlemek ve denetlemek ama-
cıyla kurulan Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur.
Üyeler, siyasi parti gruplarının üye
sayısı oranında belirlenecek üye sa-
yısının ikişer katı olarak gösterecek-
leri adaylar arasından, her siyasi parti

12005-5428 m.1
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grubuna düşen üye sayısı esas alın-
mak suretiyle Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Genel Kurulunca seçilir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun
kuruluşu, görev ve yetkileri, üyeleri-
nin nitelikleri, seçim usulleri ve görev
süreleri kanunla düzenlenir.

(3) Devletçe kamu tüzelkişiliği ola-
rak kurulan tek radyo ve televiz-
yon kurumu ile kamu tüzelkişilerin-
den yardım gören haber ajanslarının
özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı
esastır.

G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu

Madde 134 - (1) Atatürkçü dü-
şünceyi, Atatürk ilke ve inkılapla-
rını, Türk kültürünü, Türk tarihini
ve Türk dilini bilimsel yoldan araş-
tırmak, tanıtmak ve yaymak ve ya-
yınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün
manevi himayelerinde, Cumhurbaş-
kanının gözetim ve desteğinde, Cum-
hurbaşkanının görevlendireceği ba-
kana bağlı; Atatürk Araştırma Mer-
kezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezin-
den oluşan, kamu tüzel kişiliğine sa-
hip "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu" kurulur.1

(2) Türk Dil Kurumu ile Türk Ta-
rih Kurumu için Atatürk’ün vasiyet-
namesinde belirtilen mali menfaatler
saklı olup kendilerine tahsis edilir.

(3) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumunun; kuruluşu, or-
ganları, çalışma usulleri ve özlük iş-
leri ile kuruluşuna dahil kurumlar
üzerindeki yetkileri kanunla düzenle-
nir.

H. Kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları

Madde 135 - 2(1) Kamu kurumu ni-

teliğindeki meslek kuruluşları ve üst
kuruluşları; belli bir mesleğe mensup
olanların müşterek ihtiyaçlarını kar-
şılamak, mesleki faaliyetlerini kolay-
laştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleri ile ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü
ve güveni hakim kılmak üzere meslek
disiplini ve ahlakını korumak mak-
sadı ile kanunla kurulan ve organ-
ları kendi üyeleri tarafından kanunda
gösterilen usullere göre yargı göze-
timi altında, gizli oyla seçilen kamu
tüzelkişilikleridir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve
sürekli görevlerde çalışanların mes-
lek kuruluşlarına girme mecburiyeti
aranmaz.

(3) Bu meslek kuruluşları, kuruluş
amaçları dışında faaliyette buluna-
mazlar.

(4) Bu meslek kuruluşları ve üst ku-
ruluşları organlarının seçimlerinde si-
yasi partiler aday gösteremezler.

(5) Bu meslek kuruluşları üzerinde
Devletin idari ve mali denetimine iliş-
kin kurallar kanunla düzenlenir.

(6) Amaçları dışında faaliyet gös-
teren meslek kuruluşlarının sorumlu
organlarının görevine, kanunun belir-
lediği merciin veya Cumhuriyet sav-
cısının istemi üzerine mahkeme kara-
rıyla son verilir ve yerlerine yenileri
seçtirilir.

(7) Ancak, milli güvenliğin, kamu
düzeninin, suç işlenmesini veya su-
çun devamını önlemenin yahut ya-
kalamanın gerektirdiği hallerde ge-
cikmede sakınca varsa, kanunla bir
merci, meslek kuruluşlarını veya üst
kuruluşlarını faaliyetten men ile yet-
kilendirilebilir. Bu merciin kararı, yir-
midört saat içerisinde görevli haki-
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min onayına sunulur. Hakim, kara-
rını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi
halde, bu idari karar kendiliğinden
yürürlükten kalkar.

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
Madde 136 - Genel idare içinde yer

alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik
ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi gö-
rüş ve düşünüşlerin dışında kalarak
ve milletçe dayanışma ve bütünleş-
meyi amaç edinerek, özel kanununda
gösterilen görevleri yerine getirir.

J. Kanunsuz emir
Madde 137 - (1) Kamu hizmetle-

rinde herhangi bir sıfat ve suretle ça-
lışmakta olan kimse, üstünden aldığı
emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi, kanun veya Anayasa
hükümlerine aykırı görürse, yerine
getirmez ve bu aykırılığı o emri ve-
rene bildirir. Ancak, üstü emrinde ıs-
rar eder ve bu emrini yazı ile yeni-
lerse, emir yerine getirilir; bu halde,
emri yerine getiren sorumlu olmaz.1

(2) Konusu suç teşkil eden emir, hiç-
bir suretle yerine getirilmez; yerine
getiren kimse sorumluluktan kurtula-
maz.

(3) Askeri hizmetlerin görülmesi ve
acele hallerde kamu düzeni ve kamu
güvenliğinin korunması için kanunla
gösterilen istisnalar saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargı

I. Genel hükümler
A. Mahkemelerin bağımsızlığı
Madde 138 - (1) Hakimler, görevle-

rinde bağımsızdırlar; Anayasaya, ka-
nuna ve hukuka uygun olarak vic-
danı kanaatlerine göre hüküm verir-
ler.

(2) Hiçbir organ, makam, merci
veya kişi, yargı yetkisinin kullanıl-

masında mahkemelere ve hakimlere
emir ve talimat veremez; genelge gön-
deremez; tavsiye ve telkinde buluna-
maz.

(3) Görülmekte olan bir dava hak-
kında Yasama Meclisinde yargı yetki-
sinin kullanılması ile ilgili soru soru-
lamaz, görüşme yapılamaz veya her-
hangi bir beyanda bulunulamaz.

(4) Yasama ve yürütme organları
ile idare, mahkeme kararlarına uy-
mak zorundadır; bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir suretle
değiştiremez ve bunların yerine ge-
tirilmesini geciktiremez.

B. Hakimlik ve savcılık teminatı
Madde 139 - (1) Hakimler ve sav-

cılar azlolunamaz, kendileri isteme-
dikçe Anayasada gösterilen yaştan
önce emekliye ayrılamaz; bir mahke-
menin veya kadronun kaldırılması se-
bebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer
özlük haklarından yoksun kılınamaz.

(2) Meslekten çıkarılmayı gerekti-
ren bir suçtan dolayı hüküm giymiş
olanlar, görevini sağlık bakımından
yerine getiremeyeceği kesin olarak
anlaşılanlar veya meslekte kalmala-
rının uygun olmadığına karar verilen-
ler hakkında kanundaki istisnalar sak-
lıdır.

C. Hakimlik ve savcılık mesleği
Madde 140 - (1) Hakimler ve savcı-

lar adli ve idari yargı hakim ve savcı-
ları olarak görev yaparlar. Bu görevler
meslekten hakim ve savcılar eliyle yü-
rütülür.

(2) Hakimler, mahkemelerin bağım-
sızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına
göre görev ifa ederler.

(3) Hakim ve savcıların nitelikleri,
atanmaları, hakları ve ödevleri, ay-
lık ve ödenekleri, meslekte ilerleme-
leri, görevlerinin ve görev yerlerinin

12017-6771 m.16
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geçici veya sürekli olarak değiştiril-
mesi, haklarında disiplin kovuştur-
ması açılması ve disiplin cezası veril-
mesi, görevleriyle ilgili veya görev-
leri sırasında işledikleri suçlarından
dolayı soruşturma yapılması ve yar-
gılanmalarına karar verilmesi, mes-
lekten çıkarmayı gerektiren suçluluk
veya yetersizlik halleri ve meslek içi
eğitimleri ile diğer özlük işleri mah-
kemelerin bağımsızlığı ve hakimlik
teminatı esaslarına göre kanunla dü-
zenlenir.

(4) Hakimler ve savcılar altmışbeş
yaşını bitirinceye kadar hizmet görür-
ler; askeri hakimlerin yaş haddi, yük-
selme ve emeklilikleri kanunda göste-
rilir.

(5) Hakimler ve savcılar, kanunda
belirtilenlerden başka, Resmî ve özel
hiçbir görev alamazlar.

(6) Hakimler ve savcılar idari gö-
revleri yönünden Adalet Bakanlığına
bağlıdırlar.

(7) Hakim ve savcı olup da ada-
let hizmetindeki idari görevlerde ça-
lışanlar, hakimler ve savcılar hakkın-
daki hükümlere tabidirler. Bunlar, ha-
kimler ve savcılara ait esaslar daire-
sinde sınıflandırılır ve derecelendiri-
lirler, hakimlere ve savcılara tanınan
her türlü haklardan yararlanırlar.

D. Duruşmaların açık ve kararla-
rın gerekçeli olması

Madde 141 - (1) Mahkemelerde du-
ruşmalar herkese açıktır. Duruşmala-
rın bir kısmının veya tamamının ka-
palı yapılmasına ancak genel ahlakın
veya kamu güvenliğinin kesin olarak
gerekli kıldığı hallerde karar verilebi-
lir.

(2) Küçüklerin yargılanması hak-

kında kanunla özel hükümler konu-
lur.

(3) Bütün mahkemelerin her türlü
kararları gerekçeli olarak yazılır.

(4) Davaların en az giderle ve müm-
kün olan süratle sonuçlandırılması,
yargının görevidir.

E. Mahkemelerin kuruluşu
Madde 142 - (1) Mahkemelerin ku-

ruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve
yargılama usulleri kanunla düzenle-
nir.

(2) 1Disiplin mahkemeleri dışında
askerî mahkemeler kurulamaz. An-
cak savaş halinde, asker kişilerin gö-
revleriyle ilgili olarak işledikleri suç-
lara ait davalara bakmakla görevli as-
kerî mahkemeler kurulabilir.

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Madde 143 - 2(Mülga)

G. Adalet hizmetlerinin denetimi
Madde 144 - 3Adalet hizmetleri ile

savcıların idarî görevleri yönünden
Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet
müfettişleri ile hâkim ve savcı mesle-
ğinden olan iç denetçiler; araştırma,
inceleme ve soruşturma işlemleri ise
adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna
ilişkin usul ve esaslar kanunla düzen-
lenir.

H. Askeri yargı
Madde 145 - 4(Mülga)

II. Yüksek mahkemeler
A. Anayasa Mahkemesi
1. Kuruluşu
Madde 146 - 5(1) Anayasa Mahke-

mesi onbeş üyeden kurulur.
(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi;

iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun

12017-6771 m.13
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kendi başkan ve üyeleri arasından,
her boş yer için gösterecekleri üçer
aday içinden, bir üyeyi ise baro baş-
kanlarının serbest avukatlar arasın-
dan gösterecekleri üç aday içinden
yapacağı gizli oylamayla seçer. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinde yapıla-
cak bu seçimde, her boş üyelik için
ilk oylamada üye tam sayısının üçte
iki ve ikinci oylamada üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu aranır. İkinci oy-
lamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
bu oylamada en çok oy alan iki aday
için üçüncü oylama yapılır; üçüncü
oylamada en fazla oy alan aday üye
seçilmiş olur.

(3) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yar-
gıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurul-
larınca kendi başkan ve üyeleri ara-
sından her boş yer için gösterecek-
leri üçer aday içinden; en az ikisi hu-
kukçu olmak üzere üç üyeyi Yükse-
köğretim Kurulunun kendi üyesi ol-
mayan yükseköğretim kurumlarının
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dal-
larında görev yapan öğretim üyeleri
arasından göstereceği üçer aday için-
den; dört üyeyi üst kademe yönetici-
leri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâ-
kim ve savcılar ile en az beş yıl rapor-
törlük yapmış Anayasa Mahkemesi
raportörleri arasından seçer.

(4) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay
genel kurulları ile Yükseköğretim Ku-
rulundan Anayasa Mahkemesi üyeli-
ğine aday göstermek için yapılacak se-
çimlerde, her boş üyelik için, en fazla
oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
Baro başkanlarının serbest avukatlar
arasından gösterecekleri üç aday için
yapılacak seçimde en fazla oy alan üç
kişi aday gösterilmiş sayılır.

(5) Anayasa Mahkemesine üye seçi-
lebilmek için, kırkbeş yaşın doldurul-
muş olması kaydıyla; yükseköğretim

kurumları öğretim üyelerinin profe-
sör veya doçent unvanını kazanmış,
avukatların en az yirmi yıl fiilen avu-
katlık yapmış, üst kademe yöneticile-
rinin yükseköğrenim görmüş ve en az
yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalış-
mış, birinci sınıf hâkim ve savcıların
adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış
olması şarttır.

(6) Anayasa Mahkemesi üyeleri ara-
sından gizli oyla ve üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Baş-
kan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi
bitenler yeniden seçilebilirler.

(7) Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî
görevleri dışında Resmî veya özel hiç-
bir görev alamazlar.

2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin
sona ermesi

Madde 147 - 1(1) Anayasa Mahke-
mesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir
kimse iki defa Anayasa Mahkemesi
üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi
üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca
emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik
yaşından önce görev süresi dolan üye-
lerin başka bir görevde çalışmaları ve
özlük işleri kanunla düzenlenir.

(2) Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir
üyenin hakimlik mesleğinden çıkarıl-
mayı gerektiren bir suçtan dolayı hü-
küm giymesi halinde kendiliğinden;
görevini sağlık bakımından yerine ge-
tiremeyeceğinin kesin olarak anlaşıl-
ması halinde de, Anayasa Mahkemesi
üye tamsayısının salt çoğunluğunun
kararı ile sona erer.

3. Görev ve yetkileri
Madde 148 - 2(1) Anayasa Mahke-

mesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anaya-
saya şekil ve esas bakımlarından uy-

12010-5982 m.17
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gunluğunu denetler ve bireysel baş-
vuruları karara bağlar. Anayasa deği-
şikliklerini ise sadece şekil bakımın-
dan inceler ve denetler. Ancak, ola-
ğanüstü hallerde ve savaş hallerinde
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararna-
melerinin şekil ve esas bakımından
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Ana-
yasa Mahkemesinde dava açılamaz.

(2) Kanunların şekil bakımından
denetlenmesi, son oylamanın, öngö-
rülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı;
Anayasa değişikliklerinde ise, tek-
lif ve oylama çoğunluğuna ve ivedi-
likle görüşülemeyeceği şartına uyu-
lup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.
Şekil bakımından denetleme, Cum-
hurbaşkanınca veya Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin beşte biri ta-
rafından istenebilir. Kanunun yayım-
landığı tarihten itibaren on gün geç-
tikten sonra, şekil bozukluğuna da-
yalı iptal davası açılamaz; def’i yo-
luyla da ileri sürülemez.

(3) Herkes, Anayasada güvence al-
tına alınmış temel hak ve özgürlük-
lerinden, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi kapsamındaki herhangi biri-
nin kamu gücü tarafından, ihlal edil-
diği iddiasıyla Anayasa Mahkeme-
sine başvurabilir. Başvuruda buluna-
bilmek için olağan kanun yollarının
tüketilmiş olması şarttır.

(4) Bireysel başvuruda, kanun yo-
lunda gözetilmesi gereken husus-
larda inceleme yapılamaz.

(5) Bireysel başvuruya ilişkin usul
ve esaslar kanunla düzenlenir.

(6) Anayasa Mahkemesi Cumhur-
başkanını, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yar-
dımcılarını, bakanları, Anayasa Mah-
kemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve
üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet
Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcı-

lar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üye-
lerini görevleriyle ilgili suçlardan do-
layı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

(7) Genelkurmay Başkanı, Kara, De-
niz ve Hava Kuvvetleri Komutanları
da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı
Yüce Divanda yargılanırlar.

(8) Yüce Divanda, savcılık görevini
Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhu-
riyet Başsavcıvekili yapar.

(9) Yüce Divan kararlarına karşı ye-
niden inceleme başvurusu yapılabilir.
Genel Kurulun yeniden inceleme so-
nucunda verdiği kararlar kesindir.

(10) Anayasa Mahkemesi, Anayasa
ile verilen diğer görevleri de yerine
getirir.

4. Çalışma ve yargılama usulü
Madde 149 - 1(1) Anayasa Mahke-

mesi, iki bölüm ve Genel Kurul ha-
linde çalışır. Bölümler, başkanvekili
başkanlığında dört üyenin katılımıyla
toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Baş-
kanının veya Başkanın belirleyeceği
başkanvekilinin başkanlığında en az
on üye ile toplanır. Bölümler ve Ge-
nel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla
alır. Bireysel başvuruların kabul edi-
lebilirlik incelemesi için komisyonlar
oluşturulabilir.

(2) Siyasî partilere ilişkin dava ve
başvurulara, iptal ve itiraz davaları
ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek
yargılamalara Genel Kurulca bakılır,
bireysel başvurular ise bölümlerce ka-
rara bağlanır.

(3) Anayasa değişikliğinde iptale,
siyasî partilerin kapatılmasına ya da
Devlet yardımından yoksun bırakıl-
masına karar verilebilmesi için top-
lantıya katılan üyelerin üçte iki oy
çokluğu şarttır.

(4) Şekil bozukluğuna dayalı iptal
davaları Anayasa Mahkemesince ön-
celikle incelenip karara bağlanır.

12010-5982 m.19; 2017-6771 m.16
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(5) Anayasa Mahkemesinin kuru-
luşu, Genel Kurul ve bölümlerin yar-
gılama usulleri, Başkan, başkanvekil-
leri ve üyelerin disiplin işleri kanunla;
Mahkemenin çalışma esasları, bölüm
ve komisyonların oluşumu ve işbö-
lümü kendi yapacağı İçtüzükle dü-
zenlenir.

(6) Anayasa Mahkemesi Yüce Di-
van sıfatıyla baktığı davalar dışında
kalan işleri dosya üzerinde ince-
ler. Ancak, bireysel başvurularda du-
ruşma yapılmasına karar verilebilir.
Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hal-
lerde sözlü açıklamalarını dinlemek
üzere ilgilileri ve konu üzerinde bil-
gisi olanları çağırabilir ve siyasî parti-
lerin kapatılmasına ilişkin davalarda,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından
sonra kapatılması istenen siyasî par-
tinin genel başkanlığının veya tayin
edeceği bir vekilin savunmasını din-
ler.

5. İptal davası
Madde 150 - Kanunların, Cumhur-

başkanlığı kararnamelerinin, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
veya bunların belirli madde ve hü-
kümlerinin şekil ve esas bakımın-
dan Anayasaya aykırılığı iddiasıyla
Anayasa Mahkemesinde doğrudan
doğruya iptal davası açabilme hakkı,
Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde en fazla üyeye sa-
hip iki siyasi parti grubuna ve üye
tamsayısının en az beşte biri tutarın-
daki üyelere aittir. 1

6. Dava açma süresi
Madde 151 - Anayasa Mahkeme-

sinde doğrudan doğruya iptal da-
vası açma hakkı, iptali istenen ka-
nun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

veya içtüzüğün Resmî Gazetede ya-
yımlanmasından başlayarak altmış
gün sonra düşer.2

7. Anayasaya aykırılığın diğer
mahkemelerde ileri sürülmesi

Madde 152 - (1) Bir davaya bak-
makta olan mahkeme, uygulanacak
bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin hükümlerini Anaya-
saya aykırı görürse veya taraflardan
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddi-
asının ciddi olduğu kanısına varırsa,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda
vereceği karara kadar davayı geri bı-
rakır.3

(2) Mahkeme, Anayasaya aykırılık
iddiasını ciddi görmezse bu iddia,
temyiz merciince esas hükümle bir-
likte karara bağlanır.

(3) Anayasa Mahkemesi, işin kendi-
sine gelişinden başlamak üzere beş
ay içinde kararını verir ve açıklar.
Bu süre içinde karar verilmezse mah-
keme davayı yürürlükteki kanun hü-
kümlerine göre sonuçlandırır. Ancak,
Anayasa Mahkemesinin kararı, esas
hakkındaki karar kesinleşinceye ka-
dar gelirse, mahkeme buna uymak
zorundadır.

(4) Anayasa Mahkemesinin işin esa-
sına girerek verdiği red kararının
Resmî Gazetede yayımlanmasından
sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun
hükmünün Anayasaya aykırılığı id-
diasıyla tekrar başvuruda bulunula-
maz.

8. Anayasa Mahkemesinin karar-
ları

Madde 153 - 4 (1)Anayasa Mahke-
mesinin kararları kesindir. İptal ka-
rarları gerekçesi yazılmadan açıklana-
maz.
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(2) Anayasa Mahkemesi bir kanun
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-
nin tamamını veya bir hükmünü ip-
tal ederken, kanun koyucu gibi hare-
ketle, yeni bir uygulamaya yol açacak
biçimde hüküm tesis edemez.

(3) Kanun, Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hü-
kümleri, iptal kararlarının Resmî Ga-
zetede yayımlandığı tarihte yürürlük-
ten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürür-
lüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştı-
rabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gaze-
tede yayımlandığı günden başlayarak
bir yılı geçemez.

(4) İptal kararının yürürlüğe girişi-
nin ertelendiği durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararının
ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dol-
duracak kanun teklifini öncelikle gö-
rüşüp karara bağlar.

(5) İptal kararları geriye yürümez.
(6) Anayasa Mahkemesi kararları

Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve
yasama, yürütme ve yargı organlarını,
idare makamlarını, gerçek ve tüzelki-
şileri bağlar.

B. Yargıtay
Madde 154 - (1) Yargıtay, adliye

mahkemelerince verilen ve kanunun
başka bir adli yargı merciine bırak-
madığı karar ve hükümlerin son in-
celeme merciidir. Kanunla gösterilen
belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar.

(2) 1Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa
ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhu-
riyet savcıları ile bu meslekten sayı-
lanlar arasından Hakimler ve Savcılar
Kurulunca üye tamsayısının salt ço-
ğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

(3) Yargıtay Birinci Başkanı, birinci

başkanvekilleri ve daire başkanları
kendi üyeleri arasından Yargıtay Ge-
nel Kurulunca üye tamsayısının salt
çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için
seçilirler; süresi bitenler yeniden seçi-
lebilirler.

(4) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargı-
tay Genel Kurulunun kendi üyeleri
arasından gizli oyla belirleyeceği be-
şer aday arasından Cumhurbaşkanı
tarafından dört yıl için seçilirler. Sü-
resi bitenler yeniden seçilebilirler.

(5) Yargıtayın kuruluşu, işleyişi,
Başkan, başkanvekilleri, daire başkan-
ları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsav-
cısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin
nitelikleri ve seçim usulleri, mahke-
melerin bağımsızlığı ve hakimlik te-
minatı esaslarına göre kanunla düzen-
lenir.

C. Danıştay
Madde 155 - 2(1) Danıştay, idari

mahkemelerce verilen ve kanunun
başka bir idari yargı merciine bırak-
madığı karar ve hükümlerin son in-
celeme merciidir. Kanunla gösterilen
belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar.

(2) Danıştay, davaları görmek,
kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şart-
laşma ve sözleşmeleri hakkında iki
ay içinde düşüncesini bildirmek, idari
uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla
gösterilen diğer işleri yapmakla gö-
revlidir.

(3) Danıştay üyelerinin dörtte üçü,
birinci sınıf idari yargı hakim ve sav-
cıları ile bu meslekten sayılanlar ara-
sından Hakimler ve Savcılar Kurulu;
dörtte biri, nitelikleri kanunda belirti-
len görevliler arasından Cumhurbaş-
kanı; tarafından seçilir.

(4) Danıştay Başkanı, Başsavcı,
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başkanvekilleri ve daire başkanları,
kendi üyeleri arasından Danıştay Ge-
nel Kurulunca üye tamsayısının salt
çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için
seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçi-
lebilirler.

(5) Danıştayın, kuruluşu, işleyişi,
Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, da-
ire başkanları ile üyelerinin nitelik-
leri ve seçim usulleri, idari yargının
özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı
ve hakimlik teminatı esaslarına göre
kanunla düzenlenir.

D. Askeri Yargıtay
Madde 156 - 1(Mülga)

E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Madde 157 - 2(Mülga)

F. Uyuşmazlık Mahkemesi
Madde 158 - (1) Uyuşmazlık Mah-

kemesi adli ve idari yargı mercileri
arasındaki görev ve hüküm uyuşmaz-
lıklarını kesin olarak çözümlemeye
yetkilidir.3

(2) Uyuşmazlık Mahkemesinin ku-
ruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçim-
leri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu
mahkemenin Başkanlığını Anayasa
Mahkemesince, kendi üyeleri arasın-
dan görevlendirilen üye yapar.

(3) Diğer mahkemelerle, Anayasa
Mahkemesi arasındaki görev uyuş-
mazlıklarında, Anayasa Mahkemesi-
nin kararı esas alınır.

III. Hakimler ve Savcılar Kurulu
Madde 159 - 4(1) Hâkimler ve Sav-

cılar Kurulu, mahkemelerin bağımsız-
lığı ve hâkimlik teminatı esaslarına
göre kurulur ve görev yapar.

(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu
onüç üyeden oluşur; iki daire halinde

çalışır.
(3) Kurulun Başkanı Adalet Bakanı-

dır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kuru-
lun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi
birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrıl-
mayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
adlî yargı hâkim ve savcıları arasın-
dan, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri
yitirmemiş idarî yargı hâkim ve sav-
cıları arasından Cumhurbaşkanınca;
üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi
Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri
kanunda belirtilen yükseköğretim ku-
rumlarının hukuk dallarında görev
yapan öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri
ile avukatlar arasından seçilen üyeler-
den, en az birinin öğretim üyesi ve en
az birinin de avukat olması zorunlu-
dur. Kurulun Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından seçilecek üyelikle-
rine ilişkin başvurular, Meclis Başkan-
lığına yapılır. Başkanlık, başvuruları
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
lerinden Kurulu Karma Komisyona
gönderir. Komisyon her bir üyelik
için üç adayı, üye tamsayısının üçte
iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oy-
lamada aday belirleme işleminin so-
nuçlandırılamaması halinde ikinci oy-
lamada üye tamsayısının beşte üç ço-
ğunluğu aranır. Bu oylamada da aday
belirlenemediği takdirde, her bir üye-
lik için en çok oyu alan iki aday ara-
sında ad çekme usulü ile aday belir-
leme işlemi tamamlanır. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, Komisyon tarafın-
dan belirlenen adaylar arasından, her
bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim
yapar. Birinci oylamada üye tamsa-
yısının üçte iki çoğunluğu; bu oyla-
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mada seçimin sonuçlandırılamaması
halinde, ikinci oylamada üye tamsayı-
sının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci
oylamada da üye seçilemediği tak-
dirde en çok oyu alan iki aday ara-
sında ad çekme usulü ile üye seçimi
tamamlanır.

(4) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi
biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

(5) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin
görev süresinin dolmasından önceki
otuz gün içinde yapılır. Seçilen üye-
lerin görev süreleri dolmadan Kurul
üyeliğinin boşalması durumunda, bo-
şalmayı takip eden otuz gün içinde,
yeni üyelerin seçimi yapılır.

(6) Kurulun, Adalet Bakanı ile Ada-
let Bakanlığı Müsteşarı dışındaki üye-
leri, görevlerinin devamı süresince;
kanunda belirlenenler dışında başka
bir görev alamazlar veya Kurul tara-
fından başka bir göreve atanamaz ve
seçilemezler.

(7) Kurulun yönetimi ve temsili Ku-
rul Başkanına aittir. Kurul Başkanı da-
irelerin çalışmalarına katılamaz. Ku-
rul, kendi üyeleri arasından daire baş-
kanlarını ve daire başkanlarından bi-
rini de başkanvekili olarak seçer. Baş-
kan, yetkilerinden bir kısmını başkan-
vekiline devredebilir.

(8) Kurul, adlî ve idarî yargı hâ-
kim ve savcılarını mesleğe kabul
etme, atama ve nakletme, geçici yetki
verme, yükselme ve birinci sınıfa
ayırma, kadro dağıtma, meslekte kal-
maları uygun görülmeyenler hak-
kında karar verme, disiplin cezası
verme, görevden uzaklaştırma işlem-
lerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir
mahkemenin kaldırılması veya yargı
çevresinin değiştirilmesi konusun-
daki tekliflerini karara bağlar; ayrıca,
Anayasa ve kanunlarla verilen diğer
görevleri yerine getirir.

(9) Hâkim ve savcıların görevlerini;
kanun ve diğer mevzuata (hâkimler

için idarî nitelikteki genelgelere) uy-
gun olarak yapıp yapmadıklarını de-
netleme; görevlerinden dolayı veya
görevleri sırasında suç işleyip işle-
mediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat
ve görevleri icaplarına uyup uymadı-
ğını araştırma ve gerektiğinde hakla-
rında inceleme ve soruşturma işlem-
leri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler
ve Savcılar Kurulu Başkanının oluru
ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. So-
ruşturma ve inceleme işlemleri, hak-
kında soruşturma ve inceleme yapıla-
cak olandan daha kıdemli hâkim veya
savcı eliyle de yaptırılabilir.

(10) Kurulun meslekten çıkarma ce-
zasına ilişkin olanlar dışındaki karar-
larına karşı yargı mercilerine başvu-
rulamaz.

(11) Kurula bağlı Genel Sekreterlik
kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf
hâkim ve savcılardan Kurulun teklif
ettiği üç aday arasından Kurul Baş-
kanı tarafından atanır. Kurul müfet-
tişleri ile Kurulda geçici veya sürekli
olarak çalıştırılacak hâkim ve savcı-
ları, muvafakatlerini alarak atama yet-
kisi Kurula aittir.

(12) Adalet Bakanlığının merkez,
bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici
veya sürekli olarak çalıştırılacak hâ-
kim ve savcılar ile adalet müfettişle-
rini ve hâkim ve savcı mesleğinden
olan iç denetçileri, muvafakatlerini
alarak atama yetkisi Adalet Bakanına
aittir.

(13) Kurul üyelerinin seçimi, daire-
lerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun
ve dairelerin görevleri, toplantı ve ka-
rar yeter sayıları, çalışma usul ve esas-
ları, dairelerin karar ve işlemlerine
karşı yapılacak itirazlar ve bunların
incelenmesi usulü ile Genel Sekreter-
liğin kuruluş ve görevleri kanunla dü-
zenlenir.
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IV. Sayıştay
Madde 160 - 1(1) Sayıştay, merkezî

yönetim bütçesi kapsamındaki kamu
idareleri ile sosyal güvenlik kurumla-
rının bütün gelir ve giderleri ile mal-
larını Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetlemek ve sorumluların he-
sap ve işlemlerini kesin hükme bağla-
mak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bil-
dirim tarihinden itibaren onbeş gün
içinde bir kereye mahsus olmak üzere
karar düzeltilmesi isteminde buluna-
bilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari
yargı yoluna başvurulamaz.

(2)çVergi, benzeri mali yükümlü-
lükler ve ödevler hakkında Danıştay
ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş-
mazlıklarda Danıştay kararları esas
alınır.

(3) Mahallî idarelerin hesap ve iş-
lemlerinin denetimi ve kesin hükme
bağlanması Sayıştay tarafından yapı-
lır.

(4) Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, de-
netim usulleri, mensuplarının nite-
likleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer
özlük işleri, Başkan ve üyelerinin te-
minatı kanunla düzenlenir.

(5) (Mülga)

DÖRDÜNCÜ KISIM
MALİ VE EKONOMİK

HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

I. Bütçe
A. Bütçe ve kesinhesap
Madde 161 - 2(1) Kamu idareleri-

nin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dı-
şındaki kamu tüzel kişilerinin harca-

maları yıllık bütçelerle yapılır.
(2) Malî yıl başlangıcı ile merkezi

yönetim bütçesinin hazırlanması, uy-
gulanması ve kontrolü ile yatırımlar
veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hiz-
metler için özel süre ve usuller ka-
nunla düzenlenir. Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dışında hiç-
bir hüküm konulamaz.

(3) Cumhurbaşkanı bütçe kanun
teklifini, malî yılbaşından en az yet-
mişbeş gün önce, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe
Komisyonunda görüşülür. Komisyo-
nun ellibeş gün içinde kabul edeceği
metin Genel Kurulda görüşülür ve
malî yılbaşına kadar karara bağlanır.

(4) Bütçe kanununun süresinde yü-
rürlüğe konulamaması halinde, geçici
bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe
kanununun da çıkarılamaması duru-
munda, yeni bütçe kanunu kabul edi-
linceye kadar bir önceki yılın bütçesi
yeniden değerleme oranına göre artı-
rılarak uygulanır.

(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri, Genel Kurulda kamu idare
bütçeleri hakkında düşüncelerini her
bütçenin görüşülmesi sırasında açık-
larlar, gider artırıcı veya gelirleri azal-
tıcı önerilerde bulunamazlar.

(6) Genel Kurulda kamu idare büt-
çeleri ile değişiklik önergeleri, üze-
rinde ayrıca görüşme yapılmaksızın
okunur ve oylanır.

(7) Merkezî yönetim bütçesiyle ve-
rilen ödenek, harcanabilecek tutarın
sınırını gösterir. Harcanabilecek tu-
tarın Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle aşılabileceğine dair bütçe kanu-
nuna hüküm konulamaz.

(8) Carî yıl bütçesindeki ödenek
artışını öngören değişiklik teklifleri
ile carî ve izleyen yılların bütçelerine
malî yük getiren tekliflerde, öngö-

12004-5170 m.10; 2005-5428 m.2
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rülen giderleri karşılayabilecek malî
kaynak gösterilmesi zorunludur.

(9) Merkezî yönetim kesinhesap ka-
nunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın
sonundan başlayarak en geç altı ay
sonra Cumhurbaşkanı tarafından Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Sayıştay genel uygunluk bildirimini,
ilişkin olduğu kesinhesap kanun tekli-
finin verilmesinden başlayarak en geç
yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.

(10) Kesinhesap kanunu teklifi ve
genel uygunluk bildiriminin Türkiye
Büyük Millet Meclisine verilmiş ol-
ması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuç-
landırılamamış denetim ve hesap yar-
gılamasını önlemez ve bunların ka-
rara bağlandığı anlamına gelmez.

(11) Kesinhesap kanunu teklifi,
yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle bir-
likte görüşülür ve karara bağlanır.

B. Bütçenin görüşülmesi
Madde 162 - 1(Mülga)

C. Bütçelerde değişiklik yapıla-
bilme esasları

Madde 163 - 2(Mülga)

D. Kesinhesap
Madde 164 - 3(Mülga)

E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin
denetimi

Madde 165 - Sermayesinin yarısın-
dan fazlası doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak Devlete ait olan kamu
kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Bü-
yük Millet Meclisince denetlenmesi
esasları kanunla düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ekonomik Hükümler

I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal

Konsey
Madde 166 - 4(1)Ekonomik, sosyal

ve kültürel kalkınmayı, özellikle sana-
yiin ve tarımın yurt düzeyinde den-
geli ve uyumlu biçimde hızla geliş-
mesini, ülke kaynaklarının döküm ve
değerlendirilmesini yaparak verimli
şekilde kullanılmasını planlamak, bu
amaçla gerekli teşkilatı kurmak Dev-
letin görevidir.

(2) Planda milli tasarrufu ve üre-
timi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve
dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı,
yatırım ve istihdamı geliştirici ted-
birler öngörülür; yatırımlarda top-
lum yararları ve gerekleri gözetilir;
kaynakların verimli şekilde kullanıl-
ması hedef alınır. Kalkınma girişim-
leri, bu plana göre gerçekleştirilir.
(3) Kalkınma planlarının hazırlanma-
sına, Türkiye Büyük Millet Meclisince
onaylanmasına, uygulanmasına, de-
ğiştirilmesine ve bütünlüğünü boza-
cak değişikliklerin önlenmesine iliş-
kin usul ve esaslar kanunla düzenle-
nir.

(4) Ekonomik ve sosyal politikala-
rın oluşturulmasında Cumhurbaşka-
nına istişarî nitelikte görüş bildirmek
amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey
kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konse-
yin kuruluş ve işleyişi kanunla düzen-
lenir.

II. Piyasaların denetimi ve dış ti-
caretin düzenlenmesi

Madde 167 - (1) Devlet, para, kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalarının
sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağ-
layıcı ve geliştirici tedbirleri alır; pi-
yasalarda fiili veya anlaşma sonucu
doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi
önler.

12017-6771 m.16
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(2) Dış ticaretin ülke ekonomisinin
yararına olmak üzere düzenlenmesi
amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış
ticaret işlemleri üzerine vergi ve ben-
zeri yükümlülükler dışında ek mali
yükümlülükler koymaya ve bunları
kaldırmaya kanunla Cumhurbaşka-
nına yetki verilebilir.1

III. Tabii servetlerin ve kaynakla-
rın aranması ve işletilmesi

Madde 168 - Tabii servetler ve kay-
naklar Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Bunların aranması ve işle-
tilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu
hakkını belli bir süre için, gerçek ve
tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii
servet ve kaynağın arama ve işletme-
sinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle
ortak olarak veya doğrudan gerçek ve
tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun
açık iznine bağlıdır. Bu durumda ger-
çek ve tüzelkişilerin uyması gereken
şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim,
denetim usul ve esasları ve müeyyi-
deler kanunda gösterilir.

IV. Ormanlar ve orman köylüsü
A. Ormanların korunması ve geliş-

tirilmesi
Madde 169 - (1) Devlet, ormanların

korunması ve sahalarının genişletil-
mesi için gerekli kanunları koyar ve
tedbirleri alır. Yanan ormanların ye-
rinde yeni orman yetiştirilir, bu yer-
lerde başka çeşit tarım ve hayvancı-
lık yapılamaz. Bütün ormanların gö-
zetimi Devlete aittir.

(2) Devlet ormanlarının mülkiyeti
devrolunamaz. Devlet ormanları ka-
nuna göre, Devletçe yönetilir ve işleti-
lir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk
edinilemez ve kamu yararı dışında ir-
tifak hakkına konu olamaz.

(3) Ormanlara zarar verebilecek hiç-
bir faaliyet ve eyleme müsaade edile-

mez. Ormanların tahrip edilmesine
yol açan siyasi propaganda yapıla-
maz; münhasıran orman suçları için
genel ve özel af çıkarılamaz. Orman-
ları yakmak, ormanı yok etmek veya
daraltmak amacıyla işlenen suçlar ge-
nel ve özel af kapsamına alınamaz.

(4) Orman olarak muhafazasında
bilim ve fen bakımından hiçbir ya-
rar görülmeyen, aksine tarım alan-
larına dönüştürülmesinde kesin ya-
rar olduğu tespit edilen yerler ile
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve
fen bakımından orman niteliğini tam
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey-
velik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alan-
larında veya hayvancılıkta kullanıl-
masında yarar olduğu tespit edilen
araziler, şehir, kasaba ve köy yapıla-
rının toplu olarak bulunduğu yerler
dışında, orman sınırlarında daraltma
yapılamaz.

B. Orman köylüsünün korunması
Madde 170 - (1) Ormanlar içinde

veya bitişiğindeki köyler halkının kal-
kındırılması, ormanların ve bütünlü-
ğünün korunması bakımlarından, or-
manın gözetilmesi ve işletilmesinde
Devletle bu halkın işbirliğini sağla-
yıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihin-
den önce bilim ve fen bakımından
orman niteliğini tamamen kaybetmiş
yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve
fen bakımından orman olarak muha-
fazasında yarar görülmeyen yerlerin
tespiti ve orman sınırları dışına çıkar-
tılması; orman içindeki köyler halkı-
nın kısmen veya tamamen bu yerlere
yerleştirilmesi için Devlet eliyle anı-
lan yerlerin ihya edilerek bu halkın
yararlanmasına tahsisi kanunla dü-
zenlenir.

(2) Devlet, bu halkın işletme araç
ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağ-
lanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.

12017-6771 m.16
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(3) Orman içinden nakledilen köy-
ler halkına ait araziler, Devlet ormanı
olarak derhal ağaçlandırılır.

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi
Madde 171 - (1) Devlet, milli eko-

nominin yararlarını dikkate alarak,
öncelikle üretimin artırılmasını ve tü-
keticinin korunmasını amaçlayan ko-
operatifçiliğin gelişmesini sağlayacak
tedbirleri alır.

(2) 1(Mülga)

VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanat-
karların korunması

A. Tüketicilerin korunması
Madde 172 - Devlet, tüketicileri ko-

ruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tü-
keticilerin kendilerini koruyucu giri-
şimlerini teşvik eder.

B. Esnaf ve sanatkarların korun-
ması

Madde 173 - Devlet, esnaf ve sanat-
karı koruyucu ve destekleyici tedbir-
leri alır.

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

I. İnkılap kanunlarının korunması
Madde 174 - Anayasanın hiçbir

hükmü, Türk toplumunu çağdaş uy-
garlık seviyesinin üstüne çıkarma ve
Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteli-
ğini koruma amacını güden, aşağıda
gösterilen inkılap kanunlarının, Ana-
yasanın halkoyu ile kabul edildiği ta-
rihte yürürlükte bulunan hükümle-
rinin, Anayasaya aykırı olduğu şek-
linde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı
Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671
sayılı Şapka İktisası Hakkında Ka-
nun;

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677

sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin
Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Ta-
kım Unvanların Men ve İlgasına Dair
Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı
Türk Kanunu Medenisiyle kabul edi-
len, evlenme akdinin evlendirme me-
muru önünde yapılacağına dair me-
deni nikah esası ile aynı kanunun 110
uncu maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sa-
yılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hak-
kında Kanun;

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353
sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tat-
biki hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590
sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap
ve Unvanların Kaldırıldığına dair Ka-
nun;

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve
2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyileme-
yeceğine Dair Kanun.

ALTINCI KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - (1) Anayasanın
halkoylaması sonucu, Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası olarak kabul edil-
diğinin usulünce ilanı ile birlikte, hal-
koylaması tarihindeki Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı,
Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak,
yedi yıllık bir dönem için, Anayasa
ile Cumhurbaşkanına tanınan görev-
leri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
18 Eylül 1980 tarihinde Devlet Baş-
kanı olarak içtiği and yürürlükte kalır.
Yedi yıllık sürenin sonunda Cumhur-
başkanlığı seçimi Anayasada öngörü-
len hükümlere göre yapılır.

(2) Cumhurbaşkanı, ilk genel seçim-
ler sonucu Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi toplanıp; Başkanlık Divanı olu-
şuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün

11995-4121 m.15

58



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1- g.m.2

ve 2356 sayılı Kanunla teşekkül etmiş
olan Milli Güvenlik Konseyinin Baş-
kanlığını da yürütür.

(3) İlk milletvekili genel seçimleri
sonunda Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi toplanıp göreve başlayıncaya ka-
dar geçecek süre içinde, Cumhurbaş-
kanlığının herhangi bir surette boşal-
ması halinde, Milli Güvenlik Konse-
yinin en kıdemli üyesi, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi toplanıp Anaya-
saya göre yeni Cumhurbaşkanını se-
çinceye kadar, Cumhurbaşkanına ve-
kalet eder ve O’nun Anayasadaki bü-
tün görevlerini yerine getirir ve yetki-
lerini kullanır.

Geçici Madde 2 - (1) 12 Aralık 1980
gün ve 2356 sayılı Kanunla kuruluşu
gösterilen Milli Güvenlik Konseyi,
Anayasaya dayalı olarak hazırlana-
cak Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim
Kanununa göre yapılacak ilk genel
seçimler sonucu Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi toplanıp Başkanlık Diva-
nını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ve
2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında
Kanunlara göre görevlerini devam et-
tirir.

(2) Anayasanın kabulünden sonra
2356 sayılı Kanunun 3 üncü madde-
sindeki Milli Güvenlik Konseyi Üye-
liklerinden birisinin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde doldurul-
ması usulüne ilişkin hüküm uygulan-
maz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi top-
lanıp göreve başladıktan sonra, Milli
Güvenlik Konseyi, altı yıllık bir süre
için Cumhurbaşkanlığı Konseyi ha-
line dönüşür ve Milli Güvenlik Kon-
seyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kon-
seyi Üyesi sıfatını alırlar. Milli Güven-
lik Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980
tarihinde içtikleri and yürürlükte ka-
lır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye-

leri, Anayasada (3) Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin haiz bulun-
dukları özlük hakları ile dokunulmaz-
lığına sahip olurlar. Altı yıllık süre
sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyi-
nin hukuki varlığı sona erer.

(4) Cumhurbaşkanlığı Konseyinin
görevleri şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisince
kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına
gönderilen, Anayasada yazılı temel
hak ve hürriyetlere ve ödevlere, la-
iklik ilkesine, Atatürk inkılaplarının,
milli güvenliğin ve kamu düzeninin
korunmasına, Türkiye Radyo - Tele-
vizyon Kurumuna, Milletlerarası and-
laşmalara, dış ülkelere silahlı kuvvet
gönderilmesine ve yabancı kuvvetle-
rin Türkiyeye kabulüne, olağanüstü
yönetime, sıkıyönetim ve savaş haline
dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca
gerekli görülen diğer kanunları Cum-
hurbaşkanına tanınan onbeş günlük
sürenin ilk on günü içinde incelemek;

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tes-
pit edeceği süre içinde:

Milletvekili genel seçimlerinin yeni-
lenmesine, olağanüstü yönetim yetki-
sinin kullanılmasına ve alınacak ted-
birlere, Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumunun yönetim ve gözetimine,
gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet
İşlerinin düzenlenmesine ilişkin ko-
nuları incelemek ve görüş bildirmek;

c) Cumhurbaşkanının istemine
göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli
görülen diğer konularda inceleme
ve araştırma yapmak ve sonuçlarını
Cumhurbaşkanına sunmak.

Geçici Madde 3 - Anayasaya göre
yapılacak ilk milletvekili genel se-
çimi sonucunda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi toplanıp, Başkanlık Diva-
nını oluşturması ile birlikte:

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun,
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b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sa-
yılı Milli Güvenlik Konseyi Hakkında
Kanun,

c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sa-
yılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun,

Yürürlükten kalkar ve Milli Güven-
lik Konseyi ile Danışma Meclisinin
hukuki varlıkları sona erer.

Geçici Madde 4 - 1(Mülga)

Geçici Madde 5 - Yapılacak ilk mil-
letvekili genel seçimi sonucunun Yük-
sek Seçim Kurulunca ilanını takip
eden onuncu gün, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Ankara’da, Türkiye Büyük
Millet Meclisi binasında, saat 15.00 de
kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya
en yaşlı Milletvekili Başkanlık eder.
Bu toplantıda milletvekilleri andiçer-
ler.

Geçici Madde 6 - Anayasaya göre
kurulan Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin toplantı ve çalışmaları için kendi
içtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet
Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden
önce yürürlükte olan İçtüzüğünün,
Anayasaya aykırı olmayan hükümleri
uygulanır.

Geçici Madde 7 - İlk milletvekili
genel seçimi sonunda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi toplanıp, yeni Bakanlar
Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında
olan Bakanlar Kurulunun görevi de-
vam eder.

Geçici Madde 8 - Anayasa ile ka-
bul edilmiş olan yeni organ, kurum
ve kurulların kuruluş, görev, yetki ve
işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anaya-
sada konulması veya değiştirilmesi
öngörülen diğer kanunlar, Anayasa-
nın kabulünden başlayarak Kurucu
Meclisin görev süresi içerisinde, bu
süre içerisinde yetiştirilemeyenler, se-

çimle gelen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir
yıl sonuna kadar çıkartılır.

Geçici Madde 9 - İlk genel seçim-
ler sonucu toplanacak Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin Başkanlık Di-
vanı kurulduktan sonra altı yıllık süre
içinde yapılacak Anayasa değişiklik-
lerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine geri gönderebi-
lir. Bu takdirde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin geri gönderilen Ana-
yasa değişikliği hakkındaki kanunu,
aynen kabul edip tekrar Cumhurbaş-
kanına gönderebilmesi, üye tamsayı-
sının dörtte üç çoğunluğunun oyu ile
mümkün olabilir.

Geçici Madde 10 - Mahalli İdare se-
çimleri en geç Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir
yıl içinde yapılır.

Geçici Madde 11 - (1) Anayasanın
halkoyu ile kabul edildiği tarihte Ana-
yasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi
olanların kadroları ile görevleri de-
vam eder. Bunlardan Anayasa Mah-
kemesince belli görevlere seçilenlerin
bu suretle kazanmış oldukları sıfatları
saklı kalır.

(2) Anayasa Mahkemesi asıl üye
sayısı onbire ininceye kadar boşalan
asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye
sayısı toplamı onbeşe ininceye kadar
da boşalan yedek üye kadrosuna se-
çim yapılmaz. Anayasa Mahkemesi-
nin yeni düzenlemeye intibakı sağla-
nıncaya kadar asıl üye sayısının on-
birden, asıl ve yedek üye sayıları top-
lamının onbeşden aşağı düşmesi ne-
deniyle yapılacak seçimlerde bu Ana-
yasanın kabul ettiği esasa ve sıraya
uyulur.

(3) Anayasa Mahkemesi asıl üye sa-
yısı onbire ininceye kadar dava ve iş-

11987-3361 m.4
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lerde 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Ka-
nunun öngördüğü toplanma yeter sa-
yısı uygulanır.

Geçici Madde 12 - (1) 13/5/1981
gün ve 2461 sayılı Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu Kanununun ge-
çici 1 inci maddesi uyarınca Yargı-
tay ve Danıştaydan Kurulun asıl ve
yedek üyeliğine; 1730 sayılı Yargı-
tay Kanununa 25/6/1981 gün ve
2483 sayılı Kanunla eklenen geçici
madde uyarınca Cumhuriyet Başsav-
cılığı ile Cumhuriyet Başsavcıvekil-
liğine; 6/1/1982 gün ve 2575 sayılı
Danıştay Kanununun geçici 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Da-
nıştay Başkanlığına, Başsavcılığına,
başkanvekilliklerine ve daire başkan-
lıklarına, Devlet Başkanınca seçilmiş
bulunanlar, seçildikleri dönem için bu
görevlerine devam ederler.

(2) 6/1/1982 gün ve 2576 sayılı Ka-
nunun geçici maddelerinin idari mah-
kemeler Başkan ve üyeliklerine ata-
malara ilişkin hükümleri de saklıdır.

Geçici Madde 13 - (1) Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kuruluna Yargıtay-
dan seçilmesi gereken bir asıl ve bir
yedek üyenin seçimleri Anayasa’nın
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yirmi
gün içinde yapılır.

(2) Seçilen üyeler göreve başlayın-
caya kadar Kurul, toplantı yeter sayı-
sını oluşturacak yedek üyenin katıl-
masıyla çalışmalarını yapar.

Geçici Madde 14 - Sendikaların ge-
lirlerini Devlet bankalarında muha-
faza etmelerine ilişkin yükümlülük-
leri, Anayasanın yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren en geç iki yıl içinde ye-
rine getirilir.

Geçici Madde 15 - 1(Mülga)

Geçici Madde 16 - Anayasanın hal-
koylamasına ilişkin oy verme kü-
tüğünde ve sandık listesinde kaydı
ve oy kullanma yeterliği bulunduğu
halde hukuki veya fiili herhangi bir
mazereti olmaksızın halkoylamasına
katılmayanlar, Anayasanın halkoyla-
masını takip eden beş yıl içinde ya-
pılacak genel ve ara seçimleri ile ma-
halli seçimlere ve diğer halkoylama-
larına katılamazlar, seçimlerde aday
olamazlar.

Geçici Madde 17 - 2Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra yapıla-
cak ilk genel seçimde, Anayasanın 67
nci maddesinin son fıkrası 10/6/1983
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Se-
çimi Kanununun bağımsız adayların
birleşik oy pusulasında yer almasına
ilişkin hükümleri bakımından uygu-
lanmaz.

Geçici Madde 18 - 3(1) Bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihte Ana-
yasa Mahkemesinin mevcut yedek
üyeleri asıl üye sıfatını kazanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren otuz gün içinde, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi bir üyeyi
Sayıştay Genel Kurulunun ve bir
üyeyi de baro başkanlarının göstere-
cekleri üçer aday içinden seçer.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin yapacağı üye seçimi için aday gös-
termek amacıyla;

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren beş gün içinde, Sayış-
tay Başkanı adaylık başvurusunu ilan
eder. İlan tarihinden itibaren beş gün
içinde adaylar Başkanlığa başvurur.
Başvuru tarihinin sona erdiği günden
itibaren beş gün içinde Sayıştay Ge-

12010-5982 m.24
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nel Kurulunca seçim yapılır. Her Sa-
yıştay üyesinin oy kullanabileceği bu
seçimde en fazla oy alan üç kişi aday
gösterilmiş sayılır.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren beş gün içinde, Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanlığı adaylık
başvurusunu ilan eder. İlan tarihin-
den itibaren beş gün içinde adaylar
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına
başvurur. Başvuru tarihinin sona er-
diği günden itibaren beş gün içinde
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
ilanında gösterilen yer ve zamanda
baro başkanları tarafından seçim ya-
pılır. Her bir baro başkanının oy kul-
lanabileceği bu seçimde, en fazla oy
alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

c) (a) ve (b) bentleri uyarınca yapı-
lan seçimlerin sonucunda aday göste-
rilmiş sayılanların isimleri seçimin ya-
pıldığı günü takip eden gün Sayıştay
ve Türkiye Barolar Birliği başkanlık-
larınca Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına bildirilir.

ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildi-
rimden itibaren on gün içinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinde seçim
yapılır. Her boş üyelik için yapılacak
seçimde, ilk oylamada üye tamsayısı-
nın üçte iki ve ikinci oylamada üye
tamsayısının salt çoğunluğu aranır;
ikinci oylamada salt çoğunluk sağla-
namazsa bu oylamada en çok oy alan
iki aday için üçüncü oylama yapılır;
üçüncü oylamada en fazla oy alan
aday üye seçilmiş olur.

(4) Cumhurbaşkanı, birer üyeyi
Yargıtay ve Danıştay kontenjanların-
dan olan ilk üyeliklerin boşalmasın-
dan sonra Yükseköğretim Kurulunun
kendi üyesi olmayan yükseköğretim
kurumlarının hukuk, iktisat ve siya-
sal bilimler dallarında görev yapan
öğretim üyeleri arasından göstereceği

üçer aday içinden seçer.
(5) Anayasa Mahkemesi üyeliğine

aday gösteren kurumların halen mev-
cut üyeleri ile kendi kontenjanların-
dan seçilmiş yedek üyeler, tamam-
lama seçiminde göz önünde bulun-
durulur.

(6) Anayasa Mahkemesinde halen
belli görevlere seçilmiş olanların bu
sıfatları seçilmiş oldukları sürenin so-
nuna kadar devam eder. Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar
yaş haddine kadar görevlerine devam
ederler.

(7) Bireysel başvuruya ilişkin ge-
rekli düzenlemeler iki yıl içinde ta-
mamlanır. Uygulama kanununun yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren birey-
sel başvurular kabul edilir.

Geçici Madde 19 - 1(1) Bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren otuz gün içinde aşağıda belirtilen
esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçi-
lir:

a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mes-
leğine alınmasına engel bir hali olma-
yan; yükseköğretim kurumlarının hu-
kuk, dallarında en az onbeş yıldan
beri görev yapan öğretim üyeleri, ile
meslekte fiilen onbeş yılını doldur-
muş avukatlar arasından dört üye se-
çer. b) Yargıtay Genel Kurulu, Yargı-
tay üyeleri arasından üç asıl ve üç
yedek üye seçer. Bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün
içinde Yargıtay Birinci Başkanı aday-
lık başvurusunu ilan eder. İlan tarihin-
den itibaren yedi gün içinde adaylar
Birinci Başkanlığa başvurur. Başvuru
tarihinin sona erdiği günden itibaren
onbeş gün içinde Yargıtay Genel Ku-
rulu seçim yapar. Her Yargıtay üye-
sinin oy kullanabileceği seçimde, en
fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve

12010-5982 m.25, AYM 7/7/2010, E.:2010/49, K.:2010/87
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yedek üye seçilmiş olur.
c) Danıştay Genel Kurulu, Danış-

tay üyeleri arasından iki asıl ve iki
yedek üye seçer. Bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün
içinde Danıştay Başkanı adaylık baş-
vurusunu ilan eder. İlan tarihinden
itibaren yedi gün içinde adaylar Baş-
kanlığa başvurur. Başvuru tarihinin
sona erdiği günden itibaren onbeş
gün içinde Danıştay Genel Kurulu se-
çim yapar. Her Danıştay üyesinin oy
kullanabileceği seçimde, en fazla oy
alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek
üye seçilmiş olur.

ç) Türkiye Adalet Akademisi Ge-
nel Kurulu, kendi üyeleri arasından,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
luna bir asıl ve bir yedek üye seçer.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren yedi gün içinde Türkiye
Adalet Akademisi Başkanı adaylık
başvurusunu ilan eder. İlan tarihin-
den itibaren yedi gün içinde adaylar
Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihi-
nin sona erdiği günden itibaren on-
beş gün içinde Türkiye Adalet Akade-
misi Genel Kurulu seçim yapar. Her
üyenin oy kullanabileceği seçimde, en
fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve
yedek üye seçilmiş olur.

d) Yedi asıl ve dört yedek üye bi-
rinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrıl-
mayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
olan adlî yargı hâkim ve savcıları ara-
sından, adlî yargı hâkim ve savcı-
ları tarafından Yüksek Seçim Kuru-
lunun yönetim ve denetiminde seçi-
lir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren beş gün içinde Yüksek
Seçim Kurulu adaylık başvurularını
ilân eder. İlân tarihinden itibaren üç
gün içinde adaylar Yüksek Seçim Ku-
ruluna başvurur. Başvuru tarihinin
sona erdiği günden itibaren iki gün
içinde Yüksek Seçim Kurulu aday-
ların başvurularını inceler ve aday

listesini belirleyerek ilân eder. Takip
eden iki gün içinde bu listeye karşı
itiraz edilebilir. İtiraz süresinin sona
erdiği günden itibaren iki gün içinde
itirazlar incelenir, sonuçlandırılır ve
kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek
Seçim Kurulunun kesin aday listesini
ilân ettiği tarihten sonraki ikinci Pa-
zar günü her ilde, il seçim kurulunun
yönetim ve denetimi altında yapıla-
cak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde
görev yapan hâkim ve savcılar oy kul-
lanır. İl seçim kurulları o ilde oy kul-
lanacak hâkim ve savcıların sayısına
göre sandık kurulları oluşturur. San-
dık kurullarının işlem, tedbir ve karar-
larına karşı yapılan şikâyet ve itiraz-
lar il seçim kurulunca karara bağla-
nır. Adaylar propaganda yapamazlar;
sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafın-
dan belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde özgeçmişlerini bu iş için tah-
sis edilmiş bir internet sitesinde ya-
yımlayabilirler. Seçimlerde en çok oy
alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek
üye seçilmiş olur. Kullanılacak oy pu-
sulalarıyla ilgili diğer hususlar Yük-
sek Seçim Kurulu tarafından belirle-
nir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusula-
larını kendisi bastırabileceği gibi ge-
rektiğinde uygun göreceği il seçim ku-
rulları vasıtasıyla bastırmaya da yetki-
lidir. Yapılacak seçimlerde, 26/4/1961
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
kında Kanunun bu bende aykırı olma-
yan hükümleri uygulanır.

e) Üç asıl ve iki yedek üye birinci
sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı ge-
rektiren nitelikleri yitirmemiş idarî
yargı hâkim ve savcıları arasından,
idarî yargı hâkim ve savcıları tara-
fından Yüksek Seçim Kurulunun yö-
netim ve denetiminde seçilir. Bölge
idare mahkemelerinin bulunduğu il-
lerde, il seçim kurulunun yönetim ve
denetimi altında yapılacak bu seçim-
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lerde, o bölge idare mahkemesinde
ve yargı çevresi içerisinde kalan yer-
lerde görev yapan idarî yargı hâkim
ve savcıları oy kullanır. Bu seçimler
hakkında da (d) bendi hükümleri uy-
gulanır.

(2) Birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (e)
bentleri uyarınca seçilen Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun asıl üye-
leri bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten sonraki otuzuncu günü takip
eden iş günü görevlerine başlarlar.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun Yargıtay ve Danıştaydan
gelen asıl ve yedek üyelerinin gö-
revleri, seçilmiş oldukları sürenin so-
nuna kadar devam eder. Bunlardan,
Yargıtaydan gelen üyelerden görev
süresini tamamlayanların yerine bi-
rinci fıkranın (b) bendi uyarınca seçi-
lenler; Danıştaydan gelen üyelerden
görev süresini tamamlayanların ye-
rine birinci fıkranın (c) bendi uyarınca
seçilenler, sırayla göreve başlarlar.

(4) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri
uyarınca seçilen üyelerden, üçüncü
fıkra uyarınca göreve başlayanların
görev süresi, birinci fıkranın (a), (ç),
(d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen di-
ğer Kurul üyelerinin görev süresinin
bittiği tarihte sona erer.

(5) İlgili kanunlarda gerekli düzen-
lemeler yapılıncaya kadar, Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kuruluna se-
çilen asıl üyeler, Yargıtay daire baş-
kanı için ilgili mevzuatında öngörü-
len tüm malî ve sosyal haklar ile
emeklilik hakkından aynen yararla-
nırlar. Ayrıca, Kurulun Başkanı dışın-
daki asıl üyelerine, (30000) gösterge
rakamının memur aylıklarına uygu-
lanan katsayı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak miktarda aylık ek tazminat
ödenir.

(6) İlgili kanunlarda düzenleme ya-
pılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu;

a) Anayasa hükümlerine aykırı ol-
mamak kaydıyla, yürürlükteki kanun
hükümlerine göre Kurul şeklinde ça-
lışır.

b) İkinci fıkra uyarınca asıl üyele-
rinin göreve başladığı tarihten itiba-
ren bir hafta içinde Adalet Bakanının
başkanlığında toplanır ve bir geçici
Başkanvekili seçer.

c) En az onbeş üye ile toplanır ve
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
karar verir.

ç) Sekreterya hizmetleri Adalet Ba-
kanlığı tarafından yürütülür.

Kurul müfettişleri ile adalet müfet-
tişleri atanıncaya kadar, mevcut ada-
let müfettişleri, Kurul müfettişi ve
adalet müfettişi sıfatıyla görev yapar-
lar.

(7) Bu madde hükümleri, ilgili ka-
nunlarda gerekli düzenlemeler yapı-
lıncaya kadar uygulanır.

Geçici Madde 20 - 1(1) Bu mad-
denin Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde kabul edildiği tarihte; soruştur-
maya veya soruşturma ya da kovuş-
turma izni vermeye yetkili merciler-
den, Cumhuriyet başsavcılıklarından
ve mahkemelerden; Adalet Bakanlı-
ğına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına veya Ana-
yasa ve Adalet komisyonları üyele-
rinden kurulu Karma Komisyon Baş-
kanlığına intikal etmiş yasama doku-
nulmazlığının kaldırılmasına ilişkin
dosyaları bulunan milletvekilleri hak-
kında, bu dosyalar bakımından, Ana-
yasanın 83 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının birinci cümlesi hükmü uy-
gulanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren onbeş gün içinde;
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Anayasa ve Adalet komisyonları üye-
lerinden kurulu Karma Komisyon
Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta
ve Adalet Bakanlığında bulunan ya-
sama dokunulmazlığının kaldırılma-
sına ilişkin dosyalar, gereğinin yapıl-
ması amacıyla, yetkili merciine iade
edilir.

Geçici Madde 21 - 1A) Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin 27’nci Yasama
Dönemi milletvekili genel seçimi ve
Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019
tarihinde birlikte yapılır. Seçimin ya-
pılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaş-
kanının görevi devam eder. Meclisin
seçim kararı alması halinde, 27’nci Ya-
sama Dönemi milletvekili genel se-
çimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi bir-
likte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla ya-
pılan değişikliklerin gerektirdiği Mec-
lis İçtüzüğü değişikliği ile diğer ka-
nuni düzenlemeleri yapar. Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle düzenlene-
ceği belirtilen değişiklikler ise Cum-
hurbaşkanının göreve başlama tari-
hinden itibaren en geç altı ay içinde
Cumhurbaşkanı tarafından düzenle-
nir.

C) Anayasanın 159 uncu madde-
sinde yapılan düzenlemeye göre Hâ-
kimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en
geç otuz gün içinde seçilirler ve bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonraki kırkıncı günü takip eden iş
günü görevlerine başlarlar. Başvuru-
lar, bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren beş gün içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ya-
pılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden

Kurulu Karma Komisyona gönderir.
Komisyon on gün içinde her bir üye-
lik için üç adayı üye tamsayısının üçte
iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oy-
lamada üçte iki çoğunlukla seçimin
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci
ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oy-
lamalarda üye tamsayısının beşte üç
çoğunluğunun oyunu alan aday seçil-
miş olur. Beşte üç çoğunluğun sağla-
namaması halinde üçüncü oylamada
en çok oyu almış olan, seçilecek üyele-
rin iki katı aday arasından ad çekme
usulü ile üye belirleme işlemi tamam-
lanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu aynı usul ve nisapları
gözeterek onbeş gün içinde seçimi ta-
mamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üye-
lerin göreve başlayacağı tarihe kadar
görevlerine devam eder ve bu süre
içinde yürürlükteki Kanun hükümle-
rine göre çalışır. Yeni üyeler, ilgili ka-
nunda değişiklik yapılıncaya kadar
mevcut Kanunun Anayasaya aykırı
olmayan hükümleri uyarınca çalışır.
Görevi sona eren ve Hâkimler ve Sav-
cılar Kuruluna yeniden seçilmeyen
üyelerden, talepleri halinde adli yargı
hâkim ve savcıları arasından seçilen-
ler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâ-
kim ve savcıları arasından seçilenler
Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Sav-
cılar Kurulunca seçilir; öğretim üye-
leri ve avukatlar arasından seçilenler
ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşka-
nınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim
ve atamalarda boş kadro olup olmadı-
ğına bakılmaz, seçilen ve atanan üye
sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kad-
rolarına üye kadrosu ilave edilir.

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yük-
sek İdare Mahkemesinden Anayasa
Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulu-
nan kişilerin herhangi bir sebeple gö-
revleri sona erene kadar üyelikleri de-
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vam eder.
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği

tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî
Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî
mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren dört ay içinde; Askerî
Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mah-
kemesinin askerî hâkim sınıfından
Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve
üyeleri ile diğer askerî hâkimler (ye-
dek subaylar hariç) tercihleri ve mük-
tesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca
adli veya idari yargıda hâkim veya
savcı olarak atanabilirler.

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı
ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal hak
ve yardımlar ile diğer hakları yö-
nünden emsali adli veya idari yar-
gıya mensup hâkim ve savcılar, bun-
ların dışındaki hak ve yükümlülük-
ler yönünden ise bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hü-
kümleri uygulanmaya devam edil-
mek suretiyle Millî Savunma Bakan-
lığınca mevcut sınıflarında, Bakan-
lık veya Genelkurmay Başkanlığının
hukuk hizmetleri kadrolarına atanır-
lar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde
edenlerden yaş haddinden önce bu
görevlerden kendi istekleriyle ayrı-
lacaklara ödenecek tazminata ilişkin
usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Kaldırılan askerî yargı mercilerinde
görülmekte olan dosyalardan; kanun
yolu incelemesi aşamasında olanlar
ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya,
diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli
ve yetkili adli veya idari yargı merci-
lerine dört ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte yürürlükte bulunan kanun
hükmünde kararnameler, tüzükler,
Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tara-

fından çıkarılan yönetmelikler ile di-
ğer düzenleyici işlemler yürürlükten
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdü-
rür. Yürürlükte bulunan kanun hük-
münde kararnameler hakkında 152
nci ve 153 üncü maddelerin uygulan-
masına devam olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile
Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna
verilen yetkiler, ilgili mevzuatta de-
ğişiklik yapılıncaya kadar Cumhur-
başkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67 nci maddesinin
son fıkrası hükmü, bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte
yapılacak ilk milletvekili genel seçimi
ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımın-
dan uygulanmaz.

YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER

I. Anayasanın değiştirilmesi, se-
çimlere ve halkoylamasına katılma:

Madde 175 - 1(1) Anayasanın değiş-
tirilmesi Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üye tamsayısının en az üçte biri ta-
rafından yazıyla teklif edilebilir. Ana-
yasanın değiştirilmesi hakkındaki tek-
lifler Genel Kurulda iki defa görüşü-
lür. Değiştirme teklifinin kabulü Mec-
lisin üye tamsayısının beşte üç çoğun-
luğunun gizli oyuyla mümkündür.

(2) Anayasanın değiştirilmesi hak-
kındaki tekliflerin görüşülmesi ve ka-
bulü, bu maddedeki kayıtlar dışında,
kanunların görüşülmesi ve kabulü
hakkındaki hükümlere tabidir.

(3) Cumhurbaşkanı Anayasa de-
ğişikliklerine ilişkin kanunları, bir
daha görüşülmek üzere Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine geri gönderebilir.
Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile
aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı
bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
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(4) Meclisce üye tamsayısının beşte
üçü ile veya üçte ikisinden az oyla
kabul edilen Anayasa değişikliği hak-
kındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tara-
fından Meclise iade edilmediği tak-
dirde halkoyuna sunulmak üzere
Resmî Gazetede yayımlanır.

(5) Doğrudan veya Cumhurbaşka-
nının iadesi üzerine, Meclis üye tam-
sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul
edilen Anayasa değişikliğine ilişkin
kanun veya gerekli görülen madde-
leri Cumhurbaşkanı tarafından halko-
yuna sunulabilir. Halkoylamasına su-
nulmayan Anayasa değişikliğine iliş-
kin Kanun veya ilgili maddeler Resmî
Gazetede yayımlanır.

(6) Halkoyuna sunulan Anayasa de-
ğişikliklerine ilişkin kanunların yü-
rürlüğe girmesi için, halkoylama-
sında kullanılan geçerli oyların yarı-
sından çoğunun kabul oyu olması ge-
rekir.

(7) Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa değişikliklerine ilişkin ka-
nunların kabulü sırasında, bu Kanu-
nun halkoylamasına sunulması ha-
linde, Anayasanın değiştirilen hü-
kümlerinden, hangilerinin birlikte
hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da
karara bağlar.

(8) Halkoylamasına, milletvekili ge-
nel ve ara seçimlerine ve mahalli ge-
nel seçimlere iştiraki temin için, ka-
nunla para cezası dahil gerekli her
türlü tedbir alınır.

II. Başlangıç ve kenar başlıklar
Madde 176 - (1) Anayasanın dayan-

dığı temel görüş ve ilkeleri belirten
başlangıç kısmı, Anayasa metnine da-
hildir.

(2) Madde kenar başlıkları, sadece
ilgili oldukları maddelerin konusunu
ve maddeler arasındaki sıralama ve
bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Ana-
yasa metninden sayılmaz.

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi
Madde 177 - Bu Anayasa, halkoyla-

ması sonucu kabul edilip Resmî Gaze-
tede yayımlanması ile Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası olur ve aşağıda
gösterilen istisnalar ile bu istisnala-
rın yürürlüğe girmesine ait hükümler
dışında bütünüyle yürürlüğe girer.

a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi
hürriyeti ve güvenliği, basın ve ya-
yımla ilgili hükümler, toplantı hak ve
hürriyetleri,

III. Bölümdeki çalışma ile ilgili
hükümler, toplu iş sözleşmesi, grev
hakkı ve lokavt ile ilgili hükümler,

Bu hükümler yeni kanunları çıka-
rıldığında veya mevcut kanunlarda
değişiklik yapıldığında ve her halde
en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi
göreve başladığında yürürlüğe girer.
Ancak bu hükümler yürürlüğe girin-
ceye kadar mevcut kanunlar ve Milli
Güvenlik Konseyinin bildiri ve karar-
ları uygulanır.

b) İKİNCİ KlSIM’daki; siyasi faali-
yette bulunma hakları ile siyasi parti-
lerle ilgili hükümler, bunlara dayalı
olarak yeniden hazırlanacak Siyasi
Partiler Kanununun;

Seçme ve seçilme hakkı ise yine bu
hükümlere dayalı olarak hazırlanacak
Seçim Kanununun;

Yayımlanması ile yürürlüğe girer.
c) ÜÇÜNCÜ KISIM’daki; yasama

ile ilgili hükümler;
Bu hükümler ilk milletvekili genel

seçimi sonucunun ilanı ile birlikte yü-
rürlüğe girer. Ancak bu bölümdeki
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gö-
rev ve yetkilerine ilişkin hükümleri,
29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Ku-
rucu Meclis Hakkında Kanun hüküm-
leri saklı kalmak üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi göreve başlayıncaya ka-
dar Milli Güvenlik Konseyince yerine
getirilir.

d) ÜÇÜNCÜ KISIM’daki; Cumhur-
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başkanı başlığı altındaki görev ve yet-
kileri ile Devlet Denetleme Kurulu,
Bakanlar Kurulu başlığı altındaki tü-
zükler, Milli Savunma, olağanüstü yö-
netim usulleri, idare başlığı altındaki
mahalli idareler ile Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hariç
diğer hükümler ve Devlet Güvenlik
Mahkemeleri hariç yargıya ilişkin bü-
tün hükümler Anayasanın halkoyla-
ması sonucunda kabulünün Resmî
Gazetede ilanı ile birlikte yürürlüğe
girer. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar
Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hü-
kümler Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin göreve başlaması ile, mahalli ida-
reler ile Devlet Güvenlik Mahkeme-
lerine ilişkin hükümler ise ilgili ka-
nunların yayımlanması ile yürürlüğe

girer.
e) Anayasanın halkoylaması so-

nucu kabulünün ilanıyle birlikte yü-
rürlüğe girecek hükümleri ve mevcut
ve kurulacak kurum, kuruluş ve ku-
rullar için yeniden kanun yapılması
veya mevcut kanunlarda değişiklik
yapılması gerekiyorsa bunlara ilişkin
işlemler mevcut kanunların Anaya-
saya aykırı olmayan hükümleri veya
doğrudan Anayasa hükümleri, Ana-
yasanın 11 inci maddesi gereğince uy-
gulanır.

f) Kesinhesap kanunu tasarılarının
görüşülme usulünü düzenleyen 164
üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü
1984 yılından itibaren uygulanmaya
başlanır.
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DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 1987-3361
(2) 1993-3913
(3) 1995-4121
(4) 1999-4388
(5) 1999-4446
(6) 2001-4709
(7) 2001-4720

(8) 2002-4777
(9) 2004-5170
(10) 2005-5370
(11) 2005-5428
(12) 2006-5551
(13) 2007-5659
(14) 2007-5678

(15) 2008-5735
(16) AYM;2008/116
(17) 2010-5982
(18) AYM;2010/87
(19) 2011-6214
(20) 2016-6718
(21) 2017-6771

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

Başlangıç
hükmü; 3,
7
8; 21
9; 21
10; 9, 15, 16, 17
13; 6
14; 6
15; 9, 21
17; 9, 21
19; 6, 21
20; 6, 17
21; 6
22; 6
23; 6, 17
26; 6
28; 6
30; 9
31; 6
33; 3, 6
34; 6
36; 6
38; 6, 9
40; 6
41; 6, 17
42; 15, 16
46; 6
47; 5
49; 6
51; 6, 17
52; 3

53; 3, 17
54; 17
55; 6
59; 19
65; 6
66; 6
67; 1, 3, 6, 13
68; 3
69; 3, 6
73; 21
74; 6, 17
75; 1, 3, 21
76; 8, 12, 21
77; 14, 21
78; 8, 21
79; 14
84; 3, 17
85; 3
86; 7
87; 6, 9, 21
88; 21
89; 6, 21
90; 9
91; 21
93; 3, 21
94; 6,17
96; 14, 21
98; 21
99; 21
100; 6, 21

101; 14, 21
102; 14, 21
104; 21
105; 21
106; 21
107; 21
108; 21
109; 21
110; 21
111; 21
112; 21
113; 21
114; 21
115; 21
116; 21
117; 21
118; 6, 21
119; 21
120; 21
121; 21
122; 21
123; 21
124; 21
125; 5, 17, 21
127; 3, 21
128; 17
129; 17
130; 11
131; 9, 21
133; 2, 10

134; 21
135; 3
137; 21
142; 21
143; 4, 9
144; 17
145; 17, 21
146; 17, 18, 21
147; 17
148; 17, 21
149; 3, 6, 17, 21
150; 21
151; 21
152; 21
153; 21
154; 21
155; 5, 21
156; 17, 21
157; 17, 21
158; 21
159; 17, 18, 21
160; 9, 11
161; 11, 21
162; 11, 21
163; 11, 21
164; 21
166; 17, 21
167; 21
171; 3
175; 1
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2.
ANAYASA MAHKEMESİNİN
KURULUŞU VE YARGILAMA

USULLERİ HAKKINDA
KANUN

Kanun Numarası : 6216
Kabul Tarihi : 30/3/2011
Yayımlandığı Resmî Gazete: : 3/4/2011, Sayı: 27894

(Bireysel Başvuruya İlişkin Hükümler)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru hakkı
Madde 45 - (1) Herkes, Anaya-

sada güvence altına alınmış temel
hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi ve buna ek
Türkiye’nin taraf olduğu protokoller
kapsamındaki herhangi birinin kamu
gücü tarafından, ihlal edildiği iddi-
asıyla Anayasa Mahkemesine başvu-
rabilir.

(2) İhlale neden olduğu ileri sürü-
len işlem, eylem ya da ihmal için ka-
nunda öngörülmüş idari ve yargısal

başvuru yollarının tamamının birey-
sel başvuru yapılmadan önce tüketil-
miş olması gerekir.

(3) Yasama işlemleri ile düzenle-
yici idari işlemler aleyhine doğru-
dan bireysel başvuru yapılamayacağı
gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile
Anayasanın yargı denetimi dışında bı-
raktığı işlemler de bireysel başvuru-
nun konusu olamaz.

Bireysel başvuru hakkına sahip
olanlar

Madde 46 - (1) Bireysel başvuru an-
cak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem,
eylem ya da ihmal nedeniyle güncel
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ve kişisel bir hakkı doğrudan etkile-
nenler tarafından yapılabilir.

(2) Kamu tüzel kişileri bireysel baş-
vuru yapamaz. Özel hukuk tüzel ki-
şileri sadece tüzel kişiliğe ait hakları-
nın ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel
başvuruda bulunabilir.

(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına ta-
nınan haklarla ilgili olarak yabancılar
bireysel başvuru yapamaz.

Bireysel başvuru usulü
Madde 47 - (1) Bireysel başvurular,

bu Kanunda ve İçtüzükte belirtilen
şartlara uygun olarak doğrudan ya
da mahkemeler veya yurt dışı temsil-
cilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvu-
runun diğer yollarla kabulüne ilişkin
usul ve esaslar İçtüzükle düzenlenir.

(2) Bireysel başvurular harca tabi-
dir.

(3) Başvuru dilekçesinde başvuru-
cunun ve varsa temsilcisinin kimlik
ve adres bilgilerinin, işlem, eylem ya
da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri
sürülen hak ve özgürlüğün ve daya-
nılan Anayasa hükümlerinin, ihlal ge-
rekçelerinin, başvuru yollarının tüke-
tilmesine ilişkin aşamaların, başvuru
yollarının tüketildiği, başvuru yolu
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği
tarih ile varsa uğranılan zararın belir-
tilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine,
dayanılan deliller ile ihlale neden ol-
duğu ileri sürülen işlem veya karar-
ların aslı ya da örneğinin ve harcın
ödendiğine dair belgenin eklenmesi
şarttır.

(4) Başvurucu bir avukat tarafından
temsil ediliyorsa, vekâletnamenin su-
nulması gerekir.

(5) Bireysel başvurunun, başvuru
yollarının tüketildiği tarihten; baş-
vuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğ-
renildiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yapılması gerekir. Haklı bir ma-
zereti nedeniyle süresi içinde başvura-

mayanlar, mazeretin kalktığı tarihten
itibaren onbeş gün içinde ve mazeret-
lerini belgeleyen delillerle birlikte baş-
vurabilirler. Mahkeme, öncelikle baş-
vurucunun mazeretinin geçerli görü-
lüp görülmediğini inceleyerek talebi
kabul veya reddeder.

(6) Başvuru evrakında herhangi
bir eksiklik bulunması hâlinde, Mah-
keme yazı işleri tarafından eksikliğin
giderilmesi için başvurucu veya varsa
vekiline onbeş günü geçmemek üzere
bir süre verilir ve geçerli bir maze-
reti olmaksızın bu sürede eksikliğin
tamamlanmaması durumunda başvu-
runun reddine karar verileceği bildi-
rilir.

Bireysel başvuruların kabul edile-
bilirlik şartları ve incelenmesi

Madde 48 - (1) Bireysel başvuru
hakkında kabul edilebilirlik kararı ve-
rilebilmesi için 45 ila 47 nci madde-
lerde öngörülen şartların taşınması
gerekir.

(2) Mahkeme, Anayasanın uygu-
lanması ve yorumlanması veya temel
hakların kapsamının ve sınırlarının
belirlenmesi açısından önem taşıma-
yan ve başvurucunun önemli bir za-
rara uğramadığı başvurular ile açıkça
dayanaktan yoksun başvuruların ka-
bul edilemezliğine karar verebilir.

(3) Kabul edilebilirlik incelemesi
komisyonlarca yapılır. Kabul edilebi-
lirlik şartlarını taşımadığına oy birliği
ile karar verilen başvurular hakkında,
kabul edilemezlik kararı verilir. Oy
birliği sağlanamayan dosyalar bölüm-
lere havale edilir.

(4) Kabul edilemezlik kararları ke-
sindir ve ilgililere tebliğ edilir.

(5) Kabul edilebilirlik şartları ve in-
celemesinin usul ve esasları ile ilgili
diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir.
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Esas hakkındaki inceleme
Madde 49 - (1) Kabul edilebilirli-

ğine karar verilen bireysel başvuru-
ların esas incelemesi bölümler tara-
fından yapılır. Başkan iş yükünün bö-
lümler arasında dengeli bir şekilde
dağıtılması için gerekli önlemleri alır.

(2) Bireysel başvurunun kabul edi-
lebilirliğine karar verilmesi hâlinde,
başvurunun bir örneği bilgi için Ada-
let Bakanlığına gönderilir. Adalet Ba-
kanlığı gerekli gördüğü hâllerde gö-
rüşünü yazılı olarak Mahkemeye bil-
dirir.

(3) Komisyonlar ve bölümler birey-
sel başvuruları incelerken bir temel
hakkın ihlal edilip edilmediğine yöne-
lik her türlü araştırma ve incelemeyi
yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli gö-
rülen bilgi, belge ve deliller ilgililer-
den istenir.

(4) Mahkeme, incelemesini dosya
üzerinden yapmakla birlikte, gerekli
görürse duruşma yapılmasına da ka-
rar verebilir.

(5) Bölümler, esas inceleme aşama-
sında, başvurucunun temel hakları-
nın korunması için zorunlu gördük-
leri tedbirlere resen veya başvurucu-
nun talebi üzerine karar verebilir. Ted-
bire karar verilmesi hâlinde, esas hak-
kındaki kararın en geç altı ay içinde
verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir
kararı kendiliğinden kalkar.

(6) Bölümlerin, bir mahkeme ka-
rarına karşı yapılan bireysel başvu-
rulara ilişkin incelemeleri, bir temel
hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu
ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının
belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce
kanun yolunda gözetilmesi gereken
hususlarda inceleme yapılamaz.

(7) Bireysel başvuruların incelen-
mesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hü-
küm bulunmayan hâllerde ilgili usul
kanunlarının bireysel başvurunun ni-
teliğine uygun hükümleri uygulanır.

(8) Esas hakkında incelemenin usul
ve esasları ile ilgili diğer hususlar İç-
tüzükle düzenlenir.

Kararlar
Madde 50 - (1) Esas inceleme so-

nunda, başvurucunun hakkının ihlal
edildiğine ya da edilmediğine karar
verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde
ihlalin ve sonuçlarının ortadan kal-
dırılması için yapılması gerekenlere
hükmedilir. Ancak yerindelik dene-
timi yapılamaz, idari eylem ve işlem
niteliğinde karar verilemez.

(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme
kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve
sonuçlarını ortadan kaldırmak için ye-
niden yargılama yapmak üzere dosya
ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden
yargılama yapılmasında hukuki ya-
rar bulunmayan hâllerde başvurucu
lehine tazminata hükmedilebilir veya
genel mahkemelerde dava açılması
yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama
yapmakla yükümlü mahkeme, Ana-
yasa Mahkemesinin ihlal kararında
açıkladığı ihlali ve sonuçlarını orta-
dan kaldıracak şekilde mümkünse
dosya üzerinden karar verir.

(3) Bölümlerin esas hakkındaki ka-
rarları gerekçeleriyle birlikte ilgililere
ve Adalet Bakanlığına tebliğ edilir ve
Mahkemenin internet sayfasında ya-
yımlanır. Bu kararlardan hangilerinin
Resmî Gazetede yayımlanacağına iliş-
kin hususlar İçtüzükte gösterilir.

(4) Komisyonlar arasındaki içtihat
farklılıkları, bağlı oldukları bölümler;
bölümler arasındaki içtihat farklılık-
ları ise Genel Kurul tarafından karara
bağlanır. Buna ilişkin diğer hususlar
İçtüzükle düzenlenir.

(5) Davadan feragat hâlinde,
düşme kararı verilir.
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Başvuru hakkının kötüye kullanıl-
ması

Madde 51 - (1) Bireysel başvuru
hakkını açıkça kötüye kullandığı tes-
pit edilen başvurucular aleyhine, yar-

gılama giderlerinin dışında, ayrıca iki-
bin Türk Lirasından fazla olmamak
üzere disiplin para cezasına hükme-
dilebilir.

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2012-KHK/650
(2) AYM;2012/34
(3) AYM;2012/108

(4) 2013-6494
(5) 2014-6524
(6) 2017-KHK/680

(7) 2018-7072
(8) 2018-KHK/703

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ

2; 8
3; 8
6; 8
7; 5, 8
9; 8

11; 8
17; 6, 7
21; 8
22; 8
35; 8

36; 2
37; 8
38; 8
39; 8
40; 8

43; 8
54; 8
57; 8
66; 8
70; 1, 3, 4
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3.
TÜRK CEZA KANUNU

Kanun Numarası : 5237
Kabul Tarihi : 26/9/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete : 12/10/2004, Sayı 25611

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

Ceza kanununun amacı
Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu

düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum
barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleş-
tirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik
tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve
güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş
yorumlanamaz.

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
Madde 3- (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza

ve güvenlik tedbirine hükmolunur.



3- m.4 Türk Ceza Kanunu

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep,
milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç,
milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları
yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Kanunun bağlayıcılığı
Madde 4- (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.
(2) 1(Mülga)

Özel kanunlarla ilişki
Madde 5- (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza

içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

İçtihat: (CGK 6/4/2010, K.:2010/79)

Tanımlar
Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama

veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak
katılan kişi,

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve
askerî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,1

e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve
doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,

f) Silah deyiminden;
1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici

veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savun-

mada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol

açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve

elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha

ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı
zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,

i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan
elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,

j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten,
örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen
kişi,

Anlaşılır.

12005-5377 m.1
12018-KHK/700 m.156
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İçtihat:(CGK 19/2/2019, E.:2017/311, K.:2019/112); (4 CD 16/6/2010, K.:2010/11870);
(4 CD 21/6/1991 (E.:1991/2956; K.:1991/4226; YKD EKİM 1991)

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı

Zaman bakımından uygulama
Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılma-

yan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.
İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden do-
layı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.
Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri
kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürür-
lüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır
ve infaz olunur.

(3)1Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili
olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde
işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

İçtihat:(CGK 2018/1,33,100); (8 CD 26/10/2017, E.:2016/8357, K.:2017/11952);
(14 CD 5/10/2017, E.:2014/9999, K.:2017/4528); (8 CD 25/9/2017, E.:2016/11498,
K.:2017/10364))

Yer bakımından uygulama
Madde 8- (1) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır.

Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de
gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.

(2) Suç;
a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava

araçlarında veya bu araçlarla,
c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
d) Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis

edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı,
İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır.

İçtihat: (5 CD 15/7/1988, E.:1988/4593; K.:1988/5162); (4 CD 8/11/1985,
E.:1985/7803, K.:1985/8078); (5 CD 18/7/1985, E.:3718, K.:1985/3104)

Yabancı ülkede hüküm verilmesi
Madde 9- (1) Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında

hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır.

Görev suçları
Madde 10- (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üst-

lenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak ya-

12005-5377 m.2
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3- m.11 Türk Ceza Kanunu

bancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de
yeniden yargılanır.

İçtihat: (CGK 28/6/1989 (YKD 1990, 133); (1 CD 10/4/1987, E.:860, K.:1987/1181:
EC); (5 CD 18/7/1985 (E.:1985/3718, K.:1985/3104, EC)

Vatandaş tarafından işlenen suç
Madde 11- (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında,

Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerekti-
ren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde,
bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de ko-
vuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama
yapılması zarar görenin veya yabancı hükûmetin şikayetine bağlıdır. Bu du-
rumda şikayet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
yapılmalıdır.

İçtihat: (6 CD 20/11:1990, E. 7079, K.:1990/9010); (CGK 25/1/1990 (YKD
1990, 741); (1 CD 25/1/1990, E.:84, K.:1990/35)

Yabancı tarafından işlenen suç
Madde 12- (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk

kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu
yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu
takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet
Bakanının istemine bağlıdır.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk
kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve
failin Türkiye’de bulunması halinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm
verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti üzerine fail, Türk
kanunlarına göre cezalandırılır.

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Adalet
Bakanının istemi ile yargılanır:

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

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme
isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin
hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması.

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mah-
kûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat
eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet
Bakanının istemi üzerine Türkiye’de yeniden yargılama yapılır.

(5) 1Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti suçların-
dan dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlı değildir.

İçtihat: (5 CD 14/10/1987, E.:1987/4154, K.:1987/5301 YKD NİSAN 1988);
(5 CD 14/1/1987 (E.:4154, K.:1987/5301 EC); (9 CD 23/11/1983, E.:1983/2665,

12014-6545 m.56
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K.:1983/2946 YKD 1984, 146)

Diğer Suçlar
Madde 13- (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, ya-

bancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır:
a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar.
b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci,

Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar.
c) İşkence (madde 94, 95).
d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181).
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuşturucu

veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190).
f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli damgaları imale yarayan

araçların üretimi ve ticareti (madde 200), mühürde sahtecilik (madde 202).
g) Fuhuş (madde 227).
h) 1(Mülga)
i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya

alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme
(madde 152) suçları.

(2) 2 İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci,
Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kapsamına giren
suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılması, Adalet Bakanının talebine
bağlıdır.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı
bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının
talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır.

Seçimlik cezalarda soruşturma
Madde 14 - (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma

konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasın-
dan birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma
açılmaz.

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
Madde 15- (1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza,

soruşturma evresinde ileri sürülen kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sı-
nırı ve kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak
hesaplanır.

Cezadan mahsup
Madde 16- (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı

ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen
süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.

İçtihat: (1 CD 6/7/1992 (E.:1992/1415; K.:1992/1668, YKD AĞUSTOS
1992); (1 CD 30/1/1990, E.:1990/129; K.:1990/74; YKD NİSAN 1990); (9 CD

12009-5918 m.1
22005-5377 m.3
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29/11/1989 (E.:2865, K.:1989/4598)

Hak yoksunlukları
Madde 17- 1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hallerde mahkeme, yabancı

mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün,
Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi halinde, Cumhuri-
yet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerli olmasına
karar verir.

Geri verme
Madde 18- 1 (Mülga)

İçtihat: Suçluların iadesine ilişkin TCK 18 kararları için bakınız: (CGK
13.3.2018, E.:2015/670, K.:2018/93); (CGK 23.1.2018, E.:2017/463, K.:2018/20);
(CGK 16.1.2018, E.:2017/904, K.:2018/10)

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
Madde 19- (1) Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dola-

yısıyla Türkiye’de yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan
ceza, suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla
olamaz.

(2) Ancak suçun;
a) Türkiye’nin güvenliğine karşı veya zararına olarak,
b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel

hukuk tüzel kişisi zararına olarak,
İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza sorumluluğunun şahsiliği
Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden do-

layı sorumlu tutulamaz.
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayı-

sıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

Kast
Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni

tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini ön-

görmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına,
müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına
kadar indirilir.

12016-6706 m.36

82



Türk Ceza Kanunu 3- m.22

Taksir
Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde

cezalandırılır.
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranı-

şın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştiril-
mesidir.

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana
gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte
birden yarısına kadar artırılır. (CGK 2018/93)

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre
belirlenir.

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan
dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve
ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak
derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde
verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

İçtihat: (CGK 13/3/2018, E.:2015/670, K.:2018/93); (CGK 23/1/2018, E.:2017/463,
K.:2018/20); (CGK 16/1/2018, E.:2017/904, K.:2018/10)

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
Madde 23- (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir netice-

nin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu
tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi
gerekir.

İçtihat: (CGK 2018/17, 120, 149)

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Kanunun hükmü ve amirin emri
Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.

(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan
bir emri uygulayan sorumlu olmaz.

(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi
takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.

(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından en-
gellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

İçtihat: (AYMBB 28.9.2016, Özlem Kır B. No. 2014/5097); (AYMBB 15.12.2015,
Turan ve Kevzer Uytun B. No. 2013/9461); (1 CD 6/2/1991, E.:1991/48, K.:1991/263)

Meşru savunma ve zorunluluk hali
Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş,

gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o
anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile
işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. (CGK 2018/69)
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(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek
neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve mu-
hakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak
koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

İçtihat: (CGK 4/10/2018, E.:2015/424, K.:2018/399); (CGK 27/2/2018,
E.:2017/1051, K.:2018/69); (CGK 27/2/2018, E.:2017/1051, K.:2018/69)

Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
Madde 26- (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.
(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin

olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza
verilmez.

Sınırın aşılması
Madde 27- (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmak-

sızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli
suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek
hükmolunur.

(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan,
korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.

İçtihat: (1 CD 20/3/1991, E.:570, K.:1991/763); (1 CD 13/3/1991, E.:1991/509;
K.:1991/700); (CGK 26/3/1990, E.:1990/1-36; K.:1990/87)

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
Madde 28- (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet

veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye
ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan
kişi suçun faili sayılır.

Haksız tahrik
Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli

elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki
yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

İçtihat: (CGK 2018/11,69); (CGK 15/12/2009, 2009/1-180-296); (1 CD 13/3/1991,
E.:698, K.:1991/491, EU 1991, 80); (5 CD 27/2/1991, E.:1991/980, K.:1991/5842
EC 1991, 80)

Hata
Madde 30- (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi

unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla
taksirli sorumluluk hali saklıdır.

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların
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gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yarar-
lanır.

(4) 1 İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya
düşen kişi, cezalandırılmaz.

İçtihat: (CGK 11/3/2014, E.:2013/14-747, K.:2014/129); (CGK 25/02/2014,
E.:2013/14-563, K.:2014/95); (CGK 25/02/2014, E.:2013/14-349, K.:2014/96)

Yaş küçüklüğü
Madde 31-2(1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların

ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz;
ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını dol-
durmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması
veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâ-
linde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı
hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerek-
tirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği
takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer
cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi
yıldan fazla olamaz.

(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını
doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını
gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını
gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası
oniki yıldan fazla olamaz.

İçtihat: (1 CD 22/12/2008, K.:2008/8096); (2 CD 30/6/2008 K.:2008/11971);
(2 CD 30/6/2008 K.:2008/11971)

Akıl hastalığı
Madde 32- (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve so-

nuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme
yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler
hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl
hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak
üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen
veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.

İçtihat: (9 CD 13/4/2011, K.:2011/2270); (1 CD 25/1/2011, K. 2011/88); (1

12005-5377 m.4
22005-5377 m.5
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CD 26/3/1991 (E.:651, K.:1991/834 EC 1991, 64)

Sağır ve dilsizlik
Madde 33- (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış

olan çocuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dil-
sizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış
olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını
doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup
da onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını dol-
durmuş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında
da uygulanır.

İçtihat: (6 CD 13/2/1990, E:.9821, K.:1990/853 EC 1991, 114); (6 CD 16/12/1986,
E.:9046, K.:1986/11395 EC 1991, 114); (2 CD 9/4/1985 (E.:2667, K.:1991/3737
EC 1991, 114)

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
Madde 34- (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuştu-

rucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan
veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede
azalmış olan kişiye ceza verilmez.

(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen
kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs
Madde 35- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğ-

rudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz
ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. (CGK 2018/101)

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlı-
ğına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla
kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne
kadarı indirilir.

İçtihat: (CGK 3/5/2018, E.:2017/735, K.:2018/143); (CGK 30/5/2017, E.:2017/1-
490, K.:2017/299); (CGK 10/2/2009, E.:2008/4-165, K.:2009/18)

Gönüllü vazgeçme
Madde 36- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi

çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse,
teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç
oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

İçtihat: (CGK 9/6/2015, E.:2014/14-600, K.:2015/194); (10 CD 22/6/1992,
E.:1992/4262; K.:1992/7198; YKD 1992; 1314); (3 CD 29/1/1992, E.:1991/13559;
K.:1992/1347; YKD 1992; 957)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak

Faillik
Madde 37- (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren

kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.
(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak

sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak
kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.

İçtihat: (CGK 13.3.2018, E.:2014/727, K.:2018/99)

Azmettirme
Madde 38- (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası

ile cezalandırılır. (CGK 2018/99)
(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça

azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır.
Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırı-
labilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.

(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını
sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine
onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hallerde
verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.

Yardım Etme
Madde 39- (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağır-

laştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi
yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar
hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda
verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla
sorumlu olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek
veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde
kullanılan araçları sağlamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak
icrasını kolaylaştırmak.

Bağlılık kuralı
Madde 40- (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin

varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılma-
sını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu
fiiline göre cezalandırılır.

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu
suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden
olarak sorumlu tutulur.

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından
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teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
Madde 41- (1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen

suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.
(2) Suçun;
a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlen-

memiş olması,
b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması,
Hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı

Bileşik suç
Madde 42- (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluştur-

ması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima
hükümleri uygulanmaz.

İçtihat: (CGK 17/1/2019, E.:2017/212, K.:2019/20)

Zincirleme suç
Madde 43- 1(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zaman-

larda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya
hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir
suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri,
aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü
uygulanır.(CGK 2018/22,48,61) (2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir
fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu
madde hükümleri uygulanmaz.

Fikri İçtima
Madde 44- (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebi-

yet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar

Cezalar
Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis

ve adlî para cezalarıdır.

Hapis cezaları
Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

12005-5377 m.6
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b) Müebbet hapis cezası.
c) Süreli hapis cezası.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 1

Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı
boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte
belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

Müebbet hapis cezası
Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam

eder.

Süreli hapis cezası
Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir

aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.
(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis

cezasıdır.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
Madde 50- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve eko-

nomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlen-
mesindeki özelliklere göre;

a) Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki

hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla,

gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli

yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektir-

diği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması
durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle,
ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı
yapmaktan yasaklanmaya,

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü
olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

Çevrilebilir.
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak ön-

görüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para
cezasına çevrilmez.

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mah-
kûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte
onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mah-
kûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı
seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa;
bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî

12018-KHK/700 m.156
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para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.
(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen

adlî para cezası veya tedbirdir.
(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata

rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine baş-
lanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hâkimliği kısa
süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar
derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.Hükmedilen
seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi
durumunda, infaz hâkimliğince tedbir değiştirilir.1

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle
yerine getirilememesi durumunda, infaz hâkimliğince tedbir değiştirilir. 2

Hapis cezasının ertelenmesi
Madde 51- 3(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis

cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili
işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş
olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için
kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mah-
kûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayı-
sıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,

Gerekir.
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen

iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi
koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar ceza-
nın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi
halinde, infaz hâkimi kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla
olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm
olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim

programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya

özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında
ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat
edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir
eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir.
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uz-

man kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve

12008-5739 m.4; 2020-7242 m.8
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sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye
öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişi-
lerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu
ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzen-
leyerek infaz hâkimine verir.

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde
bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya
uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendi-
sine yüklenen yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta
ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda
çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilir.

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği
takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Adlî para cezası
Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm

bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen
tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması
suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine öden-
mesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî
para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde
bulundurularak takdir edilir.

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı
ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye
adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir
yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler
halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit
miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenme-
mesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî
para cezasının hapse çevrileceği belirtilir. (CGK 2018/16)

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Madde 53- 1(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına

mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu

kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye,
köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca
verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam
edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,

1AYM 8/10/2015, E.:2014/140, K.:2015/85
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c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmak-
tan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişilikleri-
nin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulu-
şunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest
meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının

infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
(3) 1Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik ted-

biri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün
kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası erte-
lenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da
koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu
edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını
doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması
suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca,
cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir
katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir.
Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar
dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen
gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının
yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama
ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat
ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmi-
yet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya
sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar
verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve
süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

İçtihat: (5 CD 9/11/2017, E.:2014/9286, K.:2017/4854)

Eşya müsaderesi
Madde 54- 2(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı

bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da
suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde
kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel
ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. Eşyanın üzerinde
iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bulunması
hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla verilir.

12020-7242 m.10
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(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıka-
rılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması
halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran
daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anla-
şıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç
oluşturan eşya, müsadere edilir.

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne
zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsadere-
sine karar verilir.

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça
iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.

Kazanç müsaderesi
Madde 55- 1(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluş-

turan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değer-
lendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların
müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebil-
mesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya
bunların merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan
değerlerin müsaderesine hükmedilir.

(3) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı
sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor
olması gerekir.

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
Madde 56- (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne

suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
Madde 57- (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma

ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik
tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında
koruma ve tedavi altına alınırlar.

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleş-
tirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından
tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi
üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine
göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekme-
diği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir.

(4) Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhu-
riyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık

12009-5918 m.2
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kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.
(5) Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından

tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden
koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda,
bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır.

(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme
yeteneği azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre
yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu
üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen
veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri
olarak da uygulanabilir.

(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı ki-
şilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir.
Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılı-
ğından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun
sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hakim
kararıyla serbest bırakılabilir.

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten

sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun
için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın

infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet

halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak

hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında

tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma,
dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya
kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkeme-
lerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği
suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine
göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli
serbestlik tedbiri uygulanır.

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz reji-
minin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı
belirtilir.

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik
tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli
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serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu
suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

İçtihat: (CGK 1/11/2018, E.:2016/860, K.:2018/498)

Sınır dışı edilme
Madde 59-1(1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen ya-

bancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı
tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendi-
rilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
Madde 60- (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette

bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu
iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen
kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir.

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri
hakkında da uygulanır.

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran
daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere
hükmetmeyebilir.

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezanın belirlenmesi
Madde 61 - 2(1) Hakim, somut olayda;
a) Suçun işleniş biçimini,
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,
d) Suçun konusunun önem ve değerini,
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,
g) Failin güttüğü amaç ve saiki,
Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen

cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.
(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim

veya artırım, birinci fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hal-

lerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurul-
maz.

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren
birden fazla nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce
artırma sonra indirme yapılır.

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs,

12005-5328 m.1
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iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada
indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri
indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir.

(6) Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yir-
midört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. Hapis
cezası için bir günün, adlî para cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba
katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.

(7) Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine
göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz.

(8) Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belir-
lenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden
yapılır. Adlî para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı
ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur.

(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu
cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt
sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.

(10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltile-
bilir, ne de değiştirilebilir.

Takdiri indirim nedenleri
Madde 62- 1(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı

halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet
hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda
birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden
sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerin-
deki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim
nedenleri kararda gösterilir.

Mahsup
Madde 63- (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti

sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmo-
lunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda,
bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Sanığın veya hükümlünün ölümü
Madde 64- (1) Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar

verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler
hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir.

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezala-
rını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup
ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.

12005-5328 m.2
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Af
Madde 65- (1) Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar

bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir

veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına
çevrilebilir.

(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa
rağmen etkisini devam ettirir.

Dava zamanaşımı
Madde 66- (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu

davası;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda

yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda

onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren

suçlarda sekiz yıl,
Geçmesiyle düşer.
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını dol-

durmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş
olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin
geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller
itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde
bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda
yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları
gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.

(5) 1Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece
bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı
süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs
halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda
kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden,
çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler
tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren
işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış
müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların
yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.

İçtihat: (CGK 3/3/2009, K.:2009/45)

12005-5377 m.8
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Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
Madde 67- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar

alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna
bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözü-
müne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş
olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur.

(2) Bir suçla ilgili olarak;
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması

veya sorguya çekilmesi,
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,
Halinde, dava zamanaşımı kesilir.
(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye

başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde,
zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden
işlemeye başlar.

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda
belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

Ceza zamanaşımı
Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle

infaz edilmez:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını dol-

durmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş
olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin
geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında
işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet
hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan
sürenin geçmesiyle infaz edilmez.

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle
kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas
alınarak süre hesaplanır.

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
Madde 69- (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluk-

larının süresi ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam eder.

Müsaderede zamanaşımı
Madde 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl

geçtikten sonra infaz edilmez.
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Ceza zamanaşımının kesilmesi
Madde 71- (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafın-

dan hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün
yakalanması ceza zamanaşımını keser.

(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis
cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla

belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre
hesap edilir.

(2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve
hükümlü vazgeçemezler.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar
Madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç

hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruş-
turma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan
kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

(3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan
dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı
olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün
kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vaz-
geçme, diğerlerini de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı
etkilemez.

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeç-
miş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçti-
ğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

(8) 1(Mülga)

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
Madde 74- (1) Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan

şeylerin veya ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez.
(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın

tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez.
(3) Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin

hükümleri etkilemez. Ancak, genel af halinde yargılama giderleri de istenemez.

Önödeme
Madde 75-2(1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî

para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının
yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili;

12006-5560 m.45
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a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk

Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası

için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının
aşağı sınırını,

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ
üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. Failin
on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit
hâlinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Taksitlerin
süresinde ödenmemesi hâlinde önödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya
devam edilir. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak ko-
vuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği
tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu fıkra
uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı oranında artırılır.

(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal
etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra
hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte
ödediğinde kamu davası düşer.

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önö-
deme işlemi yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin
değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de
yukarıdaki fıkra uygulanır.

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı altı ayı aşmayan hapis cezası
veya adlî para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hallerde ödenmesi
gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirle-
nir.

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırıl-
ması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin
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 işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 üncü maddenin birinci

fıkrası),
5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları),
suçları,
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan suç,
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
suç,

d) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç,

100



Türk Ceza Kanunu 3- m.76

bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki suçların beş yıl içinde
tekrar işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı suçtan dolayı önödeme hükümleri
uygulanmaz.

(7) Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuşturmaya yer olmadığına
dair kararlar ile düşme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu
kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuri-
yet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede
belirtilen amaç için kullanılabilir.

İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Soykırım
Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir

grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine
karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

a) Kasten öldürme.
b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.
c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşul-

larda yaşamaya zorlanması.
d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.
e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.
(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. An-

cak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları
açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hük-
molunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

İnsanlığa karşı suçlar
Madde 77- (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle

toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi,
insanlığa karşı suç oluşturur:

a) Kasten öldürme.
b) Kasten yaralama.
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.
e) Bilimsel deneylere tabi kılma.
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.
g) Zorla hamile bırakma.
h) Zorla fuhşa sevketme.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin
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işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmo-
lunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten
öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca
gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hük-
molunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

Örgüt
Madde 78- (1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla

örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası
verilir.

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hük-
molunur.

(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı
Madde 79- 1(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde

etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,
Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar

adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi,
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Suçun, mağdurların;
a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,
hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.
(3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde veri-

lecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarısından bir katına kadar arttırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel
kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

İnsan ticareti
Madde 80- 2(1) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya

esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla
tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandır-
mak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden
yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına
çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk
eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin

12010-6008 m.6; 2019-7196 m.56
22006-5560 m.3
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güne kadar adlî para cezası verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var

olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.
(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksat-

larla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri
veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden
hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hük-
molunur.

İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme
Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile

cezalandırılır.

İçtihat: (CGK 2018/10); (CGK 29/5/2018, E.:2014/605, K.:2018/243); (CGK
8/4/2008, K.:2008/76)

Nitelikli haller
Madde 82- 1(1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyo-

lojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, (CGK 2018/102)
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak

durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolay-

laştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştir-

memesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi
için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai
davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

12005-5377 m.9
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a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden
veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak
tehlikeli bir durum oluşturması,

Gerekir.
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında,

temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan
yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar,
diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği
gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

İntihara yönlendirme
Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar

kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım
eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(3) 1(Mülga ikinci cümle) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan
veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kul-
lanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan
sorumlu tutulurlar.

Taksirle öldürme
Madde 85- 2(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin

ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise,
kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Kasten yaralama
Madde 86- 3(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya

da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdaha-
leyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine,
dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulu-

nan kişiye karşı,

12005-5377 m.10
22005-5328 m.3
32005-5328 m.4; 2020-7242 m.11
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c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f)

bendi bakımından ise bir kat artırılır.

İçtihat: (CGK 19/6/2018, E.:2016/626, K.:2018/288); (3 CD. 20/01/2014,
E.:2013/7298, K.:2014/1336)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde 87- 1(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya
giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girme-

sine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır.

Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya
giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden
olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın
hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki mad-
denin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü
fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Madde 88-2(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde,

verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında
kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde
bulundurulur

Taksirle yaralama
Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya

12005-5377 m.11; 2005-5328 m.5; 2006-5560 m.4; 2020-7242 m.12
22005-5328 m.6
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da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girme-

sine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı

aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) 1Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete

bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli
taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

İnsan üzerinde deney
Madde 90- (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumlulu-

ğunu gerektirmemesi için;
a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alın-

mış olması,
b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan

üzerinde yapılmış olması,
c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deney-

ler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak
açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki
bırakmaması,

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici
yöntemlerin uygulanmaması,

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve
kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı
olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı
bulunmaması,

Gerekir.

12006-5560 m.5
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(3)1Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirme-
mesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;

a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen
hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli
kılması,

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve
babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanının bulunması,

Gerekir.
(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede

bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi
müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması
üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi
amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, deneme-
nin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı
olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması
gerekir.

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ya-
ralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna
ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.

Organ veya doku ticareti
Madde 91- (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ

alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun
konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hak-
kında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçe-
vesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu sakla-
yan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak
ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
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(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun öl-
mesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Zorunluluk hali
Madde 92- (1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal

ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada
indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Etkin pişmanlık
Madde 93- (1) Organ veya dokularını satan kişi, resmi makamlar tarafından

haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmala-
rını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü
olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet
ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte
birden yarısına kadarı indirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet

İşkence
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel

veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilen-
mesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi
hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda

bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolu-

nur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan

onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi

cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu

nedenle indirim yapılmaz.
(6) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez. 1

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında
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artırılır.
(2) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girme-

sine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde,

kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur.

Eziyet
Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları ger-

çekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda

bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,
İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına

hükmolunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Terk
Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek

durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan
bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. (CGK 2018/102)

(2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya öl-
müşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

İçtihat: (CGK 20/3/2018, E.:2015/986, K.:2018/102)

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Madde 98- (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka

herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal
ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili
makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla
kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Çocuk düşürtme
Madde 99- (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş

yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik

süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan
dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşür-
tülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para
cezasına hükmolunur.

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir
zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, onbeş yıldan
yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir
zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört yıldan sekiz
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir
kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde;
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda
tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde,
bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi
yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği
sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler
tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

Çocuk düşürme
Madde 100- (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu

isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
hükmolunur.

Kısırlaştırma
Madde 101- (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse,

üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi
yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında
artırılır.

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tara-
fından işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel saldırı
Madde 102- 1(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını
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ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştiril-
mesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması
mağdurun şikâyetine bağlıdır. İçtihat:(CGK 2018/119)

(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulu-

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

kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir

kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık
tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu

ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında

artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun

ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin
hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

İçtihat: (CGK 27/3/2018, E.2017/938, K.:2018/119); (CGK 27/3/2018, E.:2015/255,
K.:2018/120); (CGK 23/1/2018, E.:2014/844, K.:2018/17)

Çocukların cinsel istismarı
Madde 103- 1(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düze-
yinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar
durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık
düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuş-
turma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel
istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen
başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle
gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis ce-
zasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde
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verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.
(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu

ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan

bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen
tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya
da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıl-
mak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir
veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle ger-
çekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama su-
çunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna
ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki
Madde 104- 1(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan

çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından
işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen
veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlü-
lüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci
fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Cinsel taciz
Madde 105- 2(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,

mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî
para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı

kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya

1AYM 23/11/2005, E.:2005/103, K.:2005/89; 2014-6545 m.60
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da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan fay-

dalanmak suretiyle,
e) Teşhir suretiyle,
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artı-

rılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak
zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar

Tehdit
Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut

veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ba-
hisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük
edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar
hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız

mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu

güçten yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına

hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına

zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Şantaj
Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından

veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü
olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya
zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.

(2) 1Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şe-
ref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya
isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya
hükmolunur.

Cebir
Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yap-

masına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten
yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak
hükmolunur.

12005-5377 m.14
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Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Madde 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir

yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kulla-
nırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;
a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak

durumda bulunan kişiye karşı,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden

olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre veri-

lecek cezalar yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun

neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kas-
ten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Etkin pişmanlık
Madde 110- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç

nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokun-
maksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın
üçte ikisine kadarı indirilir.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 111- (1) Tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

suçlarının işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
Madde 112- 1(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka

bir davranışla;
a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak

yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,
c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentile-

rine girilmesine veya orada kalınmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza-

sına hükmolunur.

12014-6529 m.12
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Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
Madde 113- 1(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka

bir davranışla;
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-

larında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan
hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur.

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 114- (1) Bir kimseye karşı;
a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetle-

rine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimin-
deki görevinden ayrılmaya,

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği
görevden ayrılmaya,

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla
bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Madde 115- 2(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi,

sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye
zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayin-
lerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında
birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla
bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına
ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye
birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

Konut dokunulmazlığının ihlali
Madde 116- 3(1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına

aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağ-
durun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksı-
zın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında
işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis
veya adlî para cezasına hükmolunur.

12014-6529 m.13
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(3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden
fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rı-
zası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza
açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İçtihat: (CGK 18/10/2018, E.:2015/332, K.:2018/451); (CGK 11/10/2018,
E.:2015/3, K.:2018/423); (CGK 15/5/2018, E.:2015/1188, K.:2018/214)

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Madde 117- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka

bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti
halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya
kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük
bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaş-
mayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan üç
yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir.

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi
tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza
verilir.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp
çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar
kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın
devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 118- (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olma-

maya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya
sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya
tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla
bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.

Ortak hüküm
Madde 119- (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi,
siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hür-
riyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve
çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;

a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız

mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu

güçten yararlanılarak,
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e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebe-

biyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Haksız arama
Madde 120- (1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını

arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
Madde 121- (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu ma-

kamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi
halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nefret ve ayırımcılık
Madde 122- 1(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce,

felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın

satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye

ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı
başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Haberleşmenin engellenmesi
Madde 124- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak

engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelle-
yen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde
engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar

Hakaret
Madde 125- 2(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek

nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin
onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî

12014-6529 m.15
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para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabil-
mesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından,

değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve
yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret

edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu
durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

İçtihat: (CGK 5/2/2019, E.:2016/1138, K.:2019/68); (CGK 19/6/2018, E.:2015/90,
K.:2018/300); (CGK 3/4/2018, E.:2015/89, K.:2018/140)

Mağdurun belirlenmesi
Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça be-

lirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve
mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa,
hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

İsnadın ispatı
Madde 127- (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması

halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında ke-
sinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır.
Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan
fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya
şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde,
cezaya hükmedilir.

İddia ve savunma dokunulmazlığı
Madde 128- (1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı

veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak
somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde,
ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut
vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi

halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten
de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye
ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine
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göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar
indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Kişinin hatırasına hakaret
Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle

ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri
oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset
veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Soruşturma ve kovuşturma koşulu
Madde 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç;

hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine
bağlıdır.

(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin
hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş
veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden

kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ih-
lali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat
artırılır.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden
kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmak-
sızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayım-
lanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

(4) 1(Mülga)

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 133- 2(1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan

herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma
cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan
ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılır.

(3) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle
elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen

12012-6352 m.79
22012-6352 m.80
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bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya
hükmolunur.

Özel hayatın gizliliğini ihlal
Madde 134- 1(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya
seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat
artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak
ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa
edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya
hükmolunur.

Kişisel verilerin kaydedilmesi
Madde 135- 2(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kö-

kenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık
durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci
fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 136- 3(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına ve-

ren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin
beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması
durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli haller
Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak

suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri yok etmeme
Madde 138- 4(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın

verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getir-
mediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre orta-
dan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza
bir kat artırılır.

12012-6352 m.81
22014-6526 m.3; 2016-6698 m.30
32014-6526 m.4; 2019-7188 m.17
42014-6526 m.5

120



Türk Ceza Kanunu 3- m.139

Şikayet
Madde 139- (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak

verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan
suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 140- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dola-

yısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar

Hırsızlık
Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı,

kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden
alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (CGK 2018/6)

(2)1(Mülga)

İçtihat: (CGK 26/2/2019, E.:2017/120, K.:2019/135); (CGK 22/1/2019,
E.:2017/810, K.:2019/37); (CGK 18/9/2018, E.:2015/155, K.:2018/355)

Nitelikli hırsızlık
Madde 142- 2(1) Hırsızlık suçunun;
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete

ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen
eşya hakkında,

b) (Mülga)
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli

varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek

veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hak-

kında,
f) (Mülga)
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Suçun;
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden

yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya

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

aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle, (CGK 2018/37)
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat

takınarak,

12012-6352 m.105
22006-5560 m.6; 2012-6352 m.82; 2014-6545 m.62
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g) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle

ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde,
verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline,
işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan
oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar
adlî para cezasına hükmolunur.

(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli
veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruş-
turma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

(5) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demir-
yolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması
hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki
katına kadar artırılır.

Suçun gece vakti işlenmesi
Madde 143- 1(1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek

ceza yarı oranında artırılır.

Daha az cezayı gerektiren haller
Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,
İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar

hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Malın değerinin az olması
Madde 145- 2(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin

azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli
ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Kullanma hırsızlığı
Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine

iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı
oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde
bu hüküm uygulanmaz.

Zorunluluk hâli
Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için iş-

lenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği
gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

12014-6545 m.63
22005-5377 m.16
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Yağma
Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut

veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da
malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek
veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya
mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (CGK
2018/18)

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç
altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını
açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya,
ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var
olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi
halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunama-
yacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

İçtihat: (CGK 10/4/2018, E.:2015/1004, K.:2018/154); (CGK 27/3/2018,
E.:2016/704, K.:2018/122); (CGK 23/1/2018, E.:2017/161, K.:2018/18)

Nitelikli yağma
Madde 149- (1) Yağma suçunun;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) 1 Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentile-

rinde,
e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulu-

nan kişiye karşı,
f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu

güçten yararlanılarak,
g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
h) Gece vaktinde,
İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına

hükmolunur.
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi

sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yara-
lama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Daha az cezayı gerektiren hâl
Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil ama-

cıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle,
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir. 2

12014-6545 m.64
22005-5377 m.17
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Mala zarar verme
Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya ta-

mamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya
kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak
hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki
fıkra hükmü uygulanır.

Mala zarar vermenin nitelikli halleri
Madde 152- 1(1) Mala zarar verme suçunun;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya

kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya

tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü

dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yara-

yan tesisler hakkında,
e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya

işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan
bina, tesis veya eşya hakkında,

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve
üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya
hakkında,

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

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

(2) Mala zarar verme suçunun;
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak sure-

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

kullanarak,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
(3) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji

ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de
olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza
yarısından iki katına kadar artırılır.

İçtihat: (CGK 27/3/2018, E.:2015/1070, K.:2018/125)

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
Madde 153- (1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya,

mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkla-

12014-6545 m.65
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rın korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak
suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan bir
yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen top-
lum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri
oranında artırılır.

Hakkı olmayan yere tecavüz
Madde 154- 1(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya

eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını
değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlan-
masına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç
yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak
yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve
sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde
tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı
cezalar uygulanır.

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hak-
kında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

Güveni kötüye kullanma
Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir

şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde,
kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında
tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine,
altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.2

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi
nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin ge-
reği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan
yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bedelsiz senedi kullanma
Madde 156- (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üze-

rine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başka-

sının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

İçtihat: (CGK 16/1/2018, E.:2017/588, K.:2018/6)

12009-5841 m.1
22005-5377 m.18
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Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158- 1(1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlan-

mak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi

parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kulla-

nılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin

ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti
kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendile-
rine 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) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi ku-

rumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili
olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin 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 ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıl-
dığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından
menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi
tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek
için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek
ceza bir kat artırılır.

Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil

amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis
veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
Madde 160- (1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden

çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya
yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan
kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

12005-5377 m.19; 2013-6456 m.40; 2016-6763 m.14
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Hileli iflâs
Madde 161- (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulu-

nan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması
halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın
varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırıl-
ması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek
için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki
mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle
aktifin olduğundan az gösterilmesi,

Gerekir.

Taksirli iflas
Madde 162- (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilme-

mesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde,
iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Karşılıksız yararlanma
Madde 163- (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde

yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı
aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla ya-
pılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan
yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalan-
dırılır.

(3) 1Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya
doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini
engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur. (CGK 2018/36)

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
Madde 164- (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, mü-

dür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye
memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula
sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden
olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek
olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası
ile cezalandırılırlar.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
Madde 165- 2(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer mal-

varlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın
alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar

12012-6352 m.83
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adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bilgi vermeme
Madde 166- (1) Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esa-

sında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğren-
mesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde
bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi
sebep

Madde 167- (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçla-
rın;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin

veya evlat edinen veya evlatlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmo-

lunmaz.
(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin,

aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber
yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın
hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet
üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Etkin pişmanlık
Madde 168- 1(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma,

dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs suçları tamamlandıktan sonra ve fakat
bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya
yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen
geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın
üçte ikisine kadarı indirilir.

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm veril-
mezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek ce-
zanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte
birine kadarı indirilir.

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin
uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

(5) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin
pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin
uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi
halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen
tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak
kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 169- (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçları-

12005-5377 m.20; 2012-6352 m.84

128



Türk Ceza Kanunu 3- m.170

nın işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından teh-

likeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek
tarzda;

a) Yangın çıkaran,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına

neden olan,
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın

tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
ile cezalandırılır.

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
Madde 171- (1) Taksirle;
a) Yangına,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,
Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımın-

dan tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.

Radyasyon yayma
Madde 172- (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı ger-

çekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan
onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması ha-
linde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar
vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin
parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması süre-
cine, bir laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağ-
lığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması halinde,
altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
Madde 173- (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu

suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde
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tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
Madde 174- 1(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı,

yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nük-
leer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke
içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya
işleyen kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına
giren maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan
malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren,
nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi de aynı ceza
ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya
bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
Madde 175- (1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü,

başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek
şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandı-
rılır.

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
Madde 176- (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya

beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir
yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
Madde 177- (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya

sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların
kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılır.

İşaret ve engel koymama
Madde 178- (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden

veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engel-
leri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların
yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.
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Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde

akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale
getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış,
kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine
müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir
tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat,
sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden
kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.1

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emni-
yetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç
kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
Madde 180- (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı,

sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye
üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar

Çevrenin kasten kirletilmesi
Madde 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve

çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya
kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi
halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısın-
dan tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine,
hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek
niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Çevrenin taksirle kirletilmesi
Madde 182- (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa,

suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile
cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki
bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çık-
masına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal
özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya
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artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gürültüye neden olma
Madde 183- (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak,

başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye
neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalan-
dırılır.

İmar kirliliğine neden olma
Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina

yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şan-

tiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi,
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin
icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde
veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı
binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci
fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası
düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6)1 İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıl-
mış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

İçtihat: (CGK 15/11/2018, E.:2015/71, K.:2018/540)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma
Madde 185- (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanı-

lacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka
suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren
kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırı olarak işlenmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
Madde 186- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde

bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları
satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve
binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası
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kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya
satma

Madde 187- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde
ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para
cezası verilir.

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak
yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek
ceza üçte bir oranında artırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Madde 188- 1(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata

aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis
ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal
olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda
hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı
madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan
mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak
ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, de-
polayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere
hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. An-
cak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması
hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane
gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler
ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle
belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya
umuma açık yerlerde işlenmesi,

hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tara-

fından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için
teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek
ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından dü-
zenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran
her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak,
verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya
uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların
iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk
eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere
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hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, vete-

riner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık
hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

İçtihat: (CGK 19/2/2019, E.:2017/972, K.:2019/114); (CGK 24/1/2019,
E.:2016/236, K.:2019/55)

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 189- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının

bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
Madde 190- 1(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaş-

tırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî

para cezası ile cezalandırılır.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya

bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden
onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, vete-
riner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık
hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek
veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

Madde 191- 2(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,
kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki
şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine
karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zar-
fında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları
ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda
uyarır.

(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle dene-
timli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer
aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik
tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde

12005-5377 m.23; 2014-6545 m.67; 2017-KHK/694 m.138; 2018-7078 m.133
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tedaviye tabi tutulabilir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gerekle-

rine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması,

kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya

uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır
ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci
fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda
ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yüküm-
lülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal

ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kulla-

nılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu

madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde
hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.

(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhake-
mesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci
maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci mad-
desi hükümleri uygulanır.

(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane
gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler
ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle
belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya
umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

İçtihat: (9 CD 26/1/2016, E.:2015/11309, K.:2016/412)

Etkin pişmanlık
Madde 192- 1(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına

iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer
suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal
edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yaka-
lanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması
halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden

12016-6763 m.16-17
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veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu
maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek
suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçiril-
mesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

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

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak
için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundur-
maktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık
kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.
Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve
280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Zehirli madde imal ve ticareti
Madde 193- (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması

veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan
veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İçtihat: (CGK 8/4/2008, K.:2008/76)

Sağlık için tehlikeli madde temini
Madde 194- (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl

hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi,
altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hasta-

lıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair
yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

Usulsüz ölü gömülmesi
Madde 196- (1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gö-

men veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Parada sahtecilik
Madde 197- (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde

bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden
veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle
koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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Paraya eşit sayılan değerler
Madde 198- (1) Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar,

hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış
olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet
altınları, para hükmündedir.

Kıymetli damgada sahtecilik
Madde 199- (1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakle-

den, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis
ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç
aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek
tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi
veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga
sayılır.

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
Madde 200- (1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet

veya malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın
alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve
adlî para cezası ile cezalandırılır.

Etkin pişmanlık
Madde 201- (1) Sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye so-

kan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya kıymetli
damgaları tedavüle koymadan ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan
önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damgala-
rın üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç
ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damga-
ların ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malze-
meyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul
eden veya muhafaza eden kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan
önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin üretildiği veya saklandığı yerleri
ilgili makama haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve
bu malzemenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmo-
lunmaz.

Mühürde sahtecilik
Madde 202- (1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-

lığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya
kullanan kişi, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak
üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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Mühür bozma
Madde 203- (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin

saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü
kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Resmi belgede sahtecilik
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kulla-
nan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak
düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, ger-
çeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu
görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar
geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında
artırılır.

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi,

iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi
tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu

görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılır.

Özel belgede sahtecilik
Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir

özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

İçtihat: (CGK 17/1/2019, E.:2017/212, K.:2019/20)

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 208- (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi,

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Açığa imzanın kötüye kullanılması
Madde 209- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine

teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedenin-
den farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele
geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran
kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.
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Resmi belge hükmünde belgeler
Madde 210- (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya ha-

mile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya
vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler
uygulanır.

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire
veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da
kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde,
resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 211- (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir

durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde,
verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

İçtima
Madde 212- (1) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi

sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı
ayrı cezaya hükmolunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla

hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından
alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteli-
ğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.

Suç işlemeye tahrik
Madde 214- (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini

öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara
azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.

Suçu ve suçluyu övme
Madde 215- 1(1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı

bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın
bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır.

12013-6459 m.10
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Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından

farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa
alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın
bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge
farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi,
fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunlara uymamaya tahrik
Madde 217- (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahri-

kin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ortak hüküm
Madde 218- 1(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve ya-

yın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak,
haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıkla-
maları suç oluşturmaz.

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
Madde 219- (1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri

vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve
hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve
adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu sıfattan bilistifade
hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait
olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet
emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe
tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adlî para
cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun
menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine hükmolunur.

(3) Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara
muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve
memurları hakkında dahi baladaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur.

(4) Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı
fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm
için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur.

(5) Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarıitibara almış ise cezayı çoğalt-
maya mahal yoktur.

12005-5377 m.25
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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Madde 220- 1(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt ku-

ranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve
gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, dört yıldan
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye
sayısının en az üç kişi olması gerekir.

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza
dörtte birinden yarısına kadar artırılır.

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlar-
dan dolayı da cezaya hükmolunur.

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlar-
dan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca
örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan
dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.Bu fıkra hükmü sadece silahlı
örgütler hakkında uygulanır.

(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bi-
lerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt
üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine
kadar indirilebilir.

(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek
veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagan-
dasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu
suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

Etkin pişmanlık
Madde 221- 2(1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruş-

turmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce,
örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu
veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işle-
nişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara
bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak
etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını
veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde,
hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek
yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kur-
mak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.

12012-6352 m.85; 2013-6459 m.11; 2020-7242 m.13
22005-5377 m.26; 2006-5560 m.8
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Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan
dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli
serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla
kadar uzatılabilir.

(6) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla
uygulanmaz. (CGK 2018/114)

Şapka ve Türk harfleri
Madde 222- 1(Mülga)

ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
Madde 223- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir

davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket
halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi,
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halinde,
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla
hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte ol-
duğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(4) Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi
dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.

(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformla-
rın işgali

Madde 224- (1) Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede ku-
rulmuş sabit bir platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı
başka bir davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan kişi, beş
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dola-
yısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

12014-6529 m.16
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YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Hayasızca hareketler
Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi,

altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Müstehcenlik
Madde 226- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren

ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya

da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen,
söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz
eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz
eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla
bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan

veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde ço-
cukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan
kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakle-
den, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır. 1

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya
doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görün-
tüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden,
depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan
dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu
ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini,
dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve ço-
cuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler
hakkında uygulanmaz.

12016-6698 m.30
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Fuhuş
Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu

maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden
kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış
suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş
için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve
üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin
kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa
teşvik sayılır.

(3) 1Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış
görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılır.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak
bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kar-
deş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü
bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.

(8) 2Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Madde 228- 3(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir

yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para
cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde,
verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç
yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek
ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirle-
rine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen

12006-5560 m.45; 2016-6763 m.18
22006-5560 m.9
32016-6763 m.19; 2017-KHK/694 m.139; 2018-7078 m.134
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ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Dilencilik
Madde 229- (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare ede-

meyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafın-
dan işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek
ceza bir kat artırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Madde 230- (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran

kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile

evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yap-

tıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlen-

menin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
(5) 1(İptal)
(6) 2(İptal)

Çocuğun soybağını değiştirme
Madde 231- (1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocu-

ğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

Kötü muamele
Madde 232- (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü

muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.

(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza
etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde,
sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan
kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Madde 233- (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisin-

1AYM 27/5/2015, E.: 2014/36, K.: 2015/51
2AYM 27/5/2015, E.: 2014/36, K.: 2015/51
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den gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda
terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya
uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu
maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve
sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
Madde 234- (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya

da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli,
vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya
tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki
yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

(3) 1Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu,
rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksi-
zin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma
Madde 235- 2(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya

hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım
ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye

veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin

ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu

halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı

halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli

tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer dav-

ranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin
ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle
fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

12006-5560 m.10
22013-6459 m.12
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(3) İhaleye fesat karıştırma suçunun;
a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt

sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha
ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu
suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir
zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç
olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler,
ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı
ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde
faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler
adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat
karıştırılması halinde de uygulanır.

Edimin ifasına fesat karıştırma
Madde 236- (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünye-
sinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da ko-
operatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç
yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat
karıştırılmış sayılır:

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın
teslim veya kabul edilmesi.

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim
veya kabul edilmesi.

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmeme-
sine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya
sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına
rağmen kabul edilmesi.

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen
şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul
edilmesi.

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli
kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

Fiyatları etkileme
Madde 237- (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp

eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya
havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar
hapis ve adlî para cezası verilir.

(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksil-
diği takdirde ceza üçte biri oranında artırılır.
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(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir oranında
artırılır.

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
Madde 238- (1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve

kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu
eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden
olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
verilir.

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya bel-
gelerin açıklanması

Madde 239- (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu
ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri
yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi
veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere
verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya
ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.

(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına
açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde
şikayet koşulu aranmaz.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren
bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.

Mal veya hizmet satımından kaçınma
Madde 240- (1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için

acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

Tefecilik
Madde 241- (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren

kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır.

(2) 1Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek
ceza bir kat artırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 242- (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yara-

rına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.

12020-7242 m.14
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ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar

Bilişim sistemine girme
Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka

aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar
hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabi-
len sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar
indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4)1Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında
gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı
olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İçtihat: (CGK 10.4.2018, E. 2014/412, K. 2018/160)

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi,

bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişil-

mez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı
oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin
kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç
oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar
adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Madde 245- 2(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle

olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya
kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak
veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya
kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan
yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi
kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan
sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

12016-6698 m.30
22005-5377 m.27; 2006-5560 m.11
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a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin

veya evlat edinen veya evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmo-

lunmaz.
(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlı-

ğına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yasak cihaz veya programlar
Madde 245/A-1(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair

güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemle-
rinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için
yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk
eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, baş-
kalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 246- (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yara-

rına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Zimmet
Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan

veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının
zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranış-
larla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek
üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

İçtihat: (CGK 25/10/2018, E.:2015/119, K.:2018/474); (CGK 27/9/2018,
E.:2015/284, K.:2018/384); (CGK 25/9/2018, E.:2014/643, K.:2018/368)

Etkin pişmanlık
Madde 248- (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın

aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde,
verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın
aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde,

12016-6698 m.30
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verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleş-
mesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 249- (1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin

azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

İrtikap
Madde 250- 1(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle

kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulma-
sına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında,
kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği
endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendire-
ceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği
hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu
yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlen-
miş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz
önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısına kadar
indirilebilir.

Denetim görevinin ihmali
Madde 251- (1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yu-

man denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak
sorumlu tutulur.

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenme-
sine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

Rüşvet
Madde 252-2(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması

için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği
bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan
veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat
sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi
cezaya hükmolunur.

(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi ta-
rafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini
konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi ta-

12012-6352 m.86
22012-6352 m.87
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rafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra
hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının
sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi
sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü
kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını
taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan
kişinin; yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir
olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(8) Bu madde hükümleri;
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler,
c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,
d) Kamu yararına çalışan dernekler,
e) Kooperatifler,
f) Halka açık anonim şirketler,
adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına

bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması
amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat
edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık
edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de
uygulanır.

(9) Bu madde hükümleri;
a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine,
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mah-

kemelerinde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere,
c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine,
d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir

ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişilere,
e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü

çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere,
f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya ulus-

larüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcilerine,
görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da ulus-

lararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi
yahut muhafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin,
teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından talep veya kabul edilmesi
halinde de uygulanır.

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında yabancı
tarafından işlenmekle birlikte;

a) Türkiye’nin,
b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun,
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisinin,
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d) Türk vatandaşının,
tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir işlemin

yapılması veya yapılmaması için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif veya
vaat eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya vaadini kabul eden; bunlara
aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla kendisine menfaat temin edilen kişiler
hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen soruşturma ve kovuşturma
yapılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 253- (1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat

sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolu-
nur.

Etkin pişmanlık
Madde 254- 1(1) Rüşvet alan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenil-

meden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen tes-
lim etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin durum resmi
makamlarca öğrenilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi
halinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.

(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan
kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak du-
rumdan yetkili makamları haberdar etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan
dolayı cezaya hükmolunmaz.

(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, durum resmi makamlarca
öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar
etmesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.

(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilere
uygulanmaz.

Nüfuz ticareti
Madde 255- 2(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle,

haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan
veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası
yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği
beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç ta-
mamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde bulu-
nulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde
bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, birinci fıkra hük-
müne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birinci

12009-5918 m.4; 2012-6352 m.88
22012-6352 m.89
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fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan

üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek
fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç
oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.

(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayı-
lan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. Bu kişiler
hakkında, Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı olduklarına
bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
Madde 256- (1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini

yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet
kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Görevi kötüye kullanma
Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında,

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine
veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gerek-
lerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu
görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) 1(Mülga)

Göreve ilişkin sırrın açıklanması
Madde 258- (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle

bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer
tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının
bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar
hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri
işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

Kamu görevlisinin ticareti
Madde 259- (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir

başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis
veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kamu görevinin terki veya yapılmaması
Madde 260- (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk

eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen
yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir
yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması
halinde cezaya hükmolunmaz.

12010-6086 m.1; 2012-6352 m.105
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(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti
aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları
halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
Madde 261- (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu

bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek
suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı
gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
Madde 262- (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine

getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde
görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Kanuna aykırı eğitim kurumu
Madde 263- 1(Mülga)

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
Madde 264- (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbi-

sesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya
hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar
hapis cezası verilir.

(2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç
işlenirse, yalnız bu fiilden ötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri
oranında artırılarak hükmolunur.

Görevi yaptırmamak için direnme
Madde 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek

amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. (CGK 2018/99)

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan
dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya
birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri
oranında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluştur-
dukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

İçtihat: (CGK 29/5/2018, E.:2016/1439, K.:2018/250)

12013-6460 m.13
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Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
Madde 266- (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri

bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun
tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise,
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar

İftira
Madde 267- 1(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da

basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve
kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak
için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde,
ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya ko-
vuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu
fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri
uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuş-
turmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle
gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriye-
tinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu
tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına
mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; hükmolu-
nur.

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise,
beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) (İptal)
(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin

sabit olduğu tarihten başlar.
(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkû-

miyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan
masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

İçtihat: (CGK 6/10/2018, E.:2015/86, K.:2018/434); (CGK 22/5/2018, E.:2015/45,
K.:2018/224); (CGK 3/4/2018, E.:2014/839, K.:2018/146)

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
Madde 268- 2(1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve ko-

vuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik
bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.
(CGK 2018/78-KK 40)

1AYM 17/11/2011, E.:2010/115, K.:2011/154; AYM 10/4/2013, E.:2013/14, K.:2013/56
22005-5377 m.30

156



Türk Ceza Kanunu 3- m.269

Etkin pişmanlık
Madde 269- (1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idari soruşturma

başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan
dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme ha-
linde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir.

(3) Etkin pişmanlığın;
a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek

cezanın üçte ikisi,
b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi halinde, verilecek

cezanın yarısı,
c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması halinde, verilecek cezanın

üçte biri,
İndirilebilir.
(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idari yaptırım uygulanmasını

gerektiren fiil dolayısıyla;
a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması

halinde, verilecek cezanın yarısı,
b) İdari yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması ha-

linde, verilecek cezanın üçte biri,
İndirilebilir.
(5)1Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hüküm-

lerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması gerekir.

Suç üstlenme
Madde 270- (1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini

veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu
suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi
halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırı-
labilir.

Suç uydurma
Madde 271- (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş

gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma
yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası
verilir.

İçtihat: (CGK 6/10/2018, E.:2015/86, K.:2018/434); (CGK 22/5/2018, E.:2015/45,
K.:2018/224); (CGK 3/4/2018, E.:2014/839, K. 2018/146)

Yalan tanıklık
Madde 272- (1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma

kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı
olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen
yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

12005-5377 m.31

157



3- m.273 Türk Ceza Kanunu

(3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya
kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve
tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işle-
mediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza
yarı oranında artırılır.

(5) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması veya tutuk-
lanması halinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı
veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla; yalan
tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin
hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(6) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis
veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla
kadar hapis cezasına; hükmolunur.1

(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm olduğu hapis ceza-
sının infazına başlanmış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar
artırılır.

(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışında adlî
veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi, üç yıldan
yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (CGK 2018/8)

Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler
Madde 273- (1) Kişinin;
a) Kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuştur-

maya uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta
bulunması,

b) Tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kendisine hatırla-
tılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapması,

Halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de
vazgeçilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında yapılan
yalan tanıklık hallerinde uygulanmaz.

Etkin pişmanlık
Madde 274- (1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlama-

sını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hüküm-
den önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yok-
sunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden
önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına
kadarı indirilebilir.

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı
kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından
üçte birine kadarı indirilebilir.

1AYM 14/1/2015, E.:2014/116;K.:2015/4
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Yalan yere yemin
Madde 275- (1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya

davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde,

cezaya hükmolunmaz.
(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin

söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
Madde 276-1(1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma

yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya
kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulun-
ması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen
tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde,
birinci fıkra hükmü uygulanır.

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
Madde 277- 2(1) Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını

engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından biri-
nin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak
bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için,
yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye
teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki
yıla kadardır.

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması
halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır.

Suçu bildirmeme
Madde 278- 3(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen

kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması

halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarı-
daki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal
bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak
durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek
ceza, yarı oranında artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz.
Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna
ilişkin hükümler saklıdır.

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir

12016-6754 m.41
22012-6352 m.90; 2014-6545 m.69
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suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde,
yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir

belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya
bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hem-
şire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
Madde 281- (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir

suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak
ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri
mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle
verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
Madde 282- 1(1) Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerekti-

ren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya
bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği
konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi,
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun ko-
nusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul
eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi
tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası
yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı
değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makam-
lara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede

12009-5918 m.5
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tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.

Suçluyu kayırma
Madde 283- (1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma

veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından
işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
Madde 284- (1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü

bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse,
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından
saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlen-
mesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi halinde
cezaya hükmolunmaz.

Gizliliğin ihlali
Madde 285- 1(1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan

üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun oluşabil-
mesi için;

a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması suretiyle,
suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının veya haberleşmenin gizli-
liğinin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi,

b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak yapılan
açıklamanın maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli olması,

gerekir.
(2) Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı

gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin
gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılır.

(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar
verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden
kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için,
tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik kararına aykırılık açısından
aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kamu görevlisi tarafından
görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde, ceza yarısına
kadar artırılır.

(5) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algılanma-

12012-6352 m.92
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larına yol açacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(6) Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksı-
zın haber konusu yapılması suç oluşturmaz.

Ses veya görüntülerin kayda alınması
Madde 286- (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya

görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

Genital muayene
Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital

muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla ka-
nun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler
açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 1

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
Madde 288- 2(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir so-

ruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da
gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya ta-
nığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda
bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Muhafaza görevini kötüye kullanma
Madde 289- (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan

rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde
teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve
üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi
olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuş-
turma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde
bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya
hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yü-
kümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına
neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eş-
yayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
Madde 290- (1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara

tekrar elkoyan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya

hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elin-
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den rızası dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması halinde yağma, hi-
leyle alınması halinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi halinde mala zarar verme
suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde,
verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir. (CGK 2018/37)

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
Madde 291- (1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koya-

rak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla
kadar hapis cezası verilir.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Madde 292- (1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi al-

tında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında
altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun, silahlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tara-
fından birlikte işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir
katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış hallerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da
eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre
cezaya hükmolunur.

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştırılan
hükümlüler ile hapis cezası adlî para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında
da uygulanır.

(6) 1(Mülga)

Etkin pişmanlık
Madde 293- 2(1) tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra etkin pişman-

lık göstererek kendiliğinden teslim olması halinde, kaçtığı günden itibaren
teslimin gerçekleştiği güne kadar geçen süre dikkate alınarak, verilecek ceza-
nın altıda beşinden altıda birine kadarı indirilir. Ancak, kaçma süresinin altı
ayı geçmesi halinde cezada indirim yapılmaz.

Kaçmaya imkan sağlama
Madde 294- (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek olan hapis cezasının

süresine göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak,
hükümlünün cezası;

a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla,
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan oniki yıla,
Kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, verilecek

ceza üçte biri oranında artırılır.
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(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması halinde, bu sayı göz
önünde bulundurularak, verilecek ceza üçte birden bir katına kadar artırılır.

(5) Bu suçların gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya
nakli ile görevli kişiler tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza, üçte biri
oranında artırılır.

(6) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi halinde,
verilecek ceza üçte biri oranında indirilir.

(7) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış hallerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da
eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre
cezaya hükmolunur.

(8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya nakli ile
görevli kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından yararla-
narak kaçması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Muhafızın görevini kötüye kullanması
Madde 295- (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza

veya nakli ile görevli kişilerin, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri
halinde, görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimse, görevinin gereklerine aykırı
olarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici
bir süreyle uzaklaşmasına izin verirse; altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(3) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bu fırsattan yararlanarak
kaçması halinde, kaçmaya kasten imkan sağlama suçuna ilişkin hükümler
uygulanır.

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
Madde 296- (1) Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması ha-

linde, her biri hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Hükümlü veya tutuklu sayısının üçten fazla olmaması halinde, bu suçtan
dolayı cezaya hükmedilmez.

(2) Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlara
ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
Madde 297- (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya

uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu
oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluştur-
duğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında
artırılır.

(2) 1Birinci fıkra kapsamı dışında kalan;
a) Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi,
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan

malzemeyi,

1AYM 7/7/2011, E.:2010/69, K.2011/116; 2016-6763 m.20
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c) Alkol içeren her türlü içeceği,
d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi,
e) 188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeşil reçeteye

tabi ilaçları,
f) Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce ya-

saklanmış veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, pankart, resim, sembol,
işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme araçlarını,

g) Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya yarayan
araçları, ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda bulunduran
veya kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların
muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza bir
kat artırılır.

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı
yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne
suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

İçtihat: (CGK 5/6/2018, E.:2016/706, K.:2018/266)

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
Madde 298- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü

ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve
eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu
çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabi-
bince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin etmelerini,
bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına git-
melerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına
çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları
bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve
tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler,
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında iki yıl-
dan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine
veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine
talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılır.

(3) Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi
sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, ayrıca
kasten yaralama veya kasten öldürme suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya
hükmolunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı

Suçlar

Cumhurbaşkanına hakaret
Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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(2)1 Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında
artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlı-
dır.

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Madde 300- (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve ale-

nen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu
hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her
türlü işaret hakkında uygulanır.

(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı
tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organ-
larını aşağılama

Madde 301- 2(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye
Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı
organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlı-

dır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Madde 302- 3(1) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı

bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıf-
latmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan
topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen
kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Düşmanla işbirliği yapmak
Madde 303- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin

ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti

12005-5377 m.35
22008-5759 m.1
32005-5377 m.36

166



Türk Ceza Kanunu 3- m.304

Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş, müebbet hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen vatan-
daş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka
suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre
cezaya hükmolunur.

(4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet
ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu
nedenle cezaya hükmolunmaz.

Devlete karşı savaşa tahrik
Madde 304- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya

hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden
veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi,
on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 1(Mülga)

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine
karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak
desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir.

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hak-
kında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
Madde 305- 2(1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla

veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da
Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da
aynı cezaya hükmolunur.

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı ora-
nında artırılır.

(3) Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapıl-
ması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(4) Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli
güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.

Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Madde 306- (1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak

şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer
hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası
verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.
(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye

Devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak
nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla

12005-5377 m.37
22005-5377 m.38
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kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine

bağlıdır.
(6) Bu madde hükümleri, fiili savaş halinde ülke topraklarının tamamını

veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa
amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulanmaz.

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma
Madde 307- (1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine ve-

rilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri,
depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar
bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kulla-
nılmayacak hale getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;
a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması,
b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî

hareketlerini tehlikeye koymuş olması,
Halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis

veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan
kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi
kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî
hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar
vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları
meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişiye on yıldan onbeş yıla kadar
hapis cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri
fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise
faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan yaban-
cıya da aynı ceza verilir.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında savaş
için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye’de işlenmesi halinde
de bu madde hükümleri uygulanır.

Düşman devlete maddi ve mali yardım
Madde 308- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde olduğu

devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her
türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak veren
vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm,
Türkiye’de oturan yabancı hakkında da uygulanır.

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara veya
her ne nedenle olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri
kolaylaştıran vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya aynı ceza verilir.

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı haller dışında,
nerede bulunursa bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet
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topraklarında oturan diğer kimselerle Türkiye Devleti zararına veya düşman
devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya iki
yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman devletle aralarında savaş
için ittifak veya iştirak olan devlet yararına işlenmesi halinde de bu madde
hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Anayasayı ihlal
Madde 309- (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka
bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs
edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler
hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
Madde 310- (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de
suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında,
ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle
verilecek ceza beş yıldan az olamaz.

Yasama organına karşı suç
Madde 311- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Mecli-

sini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini
kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Hükûmete karşı suç
Madde 312- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûme-

tini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca
bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
Madde 313- (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir

isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.
İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
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(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer
kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş halinde olması-
nın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka
suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre
cezaya hükmolunur.

Silâhlı örgüt
Madde 314- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan

suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar
hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu
suç açısından aynen uygulanır.

Silâh sağlama
Madde 315- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde

kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek,
satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya
depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç için anlaşma
Madde 316- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan

suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha
fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık
derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya
başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Askerî komutanlıkların gasbı
Madde 317- (1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından me-

mur edilmedikleri halde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş
gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin
veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlara
müebbet hapis cezası verilir.

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri
suretiyle yukarıda gösterilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili makam-
larca komutanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlara da aynı ceza
verilir.
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Halkı askerlikten soğutma
Madde 318- 1(1) Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya as-

kerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde
teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.

Askerleri itaatsizliğe teşvik
Madde 319- (1) Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan

diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî
disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik
edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı
hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, aleni olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(3) Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Madde 320- (1) Hükûmetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet

hizmetinde veya bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan
asker yazan veya vatandaşları silahlandıran kimseye üç yıldan altı yıla kadar
hapis cezası verilir.

(2) Asker yazılanlar veya silahlandırılanlar arasından asker veya askerlik
çağında olanlar varsa ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası verilir.

Savaş zamanında emirlere uymama
Madde 321- (1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin

emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı
yıla kadar hapis cezası verilir.

Savaş zamanında yükümlülükler
Madde 322- (1) Savaş zamanında, Devletin silahlı kuvvetlerinin veya halkın

ihtiyaçları için Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan
veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek
üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine
getirmeyen kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî
para cezası verilir.

(2) Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi taksirden
ileri gelmişse, cezanın dörtte üçüne kadarı indirilebilir.

(3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl yü-
kümlüler ile aralarında sözleşme bulunan aracılar veya bunların temsilcileri
neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynı cezalar uygulanır.

(4) Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan
yukarıdaki fıkralarda yazılı kişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin
güne kadar adlî para cezası verilir.

12013-6459 m.13

171



3- m.323 Türk Ceza Kanunu

Savaşta yalan haber yayma
Madde 323- (1) Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına

neden olacak veya halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ül-
kenin direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel maksada
dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara
zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıldan on yıla
kadar hapis cezası verilir.

(2) Eğer fiil;
a) Propagandayla,
b) Askerlere yönelik olarak,
c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi,
İşlenmişse, verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir.
(3) Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse müebbet hapis cezası verilir.
(4) Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı

karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı
amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunan
kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası
verilir.

(5) Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmişse
ceza yarısı; düşmanla anlaşma sonucu işlenmiş ise bir katı oranında artırılır.

Seferberlikle ilgili görevin ihmali
Madde 324- (1) Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden

veya geciktiren kamu görevlisine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
Madde 325- (1) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik

derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş
veya başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
Madde 326- (1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına

ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya
bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları
yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimseye sekiz yıldan
oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş
ise müebbet hapis cezası verilir.

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Madde 327- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakı-

mından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye
üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya
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savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis
cezası verilir.

Siyasal veya askerî casusluk
Madde 328- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakı-

mından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî
casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis
cezası verilir.

(2) Fiil;
a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse,
b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş

etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa,
Fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Madde 329- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakı-

mından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş
yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan
onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan
halde, faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin varlığı
halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Madde 330- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları ba-

kımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî
casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise,
faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Uluslararası casusluk
Madde 331- (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal

yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer
bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden
vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancıya bir yıldan
dört yıla kadar hapis cezası verilir.

Askerî yasak bölgelere girme
Madde 332- (1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan

yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası verilir.

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Madde 333- (1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin
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gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri
kendisinin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını sağlayan
kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenir veya
Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini
tehlikeye sokacak olursa, faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir
işi görmek için görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği
ve bu fiilden dolayı zarar meydana gelebildiği takdirde faile beş yıldan on yıla
kadar hapis cezası verilir.

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları
zamanında yetkililere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa
bile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Yasaklanan bilgileri temin
Madde 334- (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri
temin eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî
hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar
hapis cezası verilir.

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
Madde 335- (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri
siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye sekiz yıldan oniki
yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş
veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareket-
lerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası verilir.

Yasaklanan bilgileri açıklama
Madde 336- (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri
açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan
onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan
halde faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı halde üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezası verilir.

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
Madde 337- (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre

açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri,
siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye on yıldan onbeş
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yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya

savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Madde 338- (1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin

dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş
veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan faile altı aydan üç yıla kadar hapis
cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise,
taksirle davranan faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
Madde 339- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakı-

mından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını
yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye
yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen
belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıldan
beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Yabancı devlet başkanına karşı suç
Madde 340- (1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen

kişiye verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis ceza-
sını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise,
soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
Madde 341- (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer

egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar
hapis cezası verilir.

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin
şikayetine bağlıdır.

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
Madde 342- (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak gö-

revlendirilmiş yabancı devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları
veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve
bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevlerinden dolayı işlenen
suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler hakkında,
bu Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdu-
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run şikayetine bağlıdır.

Karşılıklılık koşulu
Madde 343- (1) Bu bölümde yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık

koşuluna bağlıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Geçici Madde 1 - 1(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 235 inci
maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle görülmekte olan davalarda görevsiz-
lik kararı verilemez.

Yürürlük
Madde 344- (1) Bu Kanunun;
a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tari-

hinde,
b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası

ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası
yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

c) Diğer hükümleri 1 Nisan 2005 tarihinde, 2

Yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 345- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN
LİSTESİ

(1) K.2005-5328
(2) K.2005-5378
(3) K.2005-5377
(3a)AYM;2005/K.89
(4) K.2006-5560
(5) K.2008-5739
(6) K.2008-5759
(7) K.2009-5841
(8) K.2009-5918
(9) K.2010-6008
(10) K.2010-6086
(11) K.2011-6217
(12) K.2012-6352
(13) AYM;2011/K.154

(13a)AYM;2011/K.113
(13b)AYM;2011/K.116
(14) K.2013-6456
(15) K.2013-6459
(16) K.2013-6460
(17) K.2013-6462
(18) AYM 2013/K.56
(19) K.2014-6526
(20) K.2014-6529
(21) K.2014-6545
(22) K.2015-6638
(23) AYM;2015/K.4
(24) AYM;2015/K.51
(25) AYM;2015/K.85

(26) AYM;2015/K.100
(27) K.2016-6698
(28) K.2016-6706
(29) AYM;2016/K.46
(30) K.2016-6754
(31) K.2016-6763
(32) 2017-KHK/694
(33) K.2018-7078
(34) 2018-KHK/700
(35) K.2019-7188
(36) K.2019-7196
(37) K.2020-7242

12013-6459 m.14
22005-5328 m.Geç. m.1
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KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

TCK 4; 3
TCK 6; 34
TCK 7; 3
TCK 12; 21
TCK 13; 3, 8
TCK 18; 21, 28
TCK 30; 3
TCK 31; 3
TCK 43; 3
TCK 47; 34
TCK 50; 5, 37
TCK 51; 37
TCK 53; 25, 37
TCK 54; 31
TCK 55; 8
TCK 59; 1
TCK 61; 3, 4
TCK 62; 1
TCK 66; 3
TCK 73; 4
TCK 75; 4, 31,
35
TCK 79; 9, 36
TCK 80; 4
TCK 82; 3
TCK 84; 3
TCK 85; 1
TCK 86; 1, 37
TCK 87; 1, 3, 4,
37
TCK 88; 1
TCK 89; 4

TCK 90; 1
TCK 94; 15
TCK 102; 21
TCK 103; 3, 21,
29, 31
TCK 104; 3a,
21
TCK 105; 21
TCK 107; 3
TCK 112; 20
TCK 113; 20
TCK 115; 20
TCK 116; 1
TCK 122; 2, 17,
20
TCK 125; 3
TCK 132; 12
TCK 133; 12
TCK 134; 12
TCK 135; 19,
27
TCK 136; 19,
35
TCK 138; 19
TCK 141; 12
TCK 142; 4, 12,
21
TCK 143; 21
TCK 145; 3
TCK 149; 21
TCK 150; 3
TCK 152; 21
TCK 154; 7

TCK 155; 3
TCK 158; 3, 14,
31
TCK 163; 12
TCK 165; 8
TCK 168; 3, 12
TCK 174; 31
TCK 179; 31
TCK 184; 3
TCK 188; 3, 21,
22, 32, 33
TCK 190; 3, 21,
32, 33
TCK 191; 21,
22
TCK 192; 31
TCK 215; 15
TCK 218; 3
TCK 220; 12,
15, 37
TCK 221; 3, 4
TCK 222; 20
TCK 226; 27
TCK 227; 4, 31
TCK 228; 31,
32, 33
TCK 230; 24
TCK 234; 4
TCK 235; 15
TCK 241; 37
TCK 243, 27
TCK 245; 3, 4
TCK 245/A;

27
TCK 250; 12
TCK 252; 12
TCK 254; 8, 12
TCK 255; 12
TCK 257; 10,
12
TCK 263; 16
TCK 267; 13,
18
TCK 268; 3
TCK 269; 3
TCK 272; 23
TCK 276; 30
TCK 277; 12,
21
TCK 278; 12,
13a, 17
TCK 282; 8
TCK 285; 12
TCK 287; 34
TCK 288; 12
TCK 292; 3
TCK 293; 3
TCK 297; 13b,
31
TCK 299; 3
TCK 301; 6
TCK 302; 3
TCK 304; 3
TCK 305; 3
TCK 318; 15
TCK 344; 1
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3a.
TÜRK CEZA KANUNUNUN
YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA
ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5252
Kabul Tarihi : 4/11/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete : 13/11/2004, Sayı 25642

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı,

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun yürürlüğe konul-
masına ilişkin usul ve esasları belir-
lemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Kanun, diğer

kanunlarda, yürürlükten kaldırılan
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanununa yapılan yollamaları, 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun yürür-
lüğe girmesiyle yürürlükten kaldırı-
lan hükümleri ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun uygulanması için
diğer kanunlarda yapılan değişiklik-
leri, yürürlüğe girmesinden önce iş-
lenmiş suçlar hakkında ne suretle hü-

küm kurulacağına ve kesinleşmiş ce-
zaların nasıl infaz edileceğine ilişkin
hükümleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Uyum Hükümleri

Yollamalar
Madde 3 - (1) Mevzuatta, yürürlük-

ten kaldırılan Türk Ceza Kanununa
yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununda bu hükümlerin kar-
şılığını oluşturan maddelere yapılmış
sayılır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldı-
rılmış Türk Ceza Kanununun kitap,
bab ve fasıllarına yapılmış olan yolla-
malar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer
almış hükümlerin karşılığını oluştu-
ran 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
maddelerine yapılmış sayılır.
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Diğer kanunlardaki para cezaları-
nın artırılması ve usulü

Madde 4 - 1(1) 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun dışındaki kanun-
larda yer alan para cezalarından nispî
nitelikteki vergi ve resim cezaları,
nispî para cezaları ve tazminat kabi-
linden değişen orana bağlı bulunan
para cezaları hariç olmak üzere, ka-
nun ve yönetmeliklerde (. . . ) gösteril-
miş bulunan para cezalarından (idarî
ve disiplin para cezaları dahil);

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin ilk kurulduğu tarihten önce yü-
rürlüğe girmiş bulunan bütün kanun
ve tüzüklerde yazılı olup da, daha
sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisince miktarına dokunulma-
mış para cezaları yüzkırkikibinsekiz-
yüzaltmış katına,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
rafından kabul olunup da;

1. 31.12.1939 tarihine kadar yürür-
lüğe girmiş bulunan kanunlardaki
para cezaları seksenbeşbinyediyüzon-
beş katına,

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 ta-
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları elliye-
dibinyüzkırkbeş katına,

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 ta-
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları yirmi-
sekizbinbeşyüzyetmiş katına,

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 ta-
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları on-
dörtbinikiyüzseksenbeş katına,

5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 ta-
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları sekiz-
binbeşyüzyetmiş katına,

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 ta-
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları ikibin-

sekizyüzaltmış katına,
7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 ta-

rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları bin-
dörtyüzotuz katına,

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 ta-
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları kırk-
dört katına,

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı,
21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanun-
larla değişik 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu istisna olmak üzere,
1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tari-
hine kadar yürürlüğe girmiş kanun-
lardaki para cezaları yirmidokuz ka-
tına,

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bu-
lunan kanunlardaki para cezaları beş
katına,

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları dört
katına,

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bu-
lunan kanunlardaki para cezaları üç
katına,

13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bu-
lunan kanunlardaki para cezaları iki
katına,

Çıkarılmıştır.

Ağır para cezasının dönüştürül-
mesi

Madde 5 - (1) 2(. . . ) kanunlarda
öngörülen "ağır para" cezaları, "adli
para" cezasına dönüştürülmüştür.

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Ka-
nununda belirlenen cezalar sistemine
uygun değişiklik yapılıncaya kadar,
(. . . ) alt veya üst sınırlar arasında uy-
gulama yapılmasını gerektirir nite-

12006-5560 m.12; 2018-KHK/700 m.157
22005-5349 m.1; 2006-5560 m.13; 2005-5349 m.1
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likteki adli para cezalarında cezanın
alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı
yüzmilyar Türk Lirası olarak uygula-
nır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelik-
teki adli para cezaları hakkında uygu-
lanmaz.

(3) Ağır para cezasından dönüştü-
rülen adlî para cezasının ödenmemesi
halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sa-
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn-
fazı Hakkında Kanunun 106 ncı mad-
desi hükümlerine göre hapis süresi-
nin belirlenmesinde bir gün karşılığı
olarak yüzmilyon Türk Lirası esas alı-
nır.

Ağır hapis cezasının dönüştürül-
mesi

Madde 6 - 1(1) Kanunlarda öngörü-
len "ağır hapis" cezaları, "hapis" ceza-
sına dönüştürülmüştür.

(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce
yürürlüğe girmiş kanunlarda;

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uya-
rınca hapse dönüştürülen cezalar, ka-
nunlarında aksine bir hüküm yoksa
alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl
olarak,

b) Hapis cezalarında kanunlarında
aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir
ay, üst sınır beş yıl olarak,

uygulanır.

Hafif hapis ve hafif para cezaları-
nın idari para cezasına dönüştürül-
mesi

Madde 7 - 2(1) Kanunlarda, "hafif
hapis" veya "hafif para" cezası olarak
öngörülen yaptırımlar, idari para ce-
zasına dönüştürülmüştür. İdari para
cezasının hesaplanmasında 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununun 52 nci
maddesi hükümleri uygulanır. İlgili
kanunda "hafif hapis" cezasının üst
sınırının belirtilmediği hallerde, idari

para cezasının hesaplanmasında esas
alınacak gün sayısının üst sınırı, yedi-
yüzotuzdur.

(2) Kanunlarda, "hafif hapis cezası"
ile "hafif para cezası"nın seçimlik ola-
rak veya birlikte öngörüldüğü hal-
lerde, idari para cezası yaptırımının
belirlenmesinde "hafif hapis cezası"
esas alınır.

(3) Kanunlarda, sadece "hafif para
cezası"nın öngörüldüğü ve cezanın
alt veya üst sınırının belirtilmediği
hallerde, idari para cezası, yüzyirmi-
milyon Türk Lirasından az, onsekiz-
milyar Türk Lirasından fazla olamaz.

(4) Bu madde hükmüne göre idari
para cezasına karar vermeye mülki
amir yetkilidir.

Yeni Türk Lirasının kullanılması
Madde 8 - (1) Türk Ceza Kanu-

nunda geçen "Türk Lirası" ibaresi kar-
şılığında, uygulamada, 28.1.2004 ta-
rihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanun hükümlerine göre ülkede teda-
vülde bulunan para "Yeni Türk Lirası"
olarak adlandırıldığı sürece, bu ibare
kullanılır.

Lehe olan hükümlerin uygulanma-
sında usul

Madde 9 - 3(1) 1 Haziran 2005 tari-
hinden önce kesinleşmiş hükümlerle
ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun
lehe olan hükümlerinin derhal uygu-
lanabileceği hallerde, duruşma yapıl-
maksızın da karar verilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Haziran
2005 tarihinden önce verilip de Yar-
gıtay tarafından lehe olan hükümle-
rin uygulanması hususunda değer-
lendirme yapılması gerektiği gerek-
çesiyle bozularak mahkemesine gön-
derilen hükümler hakkında da uygu-

12005-5349 m.2; 2006-5560 m.14
22005-5349 m.3; 2012-6352 m.94
32005-5349 m.4
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lanır.
(3) Lehe olan hüküm, önceki ve son-

raki kanunların ilgili bütün hüküm-
leri olaya uygulanarak, ortaya çıkan
sonuçların birbirleriyle karşılaştırıl-
ması suretiyle belirlenir.

(4) Kesin hükümle sonuçlanmış
olan davalarda, sonradan yürürlüğe
giren bir kanunla ilgili olarak lehe
hükmün belirlenmesi ve uygulan-
ması amacıyla yapılan yargılama ba-
kımından dava zamanaşımına ilişkin
hükümler uygulanmaz.

İnfazın ertelenmesi veya durdurul-
ması

Madde 10 - 1(1) 1 Haziran 2005 ta-
rihinden önce kesinleşmiş olan mah-
kûmiyet kararları hakkında bu Ka-
nunun lehe olan hükümleri öncelikle
dikkate alınarak, 4.4.1929 tarihli ve
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 402 nci maddesi uya-
rınca infazın ertelenmesine veya dur-
durulmasına karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten

Kaldırılan Hükümler

Madde 11 - (1) 7.11.1979 tarihli ve
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul-

leri Hakkında Kanunun çeşitli mad-
delerinde geçen "11 yaş" deyimi "12
yaş" olarak değiştirilmiştir.

Madde 12 - (1) Bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarih itibarıyla,

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı
Ceza Kanununun Mevkii Mer’iyete
Vaz’ına Müteallik Kanun,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu bütün ek ve değişiklik-
leri ile birlikte,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 2(1) Diğer kanun-
ların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun Birinci Kitabında yer alan düzen-
lemelere aykırı hükümleri, ilgili ka-
nunlarda gerekli değişiklikler yapılın-
caya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine
kadar uygulanır.

Yürürlük
Madde 13 - 3(1) Bu Kanunun,
a) "İnfazın ertelenmesi veya dur-

durulması" başlıklı 10 uncu maddesi
hükmü yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005
tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 - (1) Bu Kanun hükümle-

rini Bakanlar Kurulu yürütür.

12005-5349 m.5
22005-5349 m.6; 2006-5560 m.15
32005-5328 Geçici 1. Madde
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4.
TERÖRLE MÜCADELE

KANUNU

Kanun Numarası : 3713
Kabul Tarihi : 12/4/1991
Yayımlandığı Resmî Gazete: : Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843 Mükerrer

Yayımlandığı Düstur: : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa : 125

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Terör Suçları

Terör tanımı
Madde 1 - 2Terör; cebir ve şid-

det kullanarak; baskı, korkutma, yıl-
dırma, sindirme veya tehdit yöntem-
lerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hu-
kukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni
değiştirmek, Devletin ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin var-
lığını tehlikeye düşürmek, Devlet oto-
ritesini zaafa uğratmak veya yıkmak
veya ele geçirmek, temel hak ve hür-
riyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış
güvenliğini, kamu düzenini veya ge-

nel sağlığı bozmak amacıyla bir ör-
güte mensup kişi veya kişiler tara-
fından girişilecek her türlü suç teşkil
eden eylemlerdir.

(Mülga)
(Mülga)

Terör suçlusu
Madde 2 - Birinci maddede belirle-

nen amaçlara ulaşmak için meydana
getirilmiş örgütlerin mensubu olup
da, bu amaçlar doğrultusunda diğer-
leri ile beraber veya tek başına suç iş-
leyen veya amaçlanan suçu işlemese
dahi örgütlerin mensubu olan kişi te-
rör suçlusudur.

3Terör örgütüne mensup olmasa
dahi örgüt adına suç işleyenler de te-

22003-4928 m.20; 2006-5532 m.17; 2012-6352 m.74
32012-6352 m.74
12006-5532 m.2
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rör suçlusu sayılır.

Terör suçları
Madde 3 - 126/9/2004 tarihli ve

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve
320 nci maddeleri ile 310 uncu mad-
desinin birinci fıkrasında yazılı suçlar,
terör suçlarıdır.

Terör amacı ile işlenen suçlar
Madde 4 - 2Aşağıdaki suçlar 1 inci

maddede belirtilen amaçlar doğrul-
tusunda suç işlemek üzere kurulmuş
bir terör örgütünün faaliyeti çerçeve-
sinde işlendiği takdirde, terör suçu
sayılır:

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81,
82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142,
148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174,
185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213,
214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294,
300, 316, 317, 318 ve 319 uncu mad-
deleri ile 310 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan suçlar.

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunda tanımla-
nan suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sa-
yılı Orman Kanununun 110 uncu
maddesinin dördüncü ve beşinci fık-
ralarında tanımlanan kasten orman
yakma suçları.

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda ta-
nımlanan ve hapis cezasını gerektiren
suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi ge-
reğince olağanüstü hal ilan edilen böl-
gelerde, olağanüstü halin ilanına ne-
den olan olaylara ilişkin suçlar.

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

Kanununun 68 inci maddesinde ta-
nımlanan suç.

Cezaların artırılması
Madde 5 - 33 ve 4 üncü maddelerde

yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili
kanunlara göre tayin edilecek hapis
cezaları veya adlî para cezaları yarı
oranında artırılarak hükmolunur. Bu
suretle tayin olunacak cezalarda, ge-
rek o fiil için, gerek her nevi ceza için
muayyen olan cezanın yukarı sınırı
aşılabilir. Ancak, müebbet hapis ce-
zası yerine, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, örgütün faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmiş olması dolayısıyla il-
gili maddesinde cezasının artırılması
öngörülmüşse; sadece bu madde hük-
müne göre cezada artırım yapılır. An-
cak, yapılacak artırım, cezanın üçte
ikisinden az olamaz.

Bu madde hükümleri çocuklar hak-
kında uygulanmaz.

Açıklama ve yayınlama
Madde 6 - 4 İsim ve kimlik belirte-

rek veya belirtmeyerek kime yönelik
olduğunun anlaşılmasını sağlayacak
surette kişilere karşı terör örgütleri
tarafından suç işleneceğini veya te-
rörle mücadelede görev almış kamu
görevlilerinin hüviyetlerini açıklayan-
lar veya yayınlayanlar veya bu yolla
kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır.

Terör örgütlerinin; cebir, şiddet
veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösteren veya öven ya da bu yöntem-
lere başvurmayı teşvik eden bildiri
veya açıklamalarını basanlar veya ya-
yınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 14 üncü maddesine
22006-5532 m.1 ve 3
32006-5532 m.4; 2010-6008 m.4
42006-5532 m.4 ve 5; AYM 18/6/2009, E.:2006/121, K.:2009/90; 2012-6352 m.105; 2013-6459 m.7
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aykırı olarak muhbirlerin hüviyetle-
rini açıklayanlar veya yayınlayanlar
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil-
lerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi
hâlinde, basın ve yayın organlarının
suçun işlenişine iştirak etmemiş olan
yayın sorumluları hakkında da bin
günden beşbin güne kadar adlî para
cezasına hükmolunur.

(Mülga)

Terör örgütleri
Madde 7 - 1Cebir ve şiddet kullanı-

larak; baskı, korkutma, yıldırma, sin-
dirme veya tehdit yöntemleriyle, 1
inci maddede belirtilen amaçlara yö-
nelik olarak suç işlemek üzere, terör
örgütü kuranlar, yönetenler ile bu ör-
güte üye olanlar Türk Ceza Kanunu-
nun 314 üncü maddesi hükümlerine
göre cezalandırılır. Örgütün faaliye-
tini düzenleyenler de örgütün yöneti-
cisi olarak cezalandırılır.

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerini meşru gös-
terecek veya övecek ya da bu yöntem-
lere başvurmayı teşvik edecek şekilde
propagandasını yapan kişi, bir yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu
ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza
yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve
yayın organlarının suçun işlenmesine
iştirak etmemiş olan yayın sorumlu-
ları hakkında da bin günden beş bin
güne kadar adli para cezasına hük-
molunur. Haber verme sınırlarını aş-
mayan veya eleştiri amacıyla yapılan
düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu
fıkra hükümlerine göre cezalandırılır:

a) (Mülga)
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sı-

rasında gerçekleşmese dahi, terör ör-

gütünün üyesi veya destekçisi oldu-
ğunu belli edecek şekilde;

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

2. Slogan atılması,
3. Ses cihazları ile yayın yapılması,
4. Terör örgütüne ait amblem, resim

veya işaretlerin üzerinde bulunduğu
üniformanın giyilmesi.

Terör örgütünün propagandasına
dönüştürülen toplantı ve gösteri yü-
rüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek
amacıyla yüzünü tamamen veya kıs-
men kapatanlar üç yıldan beş yıla ka-
dar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu
suçu işleyenlerin cebir ve şiddete baş-
vurmaları ya da her türlü silah, molo-
tof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da
yaralayıcı maddeler bulundurmaları
veya kullanmaları hâlinde verilecek
cezanın alt sınırı dört yıldan az ola-
maz.

İkinci fıkrada belirtilen suçların;
dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve mes-
lek kuruluşlarına veya bunların yan
kuruluşlarına ait bina, lokal, büro
veya eklentilerinde veya öğretim ku-
rumlarında veya öğrenci yurtlarında
veya bunların eklentilerinde işlen-
mesi halinde bu fıkradaki cezanın iki
katı hükmolunur.

Terör örgütüne üye olmamakla bir-
likte örgüt adına;

a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu,
b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında

tanımlanan suçu,
c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-
nununun 28 inci maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı
toplantı ve gösteri yürüyüşüne ka-
tılma suçunu,

işleyenler hakkında, 5237 sayılı Ka-
nunun 220 nci maddesinin altıncı fık-
rasında tanımlanan suçtan dolayı ay-

12006-5532 m.6; 2013-6459 m.8; 2015-6638 m.10; 2019-7188 m.13
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rıca ceza verilmez.

Terörün finansmanı
Madde 8 - 1(Mülga)

Nitelikli hal
Madde 8/A - 2Bu Kanun kapsa-

mına giren suçların kamu görevinin
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle işlenmesi halinde, verilecek
ceza yarı oranında artırılır.

Tüzel kişilerin sorumluluğu
Madde 8/B - 3Bu Kanun kapsamına

giren suçların bir tüzel kişinin faali-
yeti çerçevesinde işlenmesi halinde,
Türk Ceza Kanununun 60 ıncı madde-
sine göre bunlara özgü güvenlik ted-
birlerine hükmolunur.

İKİNCİ BÖLÜM
Yargılama Usulleri

Görev ve yargı çevresinin belirlen-
mesi

Madde 9 - 4(Mülga)

Görev ve yargı çevresinin belir-
lenmesi, soruşturma ve kovuşturma
usulü

Madde 10 - 5(Mülga)

Gözetim süresi
Madde 11 - 6(Mülga)

Tutanak düzenleyenlerin dinlen-
meleri

Madde 12 - 7(Mülga)

Hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması kararı verilmemesi, seçenek
yaptırımlara çevirme ve erteleme ya-
sağı

Madde 13 - 8(Mülga)

Muhbirlerin hüviyetlerinin açık-
lanmaması

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına
giren suçlar ve suçluları ihbar eden-
lerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça
veya ihbarın mahiyeti haklarında suç
teşkil etmedikçe açıklanamaz.

Avukat tayini
Madde 15 - 9Terörle mücadelede

görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli, mülki idare amirleri, is-
tihbarat ve kolluk görevlileri ile bu
amaçla görevlendirilmiş diğer perso-
nelin, bu görevlerinin ifasından doğ-
duğu iddia edilen suçlardan dolayı
yapılan soruşturma ve kovuşturma-
lar sebebiyle belirleyeceği en fazla üç
avukatın veya bu görevlerinin ifasın-
dan dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan,
davalı ya da davacı konumunda olan
personelin seçeceği bir avukatın üc-
reti ödenir ve bunlara avukatlık ücret
tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak
ödemeler, ilgili kuruluşların bütçele-
rine konulacak ödenekten karşılanır.
Ancak davacı konumunda olan perso-
nelin seçeceği bir avukata ücret öden-
mesi, ilgili Bakanın onayına tabidir.

Avukatların ücretlerinin ödenme-
sine ilişkin esas ve usûller, Millî
Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca
müştereken çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.

12006-5532 m.7; 2013-6415 m.18
22006-5532 m.7
32006-5532 m.7
42006-5532 M.8-9; 2012-6352 m.105
52012-6352 M.75; 2014-6526 m.19
61992-3842 m.31
72006-5532 m.17
82006-5532 M.10-12; 2012-6352 m.105
92006-5532 m.11; 2016-6722 m.15; 2016-6722 m.15
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezaların İnfazı

Cezaların infazı ve tutukluların
muhafazası

Madde 16 - 1(Mülga)

Koşullu salıverilme
Madde 17 - 2Bu Kanun kapsamına

giren suçlardan mahkûm olanlar hak-
kında, koşullu salıverilme ve dene-
timli serbestlik tedbirinin uygulan-
ması bakımından 13/12/2004 tarihli
ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Ted-
birlerinin İnfazı Hakkında Kanunun
107 nci maddesinin dördüncü fıkrası
ile 108 inci maddesi hükümleri uygu-
lanır.

Tutuklu veya hükümlü iken firar
veya ayaklanma suçundan mahkûm
edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası
olarak üç defa hücre hapsi cezası al-
mış olanlar, bu disiplin cezaları kaldı-
rılmış olsa bile şartla salıverilmeden
yararlanamazlar.

Bu Kanun kapsamına giren suçlar-
dan mahkûm olanlar, hükümlerinin
kesinleşme tarihinden sonra bu Ka-
nunun kapsamına giren bir suçu işle-
meleri halinde, şartla salıverilmeden
yararlanamazlar.

Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve
5218 sayılı Kanunun 1 inci maddesi
ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771
sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet
ağır hapis cezasına dönüştürülen te-
rör suçluları ile ölüm cezaları ağır-
laştırılmış müebbet ağır hapis ceza-
sına dönüştürülen veya ağırlaştırıl-
mış müebbet ağır hapis cezasına mah-
kûm olan terör suçluları koşullu sa-
lıverilme hükümlerinden yararlana-

maz. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış
müebbet ağır hapis cezası ölünceye
kadar devam eder.

Ceza ve tutukevi inşaatı
Madde 18 - 3(Mülga)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Ödüllendirme
Madde 19 - 4 İşlenişine iştirak etme-

miş olmak koşuluyla bu Kanun kap-
samına giren suçun ortaya çıkarılma-
sına veya delillerin ele geçirilmesine
ya da suç faillerinin yakalanabilme-
sine yardımcı olanlara veya yerlerini
yahut kimliklerini bildirenlere para
ödülü verilebilir.

Ödül miktarının belirlenmesi ve
ödülün verilmesine ilişkin usul ve
esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarıla-
cak yönetmelikle belirlenir.

Koruma tedbirleri
Madde 20 - 5Terörle mücadelede

görev veren veya bu görevi ifa eden
adlî, istihbarî, idarî ve askerî görevli-
ler, kolluk görevlileri, Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürü ve Genel Mü-
dür Yardımcıları, terör suçlularının
muhafaza edildiği ceza ve tutukev-
lerinin savcıları ve müdürleri, Dev-
let Güvenlik Mahkemelerinde görev
yapmış hâkim ve savcılar, Ceza Mu-
hakemesi Kanununun 250 nci madde-
siyle yetkili kılınmış ağır ceza mah-
kemelerinde görev yapan hâkim ve
savcılar ile bu görevlerinden ayrılmış
olanlar ve terör örgütlerinin açık he-
defi haline gelen veya getirilenler ile
suçların aydınlatılmasında yardımcı
olanlar hakkında gerekli koruma ted-
birleri Devlet tarafından alınır.

12006-5532 m.17
22006-5532 m.10 ve 12; 2020-7242 m.65
32006-5532 m.17
42018-7148 m.28
52006-5532 m.14; 2014-6519 m.57; 2018-700 m.115;
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Ceza Muhakemesi Kanununun 250
nci maddesi uyarınca Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca görevlen-
dirilecek ağır ceza mahkemeleri baş-
kan ve üyeleri ile bu mahkemele-
rin görev alanına giren suçları soruş-
turmakla ve kovuşturmakla görevli
Cumhuriyet savcılarının korunma ve
güvenlik talepleri ilgili makam ve
mercilerce öncelikle ve ivedilikle ye-
rine getirilir. Koruma için ihtiyaç du-
yulan araç ve gereçler Adalet ve İçiş-
leri bakanlıklarınca temin edilir.

Bu koruma tedbirleri; talep halinde
estetik cerrahi yoluyla fizyolojik gö-
rünümün değiştirilmesi dahil, nüfus
kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, dip-
loma ve benzeri belgelerin değişti-
rilmesi, askerlik işleminin düzenlen-
mesi, menkul ve gayrimenkul mal
varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal gü-
venlik ve diğer hakların korunması
gibi hususlarda düzenleme yapılır.
Korumaya alınmış emekli personel-
den, meskende korunmaları mutlak
surette zorunlu bulunanlar Cumhur-
başkanlığınca belirlenecek konutlar-
dan yararlandırılır.

Bu tedbirlerin uygulanmasında,
İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum
ve kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik
kurallarına uymak zorundadırlar.

Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve
usûller Cumhurbaşkanınca çıkarıla-
cak bir yönetmelik ile belirlenir.

Yukarıda sayılanlardan kamu gö-
revlileri, görevlerinden ayrılmış olsa-
lar dahi terör suçluları tarafından ken-
dilerine veya eş ve çocuklarının ca-
nına vuku bulan bir taarruzu savmak
için silah kullanmaya yetkilidirler.

Zararların tazmini amacıyla ted-
bir konulması

Madde 20/A - 1Türk Ceza Kanu-

nunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ve bu
Kanun kapsamına giren suçlar ne-
deniyle gerçek veya tüzel kişiler ile
kamu kurum ve kuruluşlarının uğ-
radığı zararların tazmini amacıyla,
soruşturma aşamasında Cumhuriyet
savcısının talebi üzerine sulh ceza hâ-
kimi, kovuşturma aşamasında mah-
keme tarafından, şüpheli veya sanık-
lara ait taşınmazların veya kara, deniz
ya da hava ulaşım araçlarının devir
ve temlikini veya bunlarla ilgili hak
tesisini önlemek ya da tasarruf yetki-
sini kısıtlamak için şerh düşülmesine
ve bu kişilerin yardımlaşma kurum
ve sandıklarından olan alacaklarına
tedbir konulmasına karar verilebilir.
Taşınmazlarla ilgili karar tapu kütü-
ğüne; kara, deniz ve hava ulaşım araç-
larıyla ilgili karar ise bu araçların ka-
yıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek
suretiyle icra olunur. Kovuşturmaya
yer olmadığına dair kararın kesinleş-
mesi halinde veya şerhin konulduğu
tarihten itibaren iki yıl içinde, şerhin
devamı yönünde hukuk mahkemesin-
den verilmiş ihtiyati haciz veya ihti-
yati tedbir kararı ibraz edilmediği tak-
dirde şerh kendiliğinden terkin edilir.

2Birinci fıkra kapsamına giren suç-
lar nedeniyle gerçek veya tüzel kişi-
ler ile kamu kurum ve kuruluşları-
nın uğradığı zararların tazmini ama-
cıyla açılan davalarda; davalının ad-
res kayıt sisteminde adresinin bulun-
maması veya bulunup da tebligata
elverişli olmaması halinde, mahke-
mece, dava dilekçesinin özeti tirajı el-
libinin üzerinde olan ve yurt düze-
yinde dağıtımı yapılan gazetelerden
biri vasıtasıyla ilan edilir. Yapılacak
ilanda davalının bir ay içinde yurti-
çinde tebligata elverişli bir adres veya

12016-KHK/671 m.31; 2016-6757 m.27; 2017-KHK/691 m.7; 2018-7069 m.7
22017-KHK/691 m.7; 2018-7069 m.7
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11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Teb-
ligat Kanununun 7/a maddesi uya-
rınca kayıtlı elektronik posta adresi
bildirmemesi ya da davada kendisini
avukatla temsil ettirmemesi halinde,
yargılamaya yokluğunda devam olu-
nacağı, yargılama aşamalarında baş-
kaca tebligat yapılmayarak hüküm
verileceği ve hükmün de aynı usulle
tebliğ edileceği ihtar edilir. Adresi ya-
bancı ülkede bulunan davalıya çıkarı-
lacak tebligatta, bu fıkrada belirtilen
ilanda yer alan hususlar ile yabancı
ülke adresine bir daha tebligat yapıl-
mayacağı ihtarına yer verilir.

1Birinci fıkra kapsamında açılan da-
vaların kısmen veya tamamen reddi
halinde, davacı aleyhine maktu avu-
katlık ücretine hükmolunur. Ancak
belirlenen ücret dava değerini geçe-
mez.

Yardım
Madde 21 - 2 kamu görevlilerinden

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini
ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış
olsa bile bu görevlerini yapmaların-
dan dolayı terör eylemlerine muhatap
olarak yaralanan, engelli hâle gelen,
ölen veya öldürülenler hakkında 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ-
lanması Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır. Ayrıca;

a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa
müstehak dul ve yetimlerine bağla-
nacak aylığın toplam tutarı, bunların
görevde olan emsallerinin almakta ol-
dukları aylıklardan; emekli olanların
öldürülmeleri halinde ise,dul ve ye-
timlerine bağlanacak aylığın toplam
tutarı ve Kanuna göre kendisine bağ-
lanabilecek emekli aylığından az ola-
maz. Yaşamak için gereken hareket-
leri yapamayacak ve başkasının yar-

dım ve desteğine muhtaç olacak de-
recede malül olanlar ile ölenlerin dul
ve yetimlerine en yüksek devlet me-
muru aylığı üzerinden, diğerlerine
mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hiz-
met yapmış gibi emekli ikramiyesi
ödenir. Bu bent hükümlerine göre il-
gililere fazla olarak yapılan ödemeler,
faturası karşılığı ilgili sosyal güven-
lik kuruluşlarınca Hazineden tahsil
edilir.

b) Yurtiçinde veya yurtdışında
kamu konutlarından yararlanmakta
iken malul olanların kendileri, ölen-
lerin aylığa müstehak dul ve yetim-
leri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı
Kamu Konutları Kanununda gösteri-
len özel tahsisli konutlarda oturan-
lar hariç olmak üzere, herhangi bir
kira bedeli alınmaksızın on yıl sü-
reyle kamu konutlarından yararlan-
maya devam edebilirler. Kamu ko-
nutundan çıkacaklar ile kamu konu-
tundan yararlanmayanlar ve özel tah-
sisli konutlarda oturanların istekleri
halinde ikametgâh olarak kullanacak-
ları yurtiçindeki taşınmazın kira be-
deli on yıl süre ile Devletçe karşılanır;
ancak kamu konutlarından kira öde-
meksizin yararlanılan süre, kira yar-
dımından yararlanılan süreden düşü-
lür. Yurtdışındaki özel tahsisli konut-
larda oturanların yurtdışı kira bedel-
leri de istekleri halinde bir yıl süre
ile Devletçe karşılanır. Bütün hak sa-
hipleri adına bir konut için yapıla-
cak aylık kira yardımının üst limiti ile
ödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının gö-
rüşü alınmak suretiyle Maliye Bakan-
lığınca çıkarılan yönetmelikle belirle-
nir. Bu Kanun hükümlerine göre ay-

12017-KHK/691 m.7; 2018-7069 m.7
21995-4082 m.6; 1995-4131 m.1; 2006-5532 m.15; 2008-5754 m.106; 2012-6353 m.75; 2013-6462 m.1;

2013-6495 m.85 ve 102; 2016-KHK 676 m.89 (Aynen kabul); 2018-7070 m.72; 2017-KHK/680 m.64 (Ay-
nen kabul); 2018-7072 m.63; 2018-7070 m.72; 2017-KHK/694 m.86; 2018-7078 m.82; 2019-7179 m.62
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4- m.21 Terörle Mücadele Kanunu

lık alan maluller ile hayatını kaybe-
denlerin dul ve yetimlerine yapılan
gayrimenkul hibeleri veraset ve inti-
kal vergisinden, devir işlemleri harç-
larından ve döner sermaye ücretlerin-
den ve bu işlemler nedeniyle düzen-
lenecek kağıtlar için tahakkuk edecek
damga vergisinden müstesnadır. Bu
gayrimenkullerin maliyet bedelleri-
nin tamamı bunları hibe edenler ta-
rafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sa-
yılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu
maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
10 uncu maddesi kapsamında dönem
gelirinden veya kurum kazancından
indirilebilir.

c) (Mülga)
d) (Mülga)
e) Malûl olanlar ile ölenlerin dul

ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığınca kendilerine veri-
len tanıtım kartlarını ibraz etmeleri
durumunda, kamu kurum ve kuru-
luşlarına ait bütün hastanelerde mu-
ayene ve tedavi edilirler. Bunların her
türlü tedavi giderleri; ilgililerin her-
hangi bir kamu kurumu veya kurulu-
şunda çalışmaları halinde bu kurum
veya kuruluşça, emekli, yaşlılık, ma-
lûllük veya dul ve yetim aylığı alma-
ları halinde bağlı bulundukları sos-
yal güvenlik kurumunca, herhangi
bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları,
1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Ya-
şını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun kapsa-
mında aylık alanlar hariç emekli, yaş-
lılık, malûllük veya dul ve yetim ay-
lığı almamaları durumunda Millî Sa-
vunma veya İçişleri Bakanlığınca kar-
şılanır. Malûl olanların eksilen vücut
organları, yurt içi veya yurt dışında
en son teknik usûllere göre yapılması
mümkün sunileriyle tamamlatılır ve
gerekirse tamir ettirilir veya yenisi

yaptırılır.
f) Yurtiçinde tedavileri mümkün ol-

mayanlar, yetkili sağlık kuruluşları-
nın raporlarına istinaden yurtdışında.

g) Yaşamak için gerekli hareket-
leri yapmaktan aciz olanlar ile kim-
sesizler, kamu kurum ve kuruluşla-
rına ait, bunlar bulunmadığı takdirde
özel rehabilitasyon ve bakım merkez-
leri, yurtlar ve huzurevlerinde para-
sız olarak veya masrafları devlet ta-
rafından karşılanmak üzere barındırı-
lır.baktırılır.

h) Erbaş ve erlerden veya geçici
veya gönüllü köy korucularından; te-
rörle mücadele görevi ifa ederken ya-
ralanarak veya engelli hâle gelerek il-
gili mevzuatına göre malullük aylığı
bağlanması koşullarının oluştuğu tes-
pit olunanlar, 2330 sayılı Kanuna göre
aylık bağlanması hakkından ve bu fık-
ranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki hak-
lardan, bunların eş, ana ve babaları ile
bakmakla yükümlü olunan kişi kap-
samına giren çocukları da bu fıkranın
(d) bendinde düzenlenen haklardan
yararlandırılır. Erbaş ve erlerden veya
geçici veya gönüllü köy korucuların-
dan; aynı sebeplerle hayatını kaybe-
denlerin veya bu fıkra kapsamında
malul olması sebebiyle aylık almakta
iken hayatını kaybedenlerin dul ay-
lığına müstehak eşi, ana ve babaları
ile yetim aylığına müstehak çocukları
2330 sayılı Kanun hükümlerine göre
aylık bağlanması hakkından ve bu fık-
ranın (c) ve (d) bendindeki haklardan
yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında
er ve erbaşlar için bağlanacak aylık-
lar, bitirmiş oldukları okullar netice-
sinde hak kazandıkları unvanlar üze-
rinden yürütmüş oldukları kamu gö-
revleri sebebiyle daha yüksek aylık
bağlanmasına ilişkin hakları saklı kal-
mak kaydıyla; en az dört yıllık yüksek
öğrenim mezunu olanlar sekizinci de-
recenin birinci kademesindeki, diğer-
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leri ise eğitim durumlarına bakılmak-
sızın onuncu derecenin birinci kade-
mesindeki “Memur” unvanlı kadro-
larda bulunanların emekli keseneğine
esas aylıkları üzerinden hesaplanacak
vazife malullüğü aylığı tutarından dü-
şük olamaz ve bunlar için 5434 sayılı
Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine göre yapılacak
yükseltmelerde aynı unvan ve derece
başlangıç olarak esas alınır ve derece
yükselmelerinde kadro şartı aranmak-
sızın yüksek öğrenim mezunu gibi iş-
lem yapılır.

ı) (Mülga)
i) Yedek subay ve yedek astsubay

okulu öğrencileri, harp okulları ve
astsubay meslek yüksekokullarında
okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güven-
lik Akademisi fakülte ve yüksekokul-
larında okuyanlar, üniversitelerin fa-
külte ve yüksekokullarında Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı adına öğrenim görenler ya
da kendi hesabına öğrenim görmekte
iken Milli Savunma Bakanlığı, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı nam ve he-
sabına okumaya devam edenler, Po-
lis Akademisi ile Polis Meslek Eği-
tim Merkezlerinde veya üniversite-
lerin fakülte ve yüksekokullarında
Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına
öğrenim görenler veya kendi hesa-
bına öğrenim görmekte iken Emni-
yet Genel Müdürlüğü hesabına öğre-
nim görmeye devam edenler, Emni-
yet Genel Müdürlüğü veya Millî İstih-
barat Teşkilatı hesabına açılan okul-
larda öğrenim görenler ile Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı veya Emniyet Genel Müdür-
lüğü adına öğrenim görmek üzere te-
mel ve intibak eğitimine tabi tutulan-
lardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sa-

yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (c) bendi kap-
samında sigortalı sayılmamış olup
bu öğrenimleri veya eğitimleri nede-
niyle bu Kanun kapsamındaki terör
eylemlerinde hedef alınarak hayatını
kaybedenler ile yaralanan veya en-
gelli hâle gelenlerden ilgili mevzu-
atına göre malullük aylığı bağlanması
koşullarının oluştuğu tespit olunanla-
rın kendileri, 2330 sayılı Kanuna göre
aylık bağlanması hakkından ve bu fık-
ranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki hak-
lardan, bunların eş, ana ve babaları ile
bakmakla yükümlü olunan kişi kap-
samına giren çocukları da bu fıkra-
nın (d) bendinde düzenlenen haklar-
dan yararlandırılır. Yukarıda sayılan-
lardan aynı sebeplerle hayatını kay-
bedenlerin veya bu fıkra kapsamında
malul olması sebebiyle aylık almakta
iken hayatını kaybedenlerin dul ay-
lığına müstehak eşi, ana ve babaları
ile yetim aylığına müstehak çocukları
2330 sayılı Kanun hükümlerine göre
aylık bağlanması hakkından ve bu fık-
ranın (c) ve (d) bendindeki haklardan
yararlandırılır.

j) Terör eyleminin ortaya çıkarıl-
ması, etkilerinin azaltılması veya ber-
taraf edilmesinin sağlanmasında yar-
dımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetle-
rinden dolayı hayatını kaybettikleri,
yaralandıkları veya engelli hâle gel-
dikleri; ilgili valinin teklifi üzerine
Nakdi Tazminat Komisyonu tarafın-
dan karara bağlanan sivillerden Sos-
yal Güvenlik Kurumunca ilgili mev-
zuatına göre malullük aylığı bağlan-
ması koşullarının oluştuğu tespit olu-
nanların kendileri, 2330 sayılı Kanuna
göre aylık bağlanması hakkından ve
bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerin-
deki haklardan, bunların eş, ana ve
babaları ile bakmakla yükümlü olu-
nan kişi kapsamına giren çocukları
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da bu fıkranın (d) bendinde düzen-
lenen haklardan yararlandırılır. Yu-
karıda sayılanlardan aynı sebeplerle
hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra
kapsamında malul olması sebebiyle
aylık almakta iken hayatını kaybeden-
lerin dul aylığına müstehak eşi, ana
ve babaları ile yetim aylığına müste-
hak çocukları 2330 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre aylık bağlanması hak-
kından ve bu fıkranın (c) ve (d) ben-
dindeki haklardan yararlandırılır.

Kamu görevlileri ile birinci fıkranın
(h) ve (j) bentleri kapsamına girenler-
den terör olaylarını önlemek amacıyla
her türlü patlayıcı maddeye bağlı
olarak meydana gelen olaylar sonu-
cunda ya da her ne şekilde olursa ol-
sun terör olaylarının önlenmesi, ta-
kibi veya etkisiz hale getirilmesi ama-
cıyla ifa edilen görevler sırasında
veya bu görevlere gidiş dönüşler es-
nasında meydana gelen kazalar sonu-
cunda yaralanan, engelli hâle gelen,
hastalanan veya hayatını kaybeden-
ler, birinci fıkranın durumlarına uy-
gun hükümlerinden yararlandırılır.

Birinci fıkranın (h), (i) ve (j) bent-
lerinde belirtilenlerden bu Kanun
kapsamındaki olaylar sebebiyle ya-
ralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya
veya maluliyetleri kesinleşinceye ka-
dar geçen süre içinde 5510 sayılı Ka-
nuna göre sağlanan sağlık hizmetle-
rinden ve diğer haklardan, aynı se-
beplerle tedavi gören malul kamu gö-
revlilerine ilişkin hükümler çerçeve-
sinde yararlandırılır. Erbaş ve erler
için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağ-
lık kurum ve kuruluşlarında yapılan
tedaviler hariç, bu kapsamda yapıla-
cak giderlerin tamamı; ilgililerin ge-
nel sağlık sigortalısı olup olmadığına

bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Ku-
rumu tarafından karşılanır. Ancak, bu
kişilerden 5510 sayılı Kanuna göre ge-
nel sağlık sigortası kapsamında yer
almayanlar için, Sosyal Güvenlik Ku-
rumunca yapılmış olan giderler, Sos-
yal Güvenlik Kurumu tarafından; er-
baş ve erler için ilgisine göre Millî
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı, diğerleri için Maliye Bakanlı-
ğından tahsil olunur.

Kendilerine aylık bağlanan dul ve
yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurum-
ları mevzuatı gereği aylıklarının kesil-
mesi halinde, bu madde ile verilen
diğer haklardan da yararlanamazlar.

Terörden zarar gören diğer kişilere
yardım

Madde 22 - 1Terör eylemlerinden
dolayı yaralananların tedavileri Dev-
let tarafından yapılır. Zarar gören, can
ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan öncelikle yardım ya-
pılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim
çağındaki şehit çocuklarının öğrenim
masrafları karşılanır. Yardımın kap-
sam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkili-
lerince belirlenecek miktarı aşmamak
kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.

Ek Madde 1 – 210/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun eki (I), (II),
(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan
kamu kurum ve kuruluşları, kamu ik-
tisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklık-
ları, il özel idareleri, belediyeler ve
bağlı kuruluşları, özel kanunla ku-
rulan diğer her türlü kamu kurum
ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa tabi memur kadro-

11995-4131 m.2
21995-4131 m.3; 2013-6495 m.86; 2014-6518 m.40; 2016-KHK/668 m.4; 2016-6755 m.4; 2016-

KHK/674 m.51; 2016-6704 m.12; 2016-6758 m.46; 2017-7061 m.51; 2017-KHK/680 m.79; 2018-
KHK/700 m.115; 2018-7072 m.77; 2018-7098 Ek madde 1; 2018-7103 m.37;
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ları ile sözleşmeli personel pozisyon-
larına ve sürekli işçi kadrolarına bu
madde hükümleri çerçevesinde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak
sahibi olduğu belirlenerek Devlet Per-
sonel Başkanlığına bildirilen ve Baş-
kanlıkça kura sonucu atama teklifi ya-
pılanları atamak zorundadır.

Bu madde kapsamında hak sahip-
liği sonucunu doğuran durumlar aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64
üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun
47 nci maddesinin sekizinci fıkrası,
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanuna göre veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak ay-
lık bağlanmasını gerektiren kanun-
lara göre harp veya vazife malulü sa-
yılanlar,

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45
inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun
47 nci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen haller kapsamında vazife
malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvet-
leri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş
ve erler dahil askeri personeli ile Em-
niyet Teşkilatından Emniyet Hizmet-
leri Sınıfına mensup personeli,

c) (b) bendi kapsamına girenler ha-
riç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun
mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı
Kanunun 47 nci maddesinin birinci
fıkrası kapsamında olanlardan vazife
malulü sayılanlar,

ç) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sa-
yılı Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hak-
kında Kanunun ek 1 inci maddesi
kapsamında aylık bağlananlardan te-
rör eylemleri nedeniyle hayatını kay-
betmiş veya engelli hale gelmiş olan-
lar ile Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumuna ait fabrika, işletme, mües-
sese veya bağlı ortaklıklarda görevli

olanlardan patlayıcı maddelerin üre-
timi, incelenmesi, muhafazası, nakli,
imha edilmesi ve zararsız hale geti-
rilmesi sırasında oluşacak patlamalar-
dan dolayı hayatını kaybedenler.

İstihdam hakkından;
a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bent-

leri kapsamında hayatını kaybeden-
lerin eş veya çocuklarından birisi ile
ana, baba veya kardeşlerinden birisi
olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba
ve kardeşi yoksa eş veya çocukların-
dan toplam iki kişi; eş veya çocuğu
yoksa ana veya babası ile kardeşlerin-
den birisi olmak üzere toplam iki kişi,
ana veya babanın bu hakkı kullanma-
ması durumunda ise bir diğer kardeşi
olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba
veya kardeşlerin bu hakkı kullanma-
ması durumunda eş veya çocuklar-
dan toplam iki kişi,

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bent-
lerinde sayılan malullerin kendileri
veya eş veya çocuklarından birisi, eşi
veya çocuğu yoksa kendisi veya kar-
deşlerinden birisi olmak üzere toplam
bir kişi,

c) İkinci fıkranın (c) bendine göre
malul sayılanların kendileri veya eş
ve çocuklarından birisi, eşi veya ço-
cuğu yoksa kendileri veya kardeşle-
rinden birisi; hayatını kaybedenlerin
ise eş veya çocuklarından birisi, eşi
veya çocuğu yoksa kardeşlerinden bi-
risi olmak üzere toplam bir kişi,

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre
engelli hale gelenlerin kendileri veya
eş ve çocuklarından birisi, eşi veya ço-
cuğu yoksa kendileri veya kardeşle-
rinden birisi; hayatını kaybedenlerin
ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya
çocuğu yoksa anne, baba veya kardeş-
lerinden birisi olmak üzere toplam bir
kişi,

yararlanır.
Bu madde kapsamında atanacak-

ların, atamalarının yapılacağı kadro
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veya pozisyonlar için sınavlara iliş-
kin hükümler hariç olmak üzere il-
gili mevzuatında öngörülen nitelik ve
şartları taşımaları zorunludur.

Bir başkasının bakımına muhtaç
olacak derecede engelli olanlar, terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kuru-
lunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bun-
larla irtibatı olduğu ilgili valilerce tes-
pit edilenler, birinci fıkrada sayılan
kurumlarda görev yapanlar, istihdam
hakkını sağlayan olayın meydana gel-
diği tarihten sonra söz konusu kurum
ve kuruluşlarında görev yapmakta
iken bu görevinden ayrılmış olanlar
istihdam hakkından faydalanamaz-
lar ve bu durumda olanlar yukarı-
daki fıkraların uygulanmasında dik-
kate alınmaz. (Mülga)

1Hak sahiplerinden ilköğretim, or-
taokul, ilkokul mezunu olanların hiz-
metli unvanlı kadro ve pozisyonlara;
ortaöğretim ve yükseköğretim me-
zunu olanların, atama teklifinin ya-
pıldığı tarihte öğrenim durumları iti-
barıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki cetvellerde yer alması koşuluyla
ihraz etmiş bulundukları unvanlara,
bunların dışında kalan ortaöğretim
ve yükseköğretim mezunlarının ise
memur unvanlı kadro ve pozisyon-
lara atama teklifleri Devlet Personel
Başkanlığınca yapılır. Üçüncü fıkra-
nın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sa-
yılan maluller ile 15/8/2016 tarihli
ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kap-
samında Alınması Gereken Tedbir-
ler Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesine göre
tazminat hakkından yararlandırılan-
ların kendilerinin istihdam hakkın-

dan yararlanmaları ve ilköğretim, or-
taokul, ilkokul mezunu olmaları ha-
linde atama teklifleri memur unvanlı
kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi
kadrolarına yapılacak atama teklifleri
sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.

(Mülga)
Bu madde kapsamında başvuran-

lardan hak sahibi olanlar Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca tes-
pit edilerek, liste hâlinde Devlet Per-
sonel Başkanlığına bildirilir. Hak sa-
hiplerinin kamu kurum ve kuruluş-
larına atama teklifleri, Devlet Perso-
nel Başkanlığınca kura usulü ile ya-
pılır. Kamu kurum ve kuruluşları bu
madde kapsamındaki taleplerini her
yılın ocak ve temmuz aylarının son
gününe kadar DPB e-uygulama üze-
rinden iletirler. Devlet Personel Baş-
kanlığınca atama teklifleri, bu talep-
ler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz
konusu taleplerin yeterli olmaması
halinde Başkanlıkça resen atama tek-
lifi yapılır. Hak sahiplerinin kamu ku-
rum ve kuruluşlarına Kura sonucu
yapılacak atamalarda atama teklifi-
nin yapılması ile birlikte diğer ka-
nunlardaki hükümlere bakılmaksızın
ve başka bir işleme gerek kalmaksı-
zın atama teklifi yapılan kamu ku-
rum ve kuruluşlarına kadro ve pozis-
yonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş
ve mevzuatı uyarınca düzenlenen il-
gili cetvel ve bölümlere eklenmiş sa-
yılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro
ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde
boşalması hâlinde başka bir işleme ge-
rek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Atama işlemlerinin, atama teklifinin
kamu kurum ve kuruluşuna intika-
linden itibaren otuz gün içinde yapıl-
ması zorunludur. Atama emri ilgili
kamu kurum ve kuruluşu tarafından
7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm-

12016-KHK/668 m.4; 2016-6755 m.4; 2017-7061 m.51
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lerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgi-
lilerin işe başlama sürelerine ve işe
başlamama hâlinde yapılacak işlem-
lere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun
62 nci ve 63 üncü maddeleri hüküm-
leri uygulanır. Atama onayı alınma-
sına rağmen görevine başlamayanlar
ile başladıktan sonra herhangi bir se-
beple görevden ayrılanlar bu madde
kapsamında yeniden istihdam edile-
mezler. Kamu kurum ve kuruluşları
atama ve göreve başlatma işlemleri-
nin sonucunu, işlemlerin tamamlan-
masını takip eden on beş gün içinde
Devlet Personel Başkanlığına bildirir-
ler.

Bu maddenin uygulanmasında ta-
kip edilecek usul ve esaslar ile diğer
hususlar; Cumhurbaşkanınca yürür-
lüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Ek Madde 2 – 1Terör örgütlerine
karşı icra edilecek operasyonlarda
"teslim ol" emrine itaat edilmemesi
veya silah kullanmaya teşebbüs edil-
mesi halinde kolluk görevlileri, tehli-
keyi etkisiz kılabilecek ölçü ve oran-
tıda, doğrudan ve duraksamadan he-
defe karşı silah kullanmaya yetkilidir-
ler.

Ek Madde 3- 221 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bent-
leri kapsamında terör eylemi nede-
niyle yaralanmış olup ilgili mevzu-
atına göre malul sayılmamaları nede-
niyle aylık bağlanamayanlardan, ta-
lepleri üzerine 13/7/1953 tarihli ve
4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla yürürlüğe konulan Vazife Ma-
lullüklerinin Nevileri ile Dereceleri
Hakkında Nizamname hükümlerine
göre derece tespiti yapılanlara, bu de-
receleri esas alınarak aşağıda yazılı
gösterge rakamlarının memur aylık

katsayısı ile çarpımı sonucu buluna-
cak tutarda, nakdi tazminat karar tari-
hini takip eden aybaşından başlamak
üzere aylık bağlanır.

Ancak, herhangi bir sigortalılık sta-
tüsüne tabi çalışmaları olanlara bağla-
nacak ilk aylığın tutarı, aylık bağlan-
masına ilişkin şartlar aranmaksızın
bu aylığa hak kazanıldığı tarihteki un-
surlar ve mevcut hizmet süreleri esas
alınarak hesaplanacak emekli veya
yaşlılık aylığının % 25 artırımlı tuta-
rından az olamaz. Bunlardan aylık
başlangıç tarihinden önce ilgili mev-
zuatı uyarınca aylık bağlanmış olan-
lara, durumuna göre belirlenecek gös-
terge rakamı karşılığı bulunacak aylık
miktarından az olmamak üzere, aylık
başlangıç tarihinde ödenmekte olan
veya aylıkları kesilmiş olanlar için
ödenebilecek emekli, yaşlılık veya
malullük aylıkları % 25 oranında ar-
tırılır. Bu madde uyarınca aylık bağ-
lananlar hakkında 5510 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendi hükümleri uygulanır.
Bu aylıklar, vefatları halinde, anne ve
baba için herhangi bir şart aranmak-
sızın, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesi esas alınarak hak sahiplerine
ölüm aylığı olarak intikal ettirilir. Bu
şekilde aylığa hak kazanılmasından
önce geçen her türlü sigortalılık ve
prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fi-
ili hizmet süreleri ile bunların itibari
ve fiili hizmet süresi zammı olarak de-
ğerlendirilen süreleri; aylığa hak ka-
zanılmasından sonra geçen sigortalı-
lık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı
sigortalılık haliyle birleştirilmez ve
sonradan geçen sigortalılık veya ça-
lışma süreleri yaşlılık/emekli, malul-
lük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı
bağlanmasında veya toptan ödeme

11996-4178 m.3; AYM 6/1/1999, E.:1996/68, K.:1999/1; 2006-5532 m.16
22017-KHK/684 m.1; 2018-7074 m.1
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yapılmasında ilgili mevzuatına göre
ayrı bir çalışma veya sigortalılık sü-
resi olarak değerlendirilir. Bu şekilde
aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendi kapsamında sigortalı
olanlara, ikramiyeye esas hizmet süre-
leri için ayrıca emekli ikramiyesi öde-
nir. Ayrıca, aylık bağlandıktan son-
raki çalışmaları için 5510 sayılı Kanu-
nun geçici 4 üncü maddesi hükümleri
uygulanmaz.

Bu madde uyarınca aylık bağlanan-
lardan söz konusu yaralanmalarına
bağlı olarak sonradan malul oldukla-
rına karar verilenlere, karar tarihini
takip eden aybaşından itibaren ilgi-
sine göre bu Kanunun 21 inci mad-
desinin birinci fıkrası hükümleri uy-
gulanır ve bu madde hükümlerine
göre bağlanmış olan aylıkları vazife
malullüğü aylığının başladığı tarih-
ten itibaren kesilir. Bunlardan emekli
ikramiyesine hak kazanacak olanla-
rın emekli ikramiyesinin hesabında
daha önce ikramiye ödenen süreler
dikkate alınmaz. Bu Kanunun 21 inci
maddesi kapsamında vazife malul-
lüğü aylığı bağlanmış olup, kontrol
muayenesi sonucunda maluliyetleri-
nin sona erdiğine karar verilenlerden
bu madde kapsamına girenlere, va-
zife malullüğü aylığına hak kazanıl-
dığı tarihteki mevcut hizmet süreleri,
unsurlar ve memur aylık katsayısı ile
varsa almakta oldukları aylıklar esas
alınarak birinci fıkra uyarınca hesap-
lanacak tutarın; aylık artışları ile artı-
rılması sonucu bulunacak tutar üze-
rinden vazife malullüğünün kesildiği
tarihten itibaren bu madde hüküm-
leri uyarınca aylık bağlanır. Ancak, bu
kapsamda aylık bağlanması sebebiyle
ikramiye ödenmez.

Bu maddedeki hükümler saklı kal-

mak kaydıyla bağlanan bu aylıklar
hakkında vazife malullüğü aylığı hü-
kümleri uygulanır ve Sosyal Güven-
lik Kurumunca bağlanan aylıklar her
yıl sonunda faturası karşılığında Ma-
liye Bakanlığından tahsil edilir.

Ek Madde 4 -126/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ile
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan mahkûm
olanlar ile Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin millî güvenliğine karşı faali-
yette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, men-
subiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irti-
batı nedeniyle kamu görevinden çıka-
rılanların silah ruhsatları iptal edilir,
bu silahların mülkiyetinin kamuya ge-
çirilmesine karar verilir ve 10/7/1953
tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun ek 8 inci maddesine göre
ilgili idarelerce işlem tesis edilir. Mü-
sadere hükümleri saklıdır.

Birinci fıkrada belirtilen sebeple-
rin ortadan kalkması hâlinde, mül-
kiyeti kamuya geçirilen silahlar sahi-
bine iade edilir. İadesinin mümkün
olmaması hâlinde rayiç değeri tespit
edilerek sahibine ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tari-
hine kadar işlenen suçlar sebebiyle;

a) Verilen ölüm cezaları yerine geti-
rilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun
19 uncu maddesi hükmüne göre çek-
meleri gereken cezalarının on yılını,

b) Müebbet ağır hapis cezasına hü-

12018-7145 m.12
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kümlü olanlar çekmeleri gereken ce-
zalarının sekiz yılını,

c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı ce-
zaya mahküm edilmiş olanlar hüküm-
lülük süresinin beşte birini,

Çektikleri takdirde iyi halli olup ol-
madıklarına bakılmaksızın ve talep-
leri olmaksızın şartla salıverilirler.

Bu sürelerin tayininde hükümlü-
nün tutuklu kaldığı süreler de hesaba
katılır.

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun
Ek 2 nci maddesindeki indirim hü-
kümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tari-
hine kadar işlenen suçlar sebebiyle
tutuklu olan sanıklardan;

a) Hazırlık tahkikatında, iddiana-
meye esas olan suçun vasfına,

b) Son tahkikatta, iddianamede be-
yan olunan suça veya değişen suç vas-
fına,

Göre Kanunda belirtilen cezanın as-
gari haddi esas alınmak suretiyle ge-
çici 1 inci maddede belirtilen süreler
kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar,
Kanunun yürürlüğe girmesinden iti-
baren otuz gün içerisinde,

1. Hakkında kamu davası açılma-
mış tutuklu sanıklar savcılıklarca,

2. Hakkında kamu davası açılmış
tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,

3. Dosyaları Yargıtayda veya As-
keri Yargıtayda bulunanlar ilgili da-
iresince veya Başsavcılıklarınca,

Salıverilirler.
1Haklarında kamu davası açılacak-

lar ile daha önce kamu davası açılmış
olan sanıkların yargılamaları yapılır.
Yapılan yargılama sonunda mahkü-
miyete ilişkin hükmün kesinleşmesini

müteakip haklarında Kanunun Geçici
1 inci maddesinde belirtilen şartla sa-
lıverilme hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun
yayımı tarihinden sonra, Geçici 1
inci madde hükümlerinden istifade
edecek olanlar, cezaevinin disiplinini
bozucu hareketlerinden dolayı disip-
lin cezası aldıkları takdirde, Ceza İn-
faz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yö-
netimine ve Cezaların İnfazına Dair
Tüzük hükümlerine göre disiplin ce-
zaları kaldırılmadığı sürece, Geçici 1
inci madde hükümlerinden istifade
edemezler.

Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tari-
hine kadar;

a) 2(İptal)
b) 3(İptal)
c) Türk Ceza Kanununun ikinci

kitabının "Devlet İdaresi Aleyhinde
İşlenen Cürümler" başlıklı üçüncü
babında yer alan hükümlere aykırı
hareket edenler ile Bankalar Kanu-
nuna aykırı hareketle bankalardan
haksız ve usulsüz para alanlar, 1918
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak-
kında Kanun hükümlerine muhalefet
ederek menfaat temin edenler; usul-
süz,yolsuz ve gerçek dışı işlemlerle
ihracat, ithalat ve yatırım teşvikleri
suretiyle vergi iadesi, prim, kredi, faiz
farkı ve benzeri adlarla kamu kaynak-
larından haksız menfaat temin eden-
ler, yukarıda belirtildiği şekilde hak-
sız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladık-
ları menfaat karşılıkları ve bunların
fer’ilerini zamanaşımına bakılmaksı-
zın ödemedikleri takdirde,

d) Askeri Ceza Kanununun 55, 56,
57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren
suçları işleyenler,

1AYM 31/3/1992, E.:1991/18, K.:1992/20
2AYM 19/7/1991, E.:1991/15, K.:1991/22
3AYM 19/7/1991, E.:1991/15, K.:1991/22; AYM 8/10/1991, E.:1991/34, K.:1991/34; AYM

31/3/1992, E.:1991/18, K.:1991/20
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Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci
maddesi hükümleri uygulanmaz. An-
cak, bu maddede sayılan suçlar do-
layısı ile verilen ölüm cezaları yerine
getirilmez. Bu hükümlüler hakkında;

Ölüm cezasına hüküm giyenler 20
yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına
hükümlüler 15 yıllarını; diğer şahsi
hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm
edilmiş olanlar hükümlülük süresinin
1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli
olup olmadıklarına bakılmaksızın ve
talepleri olmaksızın şartla salıverilir-
ler.

Bu sürelerin tayininde hükümlü-
nün tutuklu kaldığı süreler de, hesaba
katılır.

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun
Ek 2 nci maddesindeki indirim hü-
kümleri uygulanmaz.

Geçici 2 nci madde (son fıkrasın-
daki Geçici 1 inci maddeye yapılan
atıf hükmü hariç) ve Geçici 3 üncü
madde hükümleri, bu hükümlüler
hakkında da uygulanır.1

Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 25 inci mad-
desinin (g) bendi gereğince Türk va-
tandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanu-
nun geçici maddeler hükümlerinden
istifade edebilmeleri için bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki
yıl içinde yurda girişlerinde herhangi
bir şart aranmaz ve hudut kapıların-
dan girişleri engellenemez.

Geçici Madde 6 - Özel infaz ku-
rumu binaları inşa edilinceye ka-
dar terör suçundan tutuklu veya hü-
kümlü olanlar diğer infaz kurumla-
rında muhafaza edilir.

Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17
nci maddesi hükmü, bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra bu Ka-
nun kapsamına giren suçları işleyen-
ler hakkında uygulanır.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 21
inci maddesi, 1/1/1968 tarihinden iti-
baren bu madde şümulüne girenleri
de kapsayacak şekilde yayımı tarihini
takip eden aybaşından geçerli olarak
uygulanır.

Geçici Madde 9 - 2(İptal)

Geçici Madde 10 - 3Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu
Kanunla yürürlükten kaldırılan 3713
sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsa-
mına giren suçlardan dolayı;

1. - Yürütülen hazırlık soruşturma-
larında Cumhuriyet savcılıklarınca ta-
kipsizlik kararı verilir.

2.- a) Haklarında kamu davası açıl-
mamış tutuklu sanıklar Cumhuriyet
savcılıklarınca,

b) Haklarında kamu davası açılmış
tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,

Salıverilirler.
3.- a) Henüz Yargıtaya gönderilme-

miş veya Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığında bulunan dosyalar hak-
kında hükmü veren mahkemece,

b) Yargıtayda bulunan dosyalar il-
gili ceza dairesince,

c) Cezaları infaz edilmekte olan hü-
kümlülerin dosyaları hükmü veren
mahkemece,

Acele işlerden sayılmak ve Türk
Ceza Kanununun 2 nci maddesi dik-
kate alınmak suretiyle karara bağla-
nır.

1AYM 31/3/1992, E.:1991/18, K.:1992/20
2AYM 31/3/1992, E.:1991/18, K.:1992/20; Sözkonusu AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı

27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.
32003-4928 m.21
12012-6353 m.77
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Geçici Madde 11 - 1Bu maddenin
yürürlük tarihinden önce bu mad-
deyi düzenleyen Kanun ile 21 inci
maddeye eklenen haller sebebiyle bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce malul olanların kendileri, haya-
tını kaybedenlerin ise dul ve yetim-
leri, müracaatları üzerine bu Kanu-
nun durumlarına uygun hükümlerin-
den bu maddenin yürürlük tarihin-
den itibaren yararlandırılırlar. Anılan
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi
kapsamına giren er ve erbaşlar yö-
nünden aylıkların yeniden belirlen-
mesinde müracaat şartı aranmaz.

21 inci madde kapsamına girenler-
den, daha önce her ne şekilde olursa
olsun devam eden yargı süreçleri
ve icrai takibatlardan feragat eden-
ler, ilgili kuruma başvurmaları duru-
munda bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihi takip eden ay başından iti-
baren 21 inci madde ile sağlanan du-
rumlarına uygun haklardan yararlan-
dırılır. Davalardan feragat edilmesi
halinde mahkemelerce ilgili kurum
lehine hükmedilecek vekalet ücretleri
ilgili kurumca tahsil edilmez.

Bu madde esas alınarak geriye dö-
nük herhangi bir aylık, aylık farkı, taz-
minat, tazminat farkı ile ikramiye ve
ikramiye farkı ödenmez ve geriye dö-
nük hak talep edilemez.

Geçici Madde 12 - 2Bu maddeyi
düzenleyen Kanunla değiştirilen ek
1 inci maddede belirtilen haller sebe-
biyle bu maddenin yürürlük tarihin-
den önce malul olanların kendileri,
hayatını kaybedenlerin ise hak sahibi
yakınları ek 1 inci maddedeki usul ve
esaslar çerçevesinde anılan maddeyle
getirilen haklardan yararlanır.

Geçici Madde 13 - 3Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce
ek 1 inci madde kapsamında istih-
dam hakkı bulunanlardan kırk beş
yaşını doldurduğu için istihdam hak-
kından yararlanamayacak olanlar, söz
konusu maddede öngörülen yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren altı ay içinde Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığına müracaat etme-
leri şartıyla bir defaya mahsus olmak
üzere mezkûr maddede belirtilen is-
tihdam hakkı sınırlamaları çerçeve-
sinde yararlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihte ek 1 inci madde kapsamına gi-
renler ile bu maddenin birinci fıkra-
sında belirtilenlerden Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca hak sahibi
olduğu tespit edilenlerin atama tek-
lifleri Devlet Personel Başkanlığınca
2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile
yapılır. Hak sahiplerinin atama teklif-
leri; ek 1 inci madde kapsamına giren
kurum ve kuruluşların dolu kadro ve
pozisyon sayısının, kurumların top-
lam dolu kadro ve pozisyon sayısına
oranı esas alınmak suretiyle hak sa-
hiplerinin kamu kurum ve kuruluş-
larına dengeli dağılımı gözetilerek
Devlet Personel Başkanlığınca kura
usulü ile gerçekleştirilir. Hak sahip-
lerinin atamasının yapılacağı kadro
veya pozisyonun belirlenmesinde ek
1 inci maddede öngörülen usul uy-
gulanır. Bu madde kapsamında ya-
pılacak işlemlere ilişkin usul ve esas-
lar, ek 1 inci maddede öngörülen yö-
netmelikte düzenlenir. Kura sonucu
yapılacak atamalarda atama teklifleri
ile birlikte atama teklifi yapılan kamu
kurum ve kuruluşlarına diğer kanun-
lardaki hükümlere bakılmaksızın ve
başka bir işleme gerek kalmaksızın
kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve

22012-6353 m.78
32013-6495 m.87; 2014-6518 m.41
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vize edilmiş sayılır. Bu kadro ve po-
zisyonlar mevzuatı uyarınca düzenle-
nen ilgili cetvel ve bölümlere eklen-
miş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen
kadro ve pozisyonlar herhangi bir şe-
kilde boşalması hâlinde başka bir iş-
leme gerek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılır.

Bu madde uyarınca yapılan atama-
lar, ek 1 inci maddede belirtilen hak
sahiplerinin atanması için ayrılması
gereken %2 oranındaki kadro ve po-
zisyon sayılarının hesabında dikkate
alınmaz.

1Bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce ek 1 inci maddeye göre
yapılan başvurularda bu madde hü-
kümleri uygulanır.

Bu madde ile ek 1 inci madde kap-
samında 31/12/2015 tarihine kadar
yapılacak atamalar, yılı merkezi yöne-
tim bütçe kanunlarında yer alan kısıt-
lamalara tabi tutulmaz.

Geçici Madde 14 - 2Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte, 2/7/2012
tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici
2 nci maddesi uyarınca görevlerine
devam eden ağır ceza mahkemeleri
ile bu Kanunla yürürlükten kaldırı-
lan Terörle Mücadele Kanununun 10
uncu maddesi uyarınca görevlendi-
rilen ağır ceza mahkemeleri kaldırıl-
mıştır.

Kaldırılan bu ağır ceza mahkemele-
rinde görev yapan başkan ve üyeler
ile Terörle Mücadele Kanunu kapsa-
mındaki suçların soruşturmasında gö-
revlendirilen hâkim ve Cumhuriyet
savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulunca, beşinci fıkra uyarınca
devirlerin tamamlanmasından itiba-
ren on gün içinde müktesepleri dik-
kate alınarak uygun görülecek bir gö-
reve atanırlar.

Bu Kanunla yürürlükten kaldırı-
lan Terörle Mücadele Kanununun 10
uncu maddesi uyarınca görevlendiri-
len Cumhuriyet savcılarınca yürütü-
len soruşturma dosyaları, bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihte, yetkili
Cumhuriyet başsavcılıklarına devre-
dilir.

6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci
maddesi uyarınca görevlerine de-
vam eden ağır ceza mahkemelerinde
ve bu Kanunla yürürlükten kaldırı-
lan Terörle Mücadele Kanununun 10
uncu maddesi uyarınca görevlendiri-
len ağır ceza mahkemelerinde derdest
bulunan dosyalar, bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte bulundukları
aşamadan itibaren kovuşturmaya de-
vam edilmek üzere yetkili ve görevli
mahkemelere devredilir. Bu mahke-
melerce verilip Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığında veya Yargıtayın daire-
lerinde bulunan dosyaların incelen-
mesine devam olunur.

Üçüncü ve dördüncü fıkralar uya-
rınca yapılacak devir işlemleri, bu
Kanunla kaldırılan ağır ceza mahke-
melerinde görevlendirilen hâkimler
ile Cumhuriyet savcıları tarafından
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren on beş gün içinde sonuç-
landırılır. Dosyaların devir işlemleri
sonuçlandırılıncaya kadar, gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde, dev-
redilen dosyalarla ilgili koruma ted-
birleri hakkında karar vermeye bu
mahkemelerin bulunduğu yer hâkim
ve mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca, bu
Kanunla kaldırılan ağır ceza mahke-
melerince verilip henüz gerekçesi ya-
zılmamış olan hükümlerin gerekçe-
leri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç on beş gün
içinde yazılır. Kaldırılan mahkeme-
lerde bulunan ve kesinleşen dosya-

12014-6518 m.41
22014-6526 m.1
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lara ait arşiv ve emanetler ile diğer ev-
rak ve dokümanlar Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu tarafından belir-
lenecek mahkeme veya mahkemelere
devredilir ve müteakip işlem ve talep-
ler bu mahkemelerce yerine getirilir
veya karara bağlanır.

Mevzuatta Ceza Muhakemesi Ka-
nununun mülga 250 nci maddesinin
birinci fıkrasına göre görevlendirilen
ağır ceza mahkemeleri ile Terörle Mü-
cadele Kanununun 10 uncu madde-
sinin birinci fıkrasına göre görevlen-
dirilen ağır ceza mahkemelerine ya-
pılmış atıflar ağır ceza mahkemele-
rine; bu mahkemelerin üyelerine ya-
pılmış atıflar Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara
Ağır Ceza Mahkemesine yapılmış sa-
yılır. Mevzuatta Ceza Muhakemesi
Kanununun mülga 250 nci madde-
sinin birinci fıkrası kapsamına giren
suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu-
nun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası kapsamına giren suçlara yapı-
lan atıflar, Türk Ceza Kanununda yer
alan;

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde iş-
lenen uyuşturucu ve uyarıcı madde
imal ve ticareti suçu veya suçtan kay-
naklan malvarlığı değerini aklama su-
çuna,

b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak
amacıyla kurulmuş bir örgütün faali-
yeti çerçevesinde cebir ve tehdit uy-
gulanarak işlenen suçlara,

c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın
Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde
tanımlanan suçlara (305, 318, 319, 323,
324, 325 ve 332 nci maddeler hariç),

yapılmış sayılır.
Bu Kanunla yürürlükten kaldırı-

lan Terörle Mücadele Kanununun 10
uncu maddesi kapsamına giren suç-

larla ilgili olarak bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarih itibarıyla açıl-
mış olan davalarda, sanığın taşıdığı
kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hak-
kında soruşturma yapılabilmesi için
izin veya karar alınması gerektiğin-
den bahisle durma veya düşme kararı
verilemez.

Geçici Madde 15 - 1Bu maddenin
yürürlük tarihinden önce, ek 1 inci
madde kapsamında göreve başlayan
personelden, Devlet Personel Başkan-
lığı tarafından atama teklifinin yapıl-
dığı tarihte öğrenim durumları itiba-
rıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin eki cetvellerde yer alanlar, bu un-
vanlara ilişkin kadro veya pozisyon-
lara kamu kurum ve kuruluşlarınca
sınava tabi olmaksızın atanırlar. İhraz
etmiş bulundukları kadroların atan-
dıkları kamu kurumlarında olmaması
halinde ilgililer asli memurluğa atan-
dıktan sonra bir defaya mahsus ol-
mak üzere diğer kanunlarda yer alan
herhangi bir kontenjan sınırlamasına
tabi olmaksızın kamu kurum ve ku-
ruluşlarına naklen atanabilir.

Geçici Madde 16 - 2Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
21 inci maddenin birinci fıkrasının
mülga (ı) bendi kapsamında Yük-
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru-
mundan burs almakta olanların burs-
ları, normal öğrenim sürelerinin so-
nuna kadar ilgili mevzuat hükümle-
rine göre verilir.

Geçici Madde 17 - 3Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce 21 inci
maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i)
ve (j) bentleri kapsamında terör ey-
lemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili

12016-KHK/668 m.4; 2016-6755 m.4
22016-KHK/676 m.90; 2018-7070 m.73; AYM 24/7/2019, E.:2018/73, K.:2019/65
32017-KHK/684 m.1; 2018-7074 m.1
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4- g.m.18 Terörle Mücadele Kanunu

mevzuatına göre malul sayılmama-
ları nedeniyle aylık bağlanamayan-
lardan talepte bulunanlara, bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihteki hiz-
met süreleri, unsurlar ve memur ay-
lık katsayısı ile ödenmekte olan ay-
lıkları esas alınarak ek 3 üncü madde
hükümlerine göre tespit olunacak tu-
tarda bu maddenin yürürlüğe girdiği
takip eden aybaşından itibaren aylık
bağlanır.

Geçici Madde 18 - 1Bu Kanunun
ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası-
nın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayı-
lan maluller ile 670 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 9 uncu madde-
sine göre tazminat hakkından yarar-
landırılanlardan bizzat istihdam hak-
kından yararlanarak bu maddenin ya-
yımı tarihinden önce hizmetli unvanlı
kadro ve pozisyonlara atanan ve ha-
len bu unvanda görev yapanların bu
maddenin yayımını takip eden ayın
14’ü itibarıyla kadro ve pozisyon un-
vanları başka bir işleme gerek kalmak-
sızın memur olarak değiştirilmiş sayı-
lır.

Geçici Madde 19 - 2Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun İkinci Kitap Dördüncü Kı-
sım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Ye-
dinci Bölümünde tanımlanan suçlar
ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu kapsamına giren suçlar veya ör-
güt faaliyeti çerçevesinde işlenen suç-
lar bakımından:

a) Gözaltı süresi, yakalama yerine
en yakın hâkim veya mahkemeye
gönderilmesi için zorunlu süre ha-
riç, yakalama anından itibaren kırk
sekiz saati, toplu olarak işlenen suç-
larda dört günü geçemez. Delillerin

toplanmasındaki güçlük veya dosya-
nın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı
süresi, birinci cümlede belirtilen süre-
lerle bağlı kalmak kaydıyla, en fazla
iki defa uzatılabilir. Gözaltı süresinin
uzatılmasına ilişkin karar, Cumhuri-
yet savcısının istemi üzerine yakala-
nan kişi dinlenilmek suretiyle hâkim
tarafından verilir. Yakalama emri üze-
rine yakalanan kişi hakkında da bu
bent hükümleri uygulanır.

b) Şüphelinin aynı olayla ilgili ola-
rak yeniden ifadesinin alınması ihti-
yacı ortaya çıktığında bu işlem, Cum-
huriyet savcısı veya Cumhuriyet sav-
cısının yazılı emri üzerine kolluk tara-
fından yapılabilir.

c) 1. Tutukluluğa itiraz ve tahliye
talepleri dosya üzerinden karara bağ-
lanabilir.

2. Tahliye talepleri en geç otuzar
günlük sürelerle tutukluluğun ince-
lenmesi ile birlikte dosya üzerinden
karara bağlanabilir.

3. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sa-
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun
108 inci maddesi uyarınca yapılan tu-
tukluluğun incelenmesi en geç, otu-
zar günlük sürelerle dosya üzerinden,
doksanar günlük sürelerle kişi veya
müdafi dinlenilmek suretiyle resen
yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 23 - a) 2 sayılı Hıyaneti Va-

taniye Kanunu,
b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma

Hürriyetlerinin Korunması Hakkında
Kanun,

c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun
140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri,

d) 2908 sayılı Dernekler Kanunu-
nun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı
bentleri ile 6 ncı maddesinin 2 numa-
ralı bendi,

12017-7061 m.52
22018-7145 m.13
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e) 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dil-
lerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Ka-
nun",

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 24 - Bu Kanun yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SA-
YILI KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER:

1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı
Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde - 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 8 inci maddesi
uyarınca mahkum edilenlerin dosya-
ları bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren bir ay içinde hükmü
veren mahkemece ele alınarak, bu Ka-
nunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinde yapılan
değişiklik sebebiyle mahkumiyet sü-
relerinin yeniden belirlenmesine ve
13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanu-
nun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinden
yararlanma durumları hakkında ge-
rekli karar verilir.

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 1993-3871
(2) 1992-3842
(3) 1995-4082
(4) 1995-4126
(5) 1991-4131
(6) 1995-4131
(7) 1996-4178
(8) 1996-4211
(9) 1999-4404
(10) 2001-4666
(11) 2002-4744
(12) 2003-4928
(13) 2003-4963
(14) 2004-5218
(15) 2006-5460
(16) 2006-5532
(17) 2007-5673
(18) 2008-5739
(19) 2008-5763
(20) 2008-5510

(21) 2010-6008
(22) 2012-6352
(23) 2012-6353
(24) 2013-6415
(25) 2013-6459
(26) 2013-6462
(27) 2013-6495
(28) AYM;2013/84
(29) 2014-6518
(30) 2014-6519
(31) 2014-6526
(32) 2015-6638
(33) 2016-6704
(34) 2016-6722
(35) 2016-KHK/668
(36) 2016-KHK/671
(37) 2016-KHK/674
(38) 2016-KHK/676
(39) 2016-6755
(40) 2016-6757

(41) 2016-6758
(42) 2017-KHK/680
(43) 2017-KHK/684
(44) 2017-KHK/691
(45) 2017-KHK/694
(46) 2017-7061
(47) 2018-7069
(48) 2018-7070
(49) 2018-7072
(50) 2018-7074
(51) 2018-7078
(52) 2018-7098
(53) 2018-7103
(54) 2018- KHK/700
(55) 2018-7145
(56) 2018-7148
(57) 2018-7179
(58) AYM;2018/73
(59) 2019/7188
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4- m.25 Terörle Mücadele Kanunu

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

1; 15
2; 5, 21
3; 15
4; 15
5; 15, 20
6; 15, 21, 24
7; 15, 24, 31, 59
8; 15, 23
8/A; 15
8/B; 15
9; 15, 20, 21
10; 15, 21, 27, 30
12; 15
13; 15, 17, 20, 21
15; 15, 33
16; 15
17; 13, 15
18; 15

19; 15, 55
20; 15, 29, 53
20/A; 35, 37, 39, 43, 46
21; 14, 15, 19, 22, 25, 26, 37, 41, 44,
47, 48, 50, 56
Ek m.1; 16, 18, 22, 26, 28, 32, 34, 36,
38, 40, 41, 45, 48, 51, 52, 53
Ek m.2; 15
Ek m.3; 42, 49
Ek m.4; 54
Geç. m.11; 22
Geç. m.12; 22
Geç. m.13; 26, 28
Geç. m.14; 30
Geç. m.15; 34, 38
Geç. m.16; 37, 47, 58
Geç. m.17; 42, 49
Geç. m.18; 45
Geç. m.19; 54
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5.
KABAHATLER KANUNU

Kanun Numarası : 5326
Kabul Tarihi : 30/3/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete : 31/03/2005, Sayı 25772 (Mükerrer)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanım,

Kanunîlik İlkesi ve Kanunun
Uygulama Alanı

Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Kanunda; toplum

düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı,
çevreyi ve ekonomik düzeni korumak
amacıyla;

a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygula-

nabilecek olan idarî yaptırımların tür-
leri ve sonuçları,

c) Kabahatler dolayısıyla karar
alma süreci,

d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara
karşı kanun yolu,

e) İdarî yaptırım kararlarının ye-
rine getirilmesine ilişkin esaslar,

Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler ta-
nımlanmıştır.

Tanım
Madde 2- (1) Kabahat deyiminden;

kanunun, karşılığında idarî yaptırım
uygulanmasını öngördüğü haksızlık
anlaşılır.

Genel kanun niteliği
Madde 3-1 (1) Bu Kanunun;
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı

kanun yoluna ilişkin hükümleri, di-
ğer kanunlarda aksine hüküm bulun-
maması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idarî
para cezası veya mülkiyetin kamuya
geçirilmesi yaptırımını gerektiren bü-
tün fiiller hakkında,

uygulanır.

Kanunîlik ilkesi
Madde 4- (1) Hangi fiillerin kaba-

hat oluşturduğu, kanunda açıkça ta-
nımlanabileceği gibi; kanunun kap-
sam ve koşulları bakımından belirle-
diği çerçeve hükmün içeriği, idarenin
genel ve düzenleyici işlemleriyle de

12006-5560 m.31



5- m.5 Kabahatler Kanunu

doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırım-

ların türü, süresi ve miktarı, ancak ka-
nunla belirlenebilir.

Zaman bakımından uygulama
Madde 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun za-
man bakımından uygulamaya ilişkin
hükümleri kabahatler bakımından da
uygulanır. Ancak, kabahatler karşılı-
ğında öngörülen idarî yaptırımlara
ilişkin kararların yerine getirilmesi ba-
kımından derhal uygulama kuralı ge-
çerlidir.

(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali
davranışı gerçekleştirdiği zaman iş-
lenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu za-
man, bu bakımdan dikkate alınmaz.

Yer bakımından uygulama
Madde 6- (1) 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun yer bakımından uygula-
maya ilişkin 8 inci maddesi hüküm-
leri, kabahatler bakımından da uygu-
lanır. Ancak, kanunlarda aksine hü-
küm bulunan haller saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun

Esasları

Kabahatin ihmali davranışla iş-
lenmesi

Madde 7- (1) Kabahat, icraî veya
ihmali davranışla işlenebilir. İhmali
davranışla işlenmiş kabahatin varlığı
için kişi açısından belli bir icraî dav-
ranışta bulunma hususunda hukukî
yükümlülüğün varlığı gereklidir.

Organ veya temsilcinin davranı-
şından dolayı sorumluluk

Madde 8- (1) Organ veya temsilci-
lik görevi yapan ya da organ veya
temsilci olmamakla birlikte, tüzel ki-
şinin faaliyeti çerçevesinde görev üst-
lenen kişinin bu görevi kapsamında
işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı

tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım
uygulanabilir.

(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden
kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak iş-
lemiş bulunduğu kabahatten dolayı
temsil edilen gerçek kişi hakkında da
idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek
kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu
faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulun-
duğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi
hakkında da idarî yaptırım uygulana-
bilir.

(3) Kanunun, organ veya temsilcide
ya da temsil edilen kişide özel nite-
likler aradığı hallerde de yukarıdaki
fıkralar hükümleri uygulanır.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hüküm-
leri, organ veya temsilcilik ya da hiz-
met ilişkisinin dayanağını oluşturan
işlemin hukuken geçerli olmaması ha-
linde de uygulanır.

Kast veya taksir
Madde 9 - (1) Kabahatler, kanunda

açıkça hüküm bulunmayan hallerde,
hem kasten hem de taksirle işlenebi-
lir.

Hata
Madde 10- (1) Türk Ceza Kanunu-

nun hata hallerine ilişkin hükümleri,
ancak kasten işlenen kabahatler bakı-
mından uygulanır.

Sorumluluk
Madde 11- (1) Fiili işlediği sırada

onbeş yaşını doldurmamış çocuk hak-
kında idarî para cezası uygulanamaz.

(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını al-
gılayamayan veya bu fiille ilgili ola-
rak davranışlarını yönlendirme yete-
neği önemli derecede azalmış olan
kişi hakkında idarî para cezası uygu-
lanmaz.
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Hukuka uygunluk nedenleri ile ku-
surluluğu ortadan kaldıran nedenler

Madde 12- (1) Bu Kanunda aksine
hüküm bulunmayan hallerde, Türk
Ceza Kanununun hukuka uygunluk
nedenleri ile kusurluluğu ortadan kal-
dıran nedenlere ilişkin hükümleri, ka-
bahatler bakımından da uygulanır.

Teşebbüs
Madde 13- (1) Kabahate teşebbüs

cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün
de cezalandırılabileceğine dair ilgili
kanunda hüküm bulunan haller sak-
lıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanu-
nunun suça teşebbüse ve gönüllü vaz-
geçmeye ilişkin hükümleri, kabahat-
ler bakımından da uygulanır.

İştirak
Madde 14- (1) Kabahatin işlenişine

birden fazla kişinin iştirak etmesi ha-
linde bu kişilerin her biri hakkında,
fail olarak idarî para cezası verilir.

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı
durumlarda, kabahate iştirak eden ve
bu niteliği taşımayan kişi hakkında
da fail olarak idarî para cezası verilir.

(3) Kabahate iştirak için kasten ve
hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin var-
lığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iş-
tirak eden kişi hakkında, diğerlerinin
sorumlu olup olmadığı göz önünde
bulundurulmaksızın idarî para cezası
verilir.

(4) Kanunda özel faillik niteliğini ta-
şıyan kişi açısından suç, diğer kişiler
açısından kabahat olarak tanımlanan
fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan
kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi
halinde suça iştirake ilişkin hükümler
uygulanır.

İçtima
Madde 15- (1) Bir fiil ile birden

fazla kabahatin işlenmesi halinde bu
kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece

idarî para cezası öngörülmüşse, en
ağır idarî para cezası verilir. Bu ka-
bahatlerle ilgili olarak kanunda idarî
para cezasından başka idarî yaptırım-
lar da öngörülmüş ise, bu yaptırımla-
rın her birinin uygulanmasına karar
verilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla iş-
lenmesi halinde her bir kabahatle il-
gili olarak ayrı ayrı idarî para cezası
verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen ka-
bahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım
kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç
olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan
dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak,
suçtan dolayı yaptırım uygulanama-
yan hallerde kabahat dolayısıyla yap-
tırım uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar

Yaptırım türleri
Madde 16- (1) Kabahatler karşılı-

ğında uygulanacak olan idarî yaptı-
rımlar, idarî para cezası ve idarî ted-
birlerden ibarettir.

(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin ka-
muya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda
yer alan diğer tedbirlerdir.

İdarî para cezası
Madde 17- (1) İdarî para cezası,

maktu veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve

üst sınırı gösterilmek suretiyle de be-
lirlenebilir. Bu durumda, idarî para ce-
zasının miktarı belirlenirken işlenen
kabahatin haksızlık içeriği ile failin
kusuru ve ekonomik durumu birlikte
göz önünde bulundurulur.

(3) 1 10/12/2003 tarihli ve 5018 sa-
yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri ta-
rafından verilen idarî para cezaları-

12006-5560 m.32
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nın ilgili kanunlarında 1/6/2005 tari-
hinden sonra belirlenen oranın dışın-
daki kısmı ile Cumhuriyet başsavcı-
lıkları ve mahkemeler tarafından veri-
len idarî para cezaları Genel Bütçeye
gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik ku-
rumları ile mahalli idareler tarafından
verilen idarî para cezaları kendi büt-
çelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu
kurum ve kuruluşları tarafından veri-
len idarî para cezaları ise, ilgili kanun-
larındaki hükümler saklı kalmak kay-
dıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının verdiği para cezaları,
kendi kanunlarındaki hükümlere tâ-
bidir. Kişinin ekonomik durumunun
müsait olmaması halinde, idarî para
cezasının, ilk taksitinin peşin öden-
mesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört
eşit taksit halinde ödenmesine karar
verilebilir. Taksitlerin zamanında ve
tam olarak ödenmemesi halinde, idarî
para cezasının kalan kısmının tamamı
tahsil edilir.

(4) 1 Genel Bütçeye gelir kaydedil-
mesi gereken idarî para cezalarına iliş-
kin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü-
kümlerine göre tahsil edilmek üzere
Maliye Bakanlığınca belirlenecek tah-
sil dairelerine gönderilir. Sosyal gü-
venlik kurumları ve mahalli idareler
tarafından verilen idarî para cezaları,
ilgili kanunlarında aksine hüküm bu-
lunmadığı takdirde, Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre kendileri tarafın-
dan tahsil olunur. Diğer kamu kurum
ve kuruluşları tarafından verilen ve
Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi ge-
rekmeyen idarî para cezaları, ilgili ka-
nunlarında özel hüküm bulunmadığı
takdirde genel hükümlere göre tahsil
olunur.

(5) İdarî para cezası tamamen tah-
sil edildikten itibaren en geç bir ay
içinde durum, ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna bildirilir.

(6) Kabahat dolayısıyla idarî para
cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin
rıza göstermesi halinde bunun tahsila-
tını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî
para cezasını kanun yoluna başvur-
madan önce ödeyen kişiden bunun
dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme,
kişinin bu karara karşı kanun yoluna
başvurma hakkını etkilemez.

(7) İdarî para cezaları her takvim
yılı başından geçerli olmak üzere o yıl
için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit
ve ilân edilen yeniden değerleme ora-
nında artırılarak uygulanır. Bu suretle
idarî para cezasının hesabında bir
Türk Lirasının küsuru dikkate alın-
maz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki
idarî para cezaları açısından uygulan-
maz.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
Madde 18- (1) Kabahatin konu-

sunu oluşturan veya işlenmesi sure-
tiyle elde edilen eşyanın mülkiyeti-
nin kamuya geçirilmesine, ancak ka-
nunda açık hüküm bulunan hallerde
karar verilebilir.

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilme-
sine ilişkin karar, eşyanın;

a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanıl-

ması,
Koşullarından birinin yerine getiril-

mesine bağlı olarak belli bir süre ge-
ciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında
koşulun yerine getirilmemesi halinde
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçiril-
mesine karar verilir.

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilme-

12006-5560 m.32
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sine ilişkin karar kesinleşinceye kadar
ilgili kamu kurum ve kuruluşu tara-
fından eşyaya elkonulabileceği gibi;
eşya, kişilerin muhafazasına da bıra-
kılabilir.

(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda
açık hüküm bulunan hallerde ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna, aksi tak-
dirde Devlete geçer.

(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilebilmesi için
fail hakkında idarî para cezası veya
başka bir idarî yaptırım kararı veril-
miş olması şart değildir.

(6) Kaim değerin mülkiyetinin ka-
muya geçirilmesine de karar verilebi-
lir.

(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen
eşya, başka suretle değerlendirilmesi
mümkün olmazsa imha edilir.

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilme-
sine ilişkin karar, kesinleşmesi ha-
linde yerine getirilir.

Saklı tutulan hükümler
Madde 19- (1) Diğer kanunlarda

kabahat karşılığında öngörülen belirli
bir süre için;

a) Bir meslek ve sanatın yerine geti-
rilmemesi,

b) İşyerinin kapatılması,
c) Ruhsat veya ehliyetin geri alın-

ması,
d) Kara, deniz veya hava nakil ara-

cının trafikten veya seyrüseferden alı-
konulması,

Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler,
ilgili kanunlarda bu Kanun hüküm-
lerine uygun değişiklik yapılıncaya
kadar saklıdır.

Soruşturma zamanaşımı1

Madde 20- (1) Soruşturma zamana-
şımının dolması halinde kabahatten
dolayı kişi hakkında idarî para ceza-

sına karar verilemez.
(2) 2 Soruşturma zamanaşımı sü-

resi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha

fazla idarî para cezasını gerektiren ka-
bahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha
fazla idarî para cezasını gerektiren ka-
bahatlerde dört,

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî
para cezasını gerektiren kabahatlerde
üç,

yıldır.
3 Ancak, 89 uncu maddesi hariç ol-

mak üzere 1111 sayılı Askerlik Ka-
nunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin
Halkoyuna Sunulması Hakkında Ka-
nun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-
nunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Ge-
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanunda belirtilen ve
idari para cezasını gerektiren fiilin iş-
lendiği tarihi takip eden takvim yı-
lının son günü bitimine kadar idari
para cezası verilerek tebliğ edilmediği
takdirde idari yaptırım kararı verile-
mez, verilmiş olanlar düşer.

(3) Nispî idarî para cezasını gerek-
tiren kabahatlerde zamanaşımı süresi
sekiz yıldır.

(4) Zamanaşımı süresi, kabahate
ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle
veya neticenin gerçekleşmesiyle işle-
meye başlar.

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı za-
manda suç oluşturması halinde suça
ilişkin dava zamanaşımı hükümleri
uygulanır.

12011-6217 m.27
22006-5560 m.33
32011-6111 m.22
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Yerine getirme zamanaşımı
Madde 21- (1) Yerine getirme zama-

naşımının dolması halinde idarî para
cezasına veya mülkiyetin kamuya ge-
çirilmesine ilişkin karar artık yerine
getirilemez.

(2) Yerine getirme zamanaşımı sü-
resi;

a) Ellibin Türk Lirası veya daha
fazla idarî para cezasına karar veril-
mesi halinde yedi,

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha
fazla idarî para cezasına karar veril-
mesi halinde beş,

c) Onbin Türk Lirası veya daha
fazla idarî para cezasına karar veril-
mesi halinde dört,

d) Onbin Türk Lirasından az idarî
para cezasına karar verilmesi halinde
üç,

Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilme-

sine ilişkin zamanaşımı süresi on yıl-
dır.

(4) 1 Zamanaşımı süresi, kararın ke-
sinleşmesinin rastladığı takvim yılını
takip eden takvim yılı başından itiba-
ren işlemeye başlar.

(5) Kanun hükmü gereği olarak
idarî yaptırımın yerine getirilmesine
başlanamaması veya yerine getirile-
memesi halinde zamanaşımı işlemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi ve Kanun

Yolları

İdarî yaptırım kararı verme yet-
kisi

Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla
idarî yaptırım kararı vermeye ilgili
kanunda açıkça gösterilen idarî kurul,
makam veya kamu görevlileri yetkili-
dir.

(2) Kanunda açık hüküm bulunma-
yan hallerde ilgili kamu kurum ve ku-

ruluşunun en üst amiri bu konuda
yetkilidir.

(3) İdarî kurul, makam veya kamu
görevlileri, ancak ilgili kamu kurum
ve kuruluşunun görev alanına giren
yerlerde işlenen kabahatler dolayı-
sıyla idarî yaptırım kararı vermeye
yetkilidir.

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun yer
bakımından yetki kuralları kabahat-
ler açısından da geçerlidir.

Cumhuriyet savcısının karar
verme yetkisi

Madde 23- (1) Cumhuriyet savcısı,
kanunda açıkça hüküm bulunan hal-
lerde bir kabahat dolayısıyla idarî
yaptırım kararı vermeye yetkilidir.

(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan so-
ruşturma kapsamında bir kabahatin
işlendiğini öğrenmesi halinde Cum-
huriyet savcısı durumu ilgili kamu
kurum ve kuruluşuna bildirebileceği
gibi, kendisi de idarî yaptırım kararı
verebilir.

(3) Soruşturma konusu fiilin kaba-
hat oluşturduğunun anlaşılması ha-
linde Cumhuriyet savcısı bu nedenle
idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bu-
nun için ilgili kamu kurum ve kuru-
luşu tarafından idarî yaptırım kararı
verilmemiş olması gerekir.

Mahkemenin karar verme yetkisi
Madde 24- (1) Kovuşturma konusu

fiilin kabahat oluşturduğunun anla-
şılması halinde mahkeme tarafından
idarî yaptırım kararı verilir.

İdarî yaptırım kararı
Madde 25- (1) İdarî yaptırım kara-

rına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı

verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini

gerektiren kabahat fiili,
12010-6009 m.37
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c) Bu fiilin işlendiğini ispata yara-
yacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve kararı veren
kamu görevlilerinin kimliği,

Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta,
ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlen-
diği yer ve zaman gösterilerek açıkla-
nır.

Kararların tebliği
Madde 26- (1) İdarî yaptırım kararı,

11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebli-
gat Kanunu hükümlerine göre ilgili
kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde
bu karara karşı başvurulabilecek ka-
nun yolu, mercii ve süresi açık bir şe-
kilde belirtilir.

(2) İdarî yaptırım kararının ilgili
gerçek kişinin huzurunda verilmesi
halinde tutanakta bu husus açıkça be-
lirtilir. Bu karara karşı başvurabile-
ceği kanun yolu, mercii ve süresine
ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra
kişinin karar tutanağını imzalaması
istenir. İmzadan kaçınılması halinde
bu durum tutanakta açıkça belirtilir.
Karar tutanağının bir örneği kişiye ve-
rilir.

(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî
yaptırım kararları her halde ilgili tü-
zel kişiye tebliğ edilir.

(4) 1 İdari yaptırım kararları, Ma-
liye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı
verenler arasında yapılacak protokol-
ler çerçevesinde, kararı verenler adına
213 sayılı Kanunun 107/A maddesi
hükümlerine göre kurulan teknik alt-
yapı kullanılmak suretiyle Maliye Ba-
kanlığı tarafından elektronik ortamda
tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda
yapılan tebligat, muhatabın elektro-
nik adresine ulaştığı tarihi izleyen be-
şinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu şekilde yapılan tebligatlar, birinci
fıkra kapsamındaki tebliğ yerine ge-

çer.

Başvuru yolu
Madde 27- 2(1) İdarî para cezası ve

mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş-
kin idarî yaptırım kararına karşı, ka-
rarın tebliği veya tefhimi tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh
ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu
süre içinde başvurunun yapılmamış
olması halinde idarî yaptırım kararı
kesinleşir.

(2) Mücbir sebebin varlığı dolayı-
sıyla bu sürenin geçirilmiş olması ha-
linde bu sebebin ortadan kalktığı ta-
rihten itibaren en geç yedi gün içinde
karara karşı başvuruda bulunulabilir.
Bu başvuru, kararın kesinleşmesini
engellemez; ancak, mahkeme yerine
getirmeyi durdurabilir.

(3) Başvuru, bizzat kanunî tem-
silci veya avukat tarafından sulh ceza
mahkemesine verilecek bir dilekçe ile
yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha
olarak verilir.

(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yap-
tırım kararına ilişkin bilgiler, bu ka-
rara karşı ileri sürülen deliller açık
bir şekilde gösterilir. Dilekçede ay-
rıca, başvurunun süresinde yapılma-
sını engelleyen mücbir sebep daya-
naklarıyla gösterilir.

(5) İdarî yaptırım kararının mah-
keme tarafından verilmesi halinde,
bu karara karşı ancak itiraz yoluna
gidilebilir.

(6)Soruşturma konusu fiilin suç de-
ğil de kabahat oluşturduğu gerekçe-
siyle idarî yaptırım kararı verilmesi
halinde; kovuşturmaya yer olmadığı
kararına itiraz edildiği takdirde, idarî
yaptırım kararına karşı başvuru da bu
itiraz merciinde incelenir.

(7) Kovuşturma konusu fiilin suç
değil de kabahat oluşturduğu gerek-

12017-7020 m.15
22006-5560 m.34
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çesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi
halinde; fiilin suç oluşturmaması ne-
deniyle verilen beraat kararına karşı
kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî
yaptırım kararına karşı itiraz da bu
kanun yolu merciinde incelenir.

(8) İdarî yaptırım kararının veril-
diği işlem kapsamında aynı kişi ile
ilgili olarak idarî yargının görev ala-
nına giren kararların da verilmiş ol-
ması halinde; idarî yaptırım kararına
ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu
işlemin iptali talebiyle birlikte idarî
yargı merciinde görülür.

Başvurunun incelenmesi
Madde 28- 1(1) Başvuru üzerine

mahkemece yapılan ön inceleme so-
nucunda;

a) Yetkili olmadığının anlaşılması
halinde dosyanın yetkili sulh ceza
mahkemesine gönderilmesine,

b) Başvurunun süresi içinde ya-
pılmadığının, başvuru konusu idarî
yaptırım kararının sulh ceza mahke-
mesinde incelenebilecek kararlardan
olmadığının veya başvuranın buna
hakkı bulunmadığının anlaşılması ha-
linde, bu nedenlerle başvurunun red-
dine,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan ne-
denlerin bulunmaması halinde başvu-
runun usulden kabulüne,

Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü ha-

linde mahkeme dilekçenin bir örne-
ğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna
tebliğ eder.

(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu,
başvuru dilekçesinin tebliği tarihin-
den itibaren en geç onbeş gün içinde
mahkemeye cevap verir. Başvuru ko-
nusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dos-
yasının tamamının bir örneği, cevap
dilekçesi ile birlikte mahkemeye veri-
lir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını

da ilgili kamu kurum ve kuruluşun-
dan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî
yaptırım kararına karşı başvuruda bu-
lunan kişi sayısından bir fazla nüsha
olarak verilir.

(4) Mahkeme, başvuruda bulunan
kişilere cevap dilekçesinin bir örne-
ğini tebliğ eder; talep üzerine veya
re’sen tarafları çağırarak belli bir gün
ve saatte dinleyebilir. Dinleme için
belirlenen günle tebligatın yapılacağı
gün arasında en az bir haftalık zaman
olmasına dikkat edilir. Dinleme sıra-
sında taraflar veya avukatları hazır
bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bu-
lunmama, yokluklarında karar veril-
mesine engel değildir. Bu husus, teb-
ligat yazısında açıkça belirtilir.

(5) Ceza Muhakemesi Kanununun
tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve
keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru
ile ilgili olarak da uygulanır.

(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulu-
nan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili
kamu kurum ve kuruluşunun temsil-
cisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi
raporu okunur, diğer deliller ortaya
konulur.

(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten
ve bütün delilleri ortaya koyduktan
sonra aleyhinde idarî yaptırım kararı
verilen ve hazır bulunan tarafa son sö-
zünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde
idarî yaptırım kararı verilen tarafın
kanunî temsilcisi veya avukatı tarafın-
dan da kullanılabilir. Mahkeme son
kararını hazır bulunan tarafların hu-
zurunda açıklar.

(8) Mahkeme, son karar olarak idarî
yaptırım kararının;

a) Hukuka uygun olması nedeniyle,
"başvurunun reddine",

b) Hukuka aykırı olması nedeniyle,
"idarî yaptırım kararının kaldırılma-
sına",

12006-5560 m.35; 2011-6217 m.27
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Karar verir.
(9)İdarî para cezasının alt ve üst sı-

nırının kanunda gösterildiği kabahat-
ler dolayısıyla verilmiş idarî para ce-
zasına karşı başvuruda bulunulması
halinde, mahkeme idarî para cezası-
nın miktarında değişiklik yaparak da
başvurunun kabulüne karar verebilir.

(10) Üçbin Türk Lirası dahil idarî
para cezalarına karşı başvuru üzerine
verilen kararlar kesindir.

İtiraz yolu
Madde 29- 1(1) Mahkemenin ver-

diği son karara karşı, Ceza Muhake-
mesi Kanununa göre itiraz edilebilir.
Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itiba-
ren en geç yedi gün içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerin-
den inceleme yapılarak verilir.

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili
olarak “itirazın kabulüne” veya “iti-
razın reddine” karar verir.

(4) Mahkemenin verdiği karar taraf-
lara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla
temsil edilme halinde ayrıca taraflara
tebligat yapılmaz.

(5) İdarî yaptırım kararının ağır
ceza mahkemesi tarafından verilmesi
halinde bu karara karşı Ceza Muhake-
mesi Kanununa göre itiraz edilebilir.

Vazgeçme ve kabul
Madde 30 - (1) Kanun yoluna baş-

vuran kişi, bu konuda karar verilin-
ceye kadar başvurusundan vazgeçe-
bilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı
konuda başvuruda bulunulamaz.

(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu
da mahkeme tarafından karar verilin-
ceye kadar kanun yolu başvurusunu
kabul ederek idarî yaptırım kararını
geri alabilir.

İKİNCİ KISIM
Çeşitli Kabahatler

Masrafların ve vekalet ücretinin
ödenmesi

Madde 31 - 2(1) İdarî yaptırım ka-
rarına karşı başvuru yolu harca tâbi
değildir.

(2) Kanun yoluna başvuru dolayı-
sıyla oluşan bütün masraflar ve veka-
let ücreti, başvurusu veya savunması
reddedilen tarafça ödenir.

Emre aykırı davranış
Madde 32 - (1) Yetkili makamlar ta-

rafından adlî işlemler nedeniyle ya da
kamu güvenliği, kamu düzeni veya
genel sağlığın korunması amacıyla,
hukuka uygun olarak verilen emre
aykırı hareket eden kişiye yüz Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bu ce-
zaya emri veren makam tarafından
karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda
açıkça hüküm bulunan hallerde uy-
gulanabilir.

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesine
diğer kanunlarda yapılan yollamalar,
bu maddeye yapılmış sayılır.

Dilencilik
Madde 33 - (1) Dilencilik yapan ki-

şiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edi-
len gelire elkonularak mülkiyetin ka-
muya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî
para cezasına ve elkoymaya kolluk
veya belediye zabıta görevlileri, mül-
kiyetin kamuya geçirilmesine mülkî
amir veya belediye encümeni karar
verir.

12011-6217 m.27
22011-6217 m.27
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Kumar
Madde 34 - (1) Kumar oynayan ki-

şiye, bin Türk Lirası idarî para ce-
zası verilir. Ayrıca, kumardan elde
edilen gelire elkonularak mülkiyetin
kamuya geçirilmesine karar verilir. 1

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî
para cezasına ve elkoymaya kolluk
görevlileri, mülkiyetin kamuya geçi-
rilmesine mülkî amir karar verir.

Sarhoşluk
Madde 35 - (1) Sarhoş olarak başka-

larının huzur ve sükununu bozacak
şekilde davranışlarda bulunan kişiye,
kolluk görevlileri tarafından elli Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, ay-
rıca sarhoşluğun etkisi geçinceye ka-
dar kontrol altında tutulur.

Gürültü
Madde 36 - (1) Başkalarının huzur

ve sükununu bozacak şekilde gürül-
tüye neden olan kişiye, elli Türk Li-
rası idarî para cezası verilir.

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin fa-
aliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde
işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye
bin Türk Lirasından beşbin Türk Lira-
sına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî
para cezasına kolluk veya belediye za-
bıta görevlileri karar verir.

Rahatsız etme
Madde 37- (1) Mal veya hizmet sat-

mak için başkalarını rahatsız eden
kişi, elli Türk Lirası idarî para cezası
ile cezalandırılır.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî
para cezası vermeye kolluk veya bele-
diye zabıta görevlileri yetkilidir.

İşgal
Madde 38- (1) Yetkili makamların

açık ve yazılı izni olmaksızın meydan,
cadde, sokak veya yayaların gelip geç-

tiği kaldırımları işgal eden veya bura-
larda mal satışa arz eden kişiye, bele-
diye zabıta görevlileri tarafından elli
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Yetkili makamların açık ve ya-
zılı izni olmaksızın meydan, cadde,
sokak veya yayaların gelip geçtiği kal-
dırımlar üzerine inşaat malzemesi yı-
ğan kişiye, belediye zabıta görevlileri
tarafından yüz Türk Lirasından beş-
yüz Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir.

(3) Özel kanunlardaki hükümler
saklıdır.

Tütün mamullerinin tüketilmesi
Madde 39- (1) Kamu hizmet bina-

larının kapalı alanlarında tütün ma-
mulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim
amirinin yetkili kıldığı kamu görev-
lileri tarafından elli Türk Lirası idarî
para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tü-
tün mamulü tüketilmesine tahsis edi-
len alanlarda uygulanmaz.

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün
mamulü tüketen kişiye, elli Türk Li-
rası idarî para cezası verilir. Kabaha-
tin özel hukuk kişileri tarafından iş-
letilen toplu taşıma araçlarında işlen-
mesi halinde bu ceza ilk başvurulan
kolluk birim yetkilileri tarafından ve-
rilir. Kamuya ait toplu taşıma araçla-
rında işlenmesi halinde idarî para ce-
zası verme yetkisi bakımından birinci
fıkra hükmü uygulanır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve
herkesin girebileceği binaların kapalı
alanlarında, tütün mamullerinin tüke-
tilemeyeceğini belirtir açık bir işarete
yer verilmesine rağmen, bu yasağa
aykırı hareket eden kişiye, elli Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza,
şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi
yetkililerince verilir.

12019-7196 m.59
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Kimliği bildirmeme
Madde 40- (1) Görevle bağlantılı

olarak sorulması halinde kamu görev-
lisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi
vermekten kaçınan veya gerçeğe ay-
kırı beyanda bulunan kişiye, bu gö-
revli tarafından elli Türk Lirası idarî
para cezası verilir.

(2) Açıklamada bulunmaktan ka-
çınması veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunması dolayısıyla kimliği belir-
lenemeyen kişi tutularak durumdan
derhal Cumhuriyet savcısı haberdar
edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde
anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır
ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve
tutuklamaya karar verme yetkisi ve
usulü bakımından Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi
durumunda, bu nedenle gözaltına
alınma veya tutuklanma haline der-
hal son verilir.

Çevreyi kirletme
Madde 41- 1(1) Evsel atık ve artık-

ları, bunların toplanmasına veya de-
polanmasına özgü yerler dışına atan
kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para ce-
zası verilir. Bireysel atık ve artıkların
atılması halinde de bu fıkra hükmü
uygulanır.

(2) Fiilin yemek pişirme ve servis
yerlerinde işlenmesi halinde işletme
sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beş-
yüz Türk Lirasından beşbin Türk Li-
rasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen
yerler dışında hayvan kesen veya ke-
silen hayvan atıklarını sokağa veya
kamuya ait sair bir alana bırakan ki-
şiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.

(4) İnşaat atık ve artıklarını bun-
ların toplanmasına veya depolanma-
sına özgü yerler dışına atan kişiye,

yüz Türk Lirasından üçbin Türk Li-
rasına kadar idarî para cezası verilir.
İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına
yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hak-
kında verilecek idarî para cezasının
üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu
atık ve artıkların kaldırılmasına iliş-
kin masraf da ayrıca kişiden tahsil edi-
lir.

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ih-
tiyaç fazlası ev eşyasını bunların top-
lanmasına ilişkin olarak belirlenen gü-
nün dışında sokağa veya kamuya ait
sair bir yere bırakan kişiye elli Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşya-
nın toplanması hususunda belediye
tarafından belirli aralıklarla yılda üç
günden az olmamak üzere belirlenen
günler önceden uygun araçlarla ilân
olunur.

(6) Kullanılamaz hale gelen mo-
torlu kara veya deniz nakil araçlarını
ya da bunların mütemmim cüzlerini
sokağa veya kamuya ait sair bir yere
bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası
idarî para cezası verilir. Bunların kal-
dırılmasına ilişkin masraf da kişiden
ayrıca tahsil edilir.

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî
para cezasına belediye sınırları içeri-
sinde belediye zabıta görevlileri, bele-
diye sınırları dışında kolluk görevli-
leri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla mey-
dana gelen kirliliğin kişi tarafından
derhal giderilmesi halinde idarî para
cezasına karar verilmeyebilir.

(9)(Mülga)
(10) Özel kanunlardaki hükümler

saklıdır.

Afiş asma
Madde 42- (1) Meydanlara veya

parklara, cadde veya sokak kenarla-
rındaki kamuya ait duvar veya alan-
lara, rızası olmaksızın özel kişilere ait

12019-7196 m.60
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alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve
ilân asan kişiye, yüz Türk Lirasından
üçbin Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve
ilânlar, tek fiil sayılır.

(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili ma-
kamlardan alınan açık ve yazılı izne
dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açı-
sından uygulanmaz. Bu izinde, afiş
ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık
bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilân-
lar izin verilen gerçek veya tüzel kişi
tarafından bu sürenin dolmasını mü-
teakip derhal toplatılır. Toplatma yü-
kümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
halinde birinci fıkra hükmüne göre
idarî para cezası verilir.

(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılma-
sına ilişkin masraflar da ilgili kişiler-
den ayrıca tahsil edilir.

(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî
para cezasına, kolluk veya belediye
zabıta görevlileri karar verir.

(5) Özel kanunlardaki hükümler
saklıdır.

Asılsız ihbar
Madde 42/A- 1112 Acil Çağrı Mer-

kezini asılsız ihbarda bulunmak su-
retiyle meşgul ettikleri tespit edilen
kişilere bu Kanuna göre il valileri ta-
rafından ikiyüzelli Türk Lirası idari
para cezası verilir. Tekerrür halinde
bu ceza iki katı olarak uygulanır.

Silah taşıma
Madde 43- (1) Yetkili makamlardan

ruhsat almaksızın kanuna göre ya-
sak olmayan silahları park, meydan,
cadde veya sokaklarda görünür bir
şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafın-
dan elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.

Tüzel kişilerin sorumluluğu
Madde 43/A- 2(1) Daha ağır idarî

para cezasını gerektiren bir kabahat
oluşturmadığı hallerde, bir özel hu-
kuk tüzel kişisinin organ veya temsil-
cisi ya da organ veya temsilci olma-
makla birlikte bu tüzel kişinin faali-
yeti çerçevesinde görev üstlenen bir
kişi tarafından;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun;

1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde
tanımlanan dolandırıcılık suçunun,

2) 235 inci maddesinde tanımlanan
ihaleye fesat karıştırma suçunun,

3) 236 ncı maddesinde tanımlanan
edimin ifasına fesat karıştırma suçu-
nun,

4) 252 nci maddesinde tanımlanan
rüşvet suçunun,

5) 282 nci maddesinde tanımlanan
suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-
lerini aklama suçunun,

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 160 ıncı mad-
desinde tanımlanan zimmet suçunun,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda ta-
nımlanan kaçakçılık suçlarının,

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci
maddesinde tanımlanan suçun,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 8 inci
maddesinde tanımlanan terörün fi-
nansmanı suçunun,

tüzel kişinin yararına olarak iş-
lenmesi halinde, ayrıca bu tüzel ki-
şiye onbin Türk Lirasından ikimilyon
Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir.

(2) Bu madde hükümlerine göre
idari para cezasına karar vermeye,
birinci fıkrada sayılan suçlardan do-
layı yargılama yapmakla görevli mah-
keme yetkilidir.

12018-KHK/703 m.20
22009-5918 m.9
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Tüzel kişilerin bildirim yükümlü-
lüğü

Madde 43/B – 1(1) 5411 sayılı Ka-
nunun 3 üncü maddesinde tanımla-
nan; bankalara, finansal kuruluşlara
veya paranın sayım ve incelemesini
yaparak bankalara destek hizmeti ve-
ren kuruluşlar ile mevzuat çerçeve-
sinde dövize ilişkin işlemler yapma-
sına izin verilen şirketlere, her ne
amaçla olursa olsun ibraz edilen para-
nın sahte olduğunun anlaşılması ha-
linde, 5237 sayılı Kanunun 278 inci
maddesinde düzenlenen bildirim yü-
kümlülüğü yerine getirilmediği tak-
dirde, bu maddede sayılan tüzel ki-
şilere Cumhuriyet savcısı tarafından
bin Türk Lirasından beşbin Türk Lira-
sına kadar idarî para cezası verilir.

Ek Madde 1- 2(1) 4.1.1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer
alan vergi mahkemelerinin görevine
ilişkin hükümler saklıdır.

Geçici Madde 1- (1) Bu Kanunda
ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra
yürürlüğe giren diğer kanunlardaki
idarî para cezaları ile ilgili olarak ge-
çen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında,
uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin Para Birimi Hakkında Kanun hü-
kümlerine göre ülkede tedavülde bu-
lunan para "Yeni Türk Lirası" olarak
adlandırıldığı sürece bu ibare kullanı-
lır. 3

Geçici Madde 2- (1) Bu Kanun hü-
kümleri, yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla idare mahkemelerinde dava açı-
larak iptali istenen idarî yaptırım ka-
rarları hakkında uygulanmaz.

Geçici Madde 3- (1) Daha önce ve-
rilmiş olan idarî para cezasına ilişkin
kararlara karşı henüz iptal davası açıl-
mamış olmakla birlikte dava açma
süresinin geçmemiş olması halinde,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren onbeş gün içinde 27 nci
madde hükümlerine göre sulh ceza
mahkemesine başvuruda bulunulabi-
lir.

Yürürlük
Madde 44- (1) Bu Kanun 1 Haziran

2005 tarihinde yürürlüğe girer. 4

Yürütme
Madde 45- (1) Bu Kanun hükümle-

rini Bakanlar Kurulu yürütür.

12012-6352 m.102
22005-5348 m.5
32006-5560 m.36
42005-5328 Geçici m.1
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DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2005-5328
(2) 2005-5348
(3) 2006-5560
(4) 2009-5918

(5) 2010-6009
(6) 2011-6111
(7) 2011-6217
(8) 2012-6352

(9) 2017-7020
(10) 2018-KHK/703
(11) 2019-7196

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

3; 3
17; 3
20; 3, 6, 7
21; 5
26; 9

27; 3
28; 3, 7
29; 7
31; 7
34; 11

41; 11
42/A; 10
43/A; 4
43/B; 8
44; 1
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6.
CEZA MUHAKEMESİ

KANUNU

Kanun Numarası : 5271
Kabul Tarihi : 4/12/2004
Yayımlandığı Resmî Gazete: : 17/12/2004, Sayı 25673
Yayımlandığı Düstur: : Tertip: 5 Cilt: 44

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar

Kanunun kapsamı
Madde 1- (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hu-

susundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yüküm-
lülüklerini düzenler.

Tanımlar
Madde 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan ki-

şiyi,
b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleş-

mesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını

yapan avukatı,



6- m.3 Ceza Muhakemesi Kanunu

d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza
muhakemesinde temsil eden avukatı,

e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğre-
nilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesin-
leşmesine kadar geçen evreyi,

g) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı
tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

h) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından
soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

i) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve
bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak
hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi,

j) Suçüstü:
1. İşlenmekte olan suçu,
2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra

kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek
yakalanan kişinin işlediği suçu,

3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan
kimsenin işlediği suçu,

k) Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha
fazla kişi tarafından işlenen suçu,

l) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına
alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen,
önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme
hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına
geçirilmeyen hapsi,

İfade eder.

İçtihat: (5 CD 7/3/2012, E.:2008/1866, K.:2012/1694); (5 CD 24/11/2011,
E.:2007/8593, K.:2011/24357; (7 CD 14/3/2011, K.:2011/2382)

İKİNCİ BÖLÜM
Görev

Görev
Madde 3- 1(1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. (CGK

2018/110)

İçtihat: (5 CD 11/1/2017, E.:2016/11409, K.:2017/106); (5 CD 17/10/2016,
E.:2016/8582, K.:2016/8434); (5 CD 11/2/2016, E.:2016/396, K.:2016/1589)

Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık
Madde 4- (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına ko-

12009-5918 m.6; 2018-KHK/700 m.159 (Mülga)
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Ceza Muhakemesi Kanunu 6- m.5

vuşturma evresinin her aşamasında re’sen karar verebilir. 6 ncı madde
hükmü saklıdır.

(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında,
görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler. (CGK
2018/13,14,15)

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu
Madde 5- (1) İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören

mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme
bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir.

(2) Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görev-
sizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl
Madde 6- 1(1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden

bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gön-
derilemez.

Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri
Madde 7- (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli

olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar

Bağlantı kavramı
Madde 8- (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta

her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var
sayılır.

(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok
etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır.

Davaların birleştirilerek açılması
Madde 9- (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin

görevine giriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek
görevli mahkemede dava açılabilir.

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması
Madde 10- (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı

ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli
mahkemece karar verilebilir.

(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi ol-
duğu yargılama usulü uygulanır.

(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede

12006-5560 m.16
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devam olunur.

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme
Madde 11- (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava ara-

sında bağlantı görürse, bu bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden
olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu davaların
birleştirilmesine karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki

Yetkili mahkeme
Madde 12- (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahke-

mesine aittir.
(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda

kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer
mahkemesi yetkilidir.

(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, ese-
rin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin
birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dı-
şındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer
mahkemesi de yetkilidir.

(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret
suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde da-
ğıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği
yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de
yetkilidir.

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası
hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde
ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de
yetkilidir.

Özel yetki
Madde 13- (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın

yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de

en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul

işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki
Madde 14- (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca

Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki,
13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir.

(2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanı-
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ğın istemi üzerine Yargıtay, suçun işlendiği yere daha yakın olan yer
mahkemesine yetki verebilir.

(3) Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye’de yakalanmamış,
yerleşmemiş veya adresi yoksa; yetkili mahkeme, Adalet Bakanının is-
temi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay
tarafından belirlenir.

(4) Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yarar-
lanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı yetkili
mahkeme Ankara mahkemesidir.

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen
suçlarda yetki

Madde 15- (1) Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir
gemide veya böyle bir taşıt Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk
uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında bulunan mahkeme
yetkilidir.

(2) Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile de-
miryolu taşıtları hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da
bu taşıtlarla işlenen suçlarda, bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de
yetkilidir.

(4) Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafın-
dan Türk kara suları dışında işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere
en yakın veya geminin Türkiye’de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer
mahkemesi yetkilidir.

Bağlantılı suçlarda yetki
Madde 16- (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahke-

melerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahke-
melerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir.

(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına
başlanmış olursa, Cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak ko-
şuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların
hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir.

(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine
ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve
gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir.

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur.

Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık
Madde 17- (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya

olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme,
yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler.

İçtihat: (14 CD 17/9/2013, E.:2013/6321, K.:2013/9240)
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Yetkisizlik iddiası
Madde 18- (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkeme-

lerinde duruşmada sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde in-
celemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun
okunmasından önce bildirir.

(2) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde
sanığın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız
işlerde incelemenin hemen başlangıcında, duruşmalı işlerde inceleme
raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddi-
asında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re’sen karar
veremez.

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması
Madde 19- 1(1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî se-

beplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli
mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye
nakline karar verir.

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu
yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini
Adalet Bakanı Yargıtaydan ister.

(3) 2Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın
il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara
karşı itiraz yolu açıktır.

İçtihat: (5 CD 23/6/2016, E.:2016/6826, K.:2016/6668); (5 CD 15/2/2016,
E.:2016/1372, K.:2016/1613); (5 CD 25/12/2015, E.:2015/12523, K.:2015/17832)

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri
Madde 20- (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan

işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler
Madde 21- (1) Bir hâkim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, ge-

cikmesinde sakınca bulunan hâllerde, yargı çevresi içerisinde gerekli
işlemleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller
Madde 22- (1) Hâkim;
a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,

12016-6763 m.21
22016-6763 m.21
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b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında
evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,

c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından
üstsoy veya altsoyundan biri ise,

d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı
varsa,

e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil
kan hısımlığı varsa,

f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile arala-
rında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa,

g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli
veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,

h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,
Hâkimlik görevini yapamaz.

İçtihat: (18 CD 11/1/2017, E.:2015/19505, K.:2017/345); (8 CD 8/2/2016,
E.:2014/33889, K.:2016/1153); (AİHM Case of Piersack v. Belgium -
8692/79)

Yargılamaya katılamayacak hâkim
Madde 23- (1) Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek gö-

revli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme
katılamaz.

(2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim,
kovuşturma evresinde görev yapamaz.

(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev
yapan hâkim, aynı işte görev alamaz.

İçtihat: (8 CD 26/1/2017, E.:2016/8859, K.:2017/730); (1 CD 9/5/2016,
E.:2016/1528, K.:2016/2410); (6 CD 24/12/2015, E.:2015/9032, K.:2015/46503)

Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler
Madde 24- (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istene-

bileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı
da reddi istenebilir.

(2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katı-
lan veya vekili, hâkimin reddi isteminde bulunabilirler.

(3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme
katılacak hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir.

İçtihat: (1 CD 16/4/2008, E.:2007/1009, K.:2008/3051); (AİHM Case
of Gregory v. The United Kingdom -22299/93); (Case of Remli v. France
-16839/90)
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Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi
isteminin süresi

Madde 25- (1) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı
bir hâkimin reddi, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusu baş-
layıncaya; duruşmalı işlerde bölge adliye mahkemelerinde inceleme
raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafın-
dan yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer
hâllerde, inceleme başlayıncaya kadar hâkimin reddi istenebilir.

(2) Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya
inceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir. Ancak bu iste-
min, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması
şarttır.

Ret isteminin usulü
Madde 26- (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye veri-

lecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlen-
mesi için başvurulması suretiyle yapılır.

(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir
defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla
yükümlüdür.

(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı
olarak bildirir.

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme
Madde 27- (1) Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece

karar verilir. Ancak, reddi istenen hâkim müzakereye katılamaz. Bu
nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar verilmesi;

a) Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu
mahkemenin yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine,

b) Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise o yerde
ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde,
numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için (1) nu-
maralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması
hâlinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine,

Aittir.
(2) Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde

bulunduğu asliye ceza mahkemesi ve tek hâkime karşı ise, yargı çevresi
içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir.

(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin
reddi istemi, reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu
dairece incelenerek karara bağlanır.

(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim
veya mahkeme görevlendirilir.
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Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yol-
ları

Madde 28- (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; ka-
bul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz
üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir.

Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler
Madde 29- (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilin-

ceye kadar yalnız gecikmesinde sakınca olan işlemleri yapar.
(2) Ancak, hâkimin oturum sırasında reddedilmesi hâlinde, bu ko-

nuda bir karar verilebilmesi için oturuma ara vermek gerekse bile ara
vermeksizin devam olunur. Şu kadar ki, 216 ncı madde uyarınca taraf-
ların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve ret konusunda bir
karar verilmeden reddedilen hâkim tarafından veya onun katılımıyla
bir sonraki oturuma başlanamaz.

(3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakınca
bulunan hâl nedeniyle yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır.

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii
Madde 30- (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayana-

rak çekindiğinde; merci, bir başka hâkimi veya mahkemeyi davaya
bakmakla görevlendirir.

(2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek
çekindiğinde, merci çekinmenin uygun olup olmadığına karar verir.
Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya bakmakla bir başka
hâkim veya mahkeme görevlendirilir.

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında
29 uncu madde hükmü uygulanır.

Ret isteminin geri çevrilmesi
Madde 31- (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâki-

min reddi istemini aşağıdaki durumlarda geri çevirir:
a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa.
b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişse.
c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anla-

şılıyorsa.
(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin

müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen
hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir.

(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.

İçtihat: (7 CD 28.6.2006, E.:2006/1464, K.:2006/13086)
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Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi
Madde 32- (1) Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında

da uygulanır.
(2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebep-

leri bildirerek görevden çekinmesi hâlinde gereken karar, yanında ça-
lıştığı mahkeme başkanı veya hâkim tarafından verilir.

(3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkında
veya çekinmelerine karar verecek merci, hâkime göre belirlenir.

İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

Kararların verilmesi usulü
Madde 33- (1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı,

duruşmada hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten;
duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü
görüşü alındıktan sonra verilir.

İçtihat: (6 CD 10/3/2011, E.:2008/6180 K.:2011/2358)

Kararların gerekçeli olması
Madde 34- (1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy

dahil, gerekçeli olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde
göz önünde bulundurulur. Kararların örneklerinde karşı oylar da gös-
terilir.

(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekil-
leri belirtilir.

İçtihat: (7 CD 16/2/2017, E.:2014/32337, K.:2017/1239); (8 CD 13/2/2017,
E.:2016/3518, K.:2017/1268); (1 CD 8/2/2017, E.:2016/1890, K.:2017/316)

Kararların açıklanması ve tebliği
Madde 35- (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine

açıklanır ve isterse kararın bir örneği de verilir.
(2) 1Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yo-

luna başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, hazır buluna-
mayan ilgilisine tebliğ olunur.

(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen
karar, kendisine okunup anlatılır.

İçtihat: (CGK 1/10/2019, E.:2019/460, K.:2019/572); (3 CD 11/11/2015,
E.:2015/30372, K.:2015/31836); (CGK 14/10/2014, E.:2013/11-728, K.:2014/428)

12005-5353 m.1
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Tebligat ve yazışma usulü
Madde 36- (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı,

tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuru-
luşları ile ilgili yazışmaları yapar.

(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

Tebligat usulleri
Madde 37- (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı

kalmak koşuluyla, ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır.
(2) Uluslararası andlaşmalar, yazılı belgelerin doğrudan doğruya

postayla veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilmesini kabul ettiğinde;
yurt dışına yapılan tebligat, iadeli taahhütlü posta veya diğer iletişim
araçları ile gerçekleştirilir.

İçtihat: (4 CD 21/10/2016, E.:2016/11490, K.:2016/13638); (CGK
21/1/2014, E.:2013/14-742, K.:2014/16)

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat
Madde 38- (1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği

gereken evrakın aslının verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre
işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
evrakın aslına yazılır.

Elektronik işlemler
Madde 38/A- 1 (1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal

Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her
türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve
saklanır.

(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar
güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her
türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen
her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir,
saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.

(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer
kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik
imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fi-
ziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.

(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi
halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli
kabul edilir.

(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mü-
hürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini

12012-6352 m.95
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öngören hükümler uygulanmaz.
(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya karar-

lar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili
birimlere elektronik ortamda gönderilir.

(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde
tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim, Cumhu-
riyet savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi tarafından imzalanır ve
mühürlenir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adlî sicil kaydı

gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi,
belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez.
UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca
zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez.

(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul
ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hâle Getirme

Sürelerin hesaplanması
Madde 39- (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının

ertesi günü işlemeye başlar.
(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son

haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona
erer.

(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son
ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.
Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın
son günü mesai saati bitiminde sona erer.

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter.

Eski hâle getirme
Madde 40- (1) Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski

hale getirme isteminde bulunabilir.
(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde

de, kişi kusursuz sayılır.

İçtihat: (4 CD 11/2/2016, E.:2015/27961, K.:2016/2249); (CGK 17/9/2013,
E.:2013/5-17, K.:2013/372)
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Eski hâle getirme dilekçesi
Madde 41- (1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından

itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri
yapacak olan mahkemeye verilir.

(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin
olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda
usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir.

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar
Madde 42- (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi

mahkeme hükmedecek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da
o mahkeme karar verir.

(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; red-
dine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdur-
maz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık

Tanıkların çağrılması
Madde 43- (1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gel-

memenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme
kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri
gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem
uygulanır.

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan
yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan
sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.

(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi
gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurul-
masını görevlilere yazılı olarak emredebilir.

(4) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık
yapmayı istemesi halinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı
olarak gönderebilir.

(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim
veya mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.

İçtihat: (AİHM Case of Bricmont v. Belgium -10857/84); (18 CD
10/04/2018, E.:2017/7378, K.:2018/5317 )
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Çağrıya uymayan tanıklar
Madde 44- (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bil-

dirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep
olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre
ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek
sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır.

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı
askerî makamlar aracılığıyla infaz olunur.

İçtihat: (1 CD 1/07/2013, E.:2013/2657, K.:2013/4733); (1 CD 10/06/2008,
E.:2007/5394, K.:2008/4857); (2 CD 4/12/2006, E.:2006/9178, K.:2006/19581)

Tanıklıktan çekinme
Madde 45- (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir:
a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı.
b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.
c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından

üstsoy veya altsoyu.
d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece

dahil kayın hısımları.
e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanık-

lıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî
temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci
şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar vere-
mez.

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce
tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her
zaman tanıklıktan çekinebilirler.

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme
Madde 46- (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan

çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dola-

yısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları

ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları do-
layısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler.

c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları
dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişi-
ler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.
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Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık
Madde 47- (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak

mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine,
milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal dü-
zeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet
sırrı sayılır.

(2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde;
tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi
olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu ta-
nık açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek
nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir.

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha
fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.

(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteli-
ğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu kendisi takdir eder.

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme
Madde 48- (1) Tanık, kendisini veya 45 inci maddenin birinci fıkra-

sında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte
olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten
çekinebileceği önceden bildirilir.

İçtihat: (16 CD, 16/4/2018, E.:2018/4, K.:2018/1470); (16 CD 3/11/2015,
E.:2015/3993, K.:2015/357); (7 CD 27/5/2015, E.:2015/4477, K.:2015/15939)

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi
Madde 49- (1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet

savcısı tarafından gerekli görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde
gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluş-
turan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğinde kendisine yemin
verdirilir.

Yemin verilmeyen tanıklar
Madde 50- (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:
a) Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar.
b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği

ve önemini kavrayamayanlar.
c) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu

suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme,
gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.

İçtihat: (16 CD, 16/4/2018, E.:2018/4, K.:2018/1470); (AİHM Case
of K.:v. Austria -16002/90)
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Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi
Madde 51- (1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere

yemin verip vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır.
Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildi-
rilmesi gereklidir.

Tanıkların dinlenmesi
Madde 52- (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bu-

lunmaksızın dinlenir.
(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sa-

kınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri
ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler.

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda
alınabilir. Ancak;

a) Mağdur çocukların,
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî

gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin,
Tanıklığında bu kayıt zorunludur.
(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses

ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır.

İçtihat: (9 CD 17/1/2017, E.:2016/2022, K.:2017/19); (10 CD 20/6/2016,
E.:2016/739, K.:2016/1929); (3 CD 16/6/2016, E.:2015/29414, K.:2016/14325)

Tanığa görevinin önemini anlatma
Madde 53- (1) Tanığa;
a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi,
b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı

cezalandırılacağı,
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,
d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan

mahkeme salonunu terk edemeyeceği,
Anlatılır.

Tanıklara yemin verilmesi
Madde 54- (1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Ge-

rektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup
olmadığında tereddüt varsa yemin, tanıklığından sonraya bırakılabilir.

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin
verirler.

İçtihat: (3 CD 15/3/2012, E.:2011/2304, K.:2012/10010)
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Yeminin biçimi
Madde 55- (1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi

dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ede-
rim." ve 54 üncü maddeye göre tanıklıktan sonra verilmesi hâlinde
"Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine ye-
min ederim." biçiminde olur.

(2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar.

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini
Madde 56- (1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak

yemin eder.
(2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yaza-

rak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen
sağır veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve
işaretle yemin ederler.

Tanığın tekrar dinlenmesi
Madde 57- (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya

kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin
verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir.

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması
Madde 58- (1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri,

işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numa-
raları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği
hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya
mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir.

(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması
kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimlik-
lerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan
tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş oldu-
ğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa
ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından
muhafaza edilir.

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir
tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya
da maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa;
hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı
dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma
yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır. (4) Tanıklık görevinin yapılmasından
sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması
hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.
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Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular
Madde 59- (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı

olayla ilgili olarak mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendi-
sine bilgi verilir; hazır olan sanık, tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse
kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini
söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez.

(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgile-
rinin dayandığı durumları gereğince değerlendirebilmek için tanığa
ayrıca soru yöneltilebilir.

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme
Madde 60- (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yemin-

den çekinen tanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle
beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hak-
kında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere
disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun
davranması halinde, derhâl serbest bırakılır.

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme
ile soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi yetkilidir.

(3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki
süreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya
aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez.

(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir.

Tanığa verilecek tazminat ve giderler
Madde 61- 1(1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya

hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazır-
lanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir.
Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle
tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve
giderler, hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın, ödenir.

İçtihat: (AYM Hasan Rahmi Özgenç Başvurusu -2013/2418)

İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişilere uygulanacak hükümler
Madde 62- (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere

aykırı olmayanlar bilirkişiler hakkında da uygulanır.

1Bu maddede yer alan tazminat miktarlarının 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili
olarak, RG:2017/30285 de yayımlanan Adalet Bakanlığının Tanıklık Ücret Tarifesi Tebliğine bakınız
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Bilirkişinin atanması
Madde 63- 1(1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerekti-

ren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuri-
yet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin
veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak, genel
bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bil-
giyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.
Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa
sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez.

(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok
olarak saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi
atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı biçimde karar
verilir.

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gös-
terilen yetkileri kullanabilir.

İçtihat: (CGK 3/5/2016, E.:2014/8-708, K.:2016/225); (CGK 5/4/2016,
E.:2015/12-1149, K.:2016/182); (3 CD 12/1/2016, E.:2015/14420, K.:2016/241)

Bilirkişi olarak atanabilecekler
Madde 64- 2(1) Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çev-

releri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından ha-
zırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge
listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir
bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesa-
fede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

(2) Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uz-
manlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının
listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, Bilirkişilik Kanununun
10 uncu maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer
alan şartları da taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendi-
rilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna
bildirilir.

(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler
öncelikle atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları ku-
rumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar.

(4) 3(Mülga)
(5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulu veya

bulunduğu yer il adlî yargı adalet komisyonu huzurunda "Görevimi
adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine
getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." sözlerini

12016-6754 m.42
22016-6754 m.43; 2017-KHK/694 m.140; 2018-7078 m.135
32016-6754 m.43
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tekrarlayarak yemin ederler. Bu bilirkişilere görevlendirildikleri her
işte yeniden yemin verilmez.

(6) Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde ken-
dilerini atamış olan merci huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen
biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak hâkim veya
Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır.

(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni
dosyaya konulur. Ancak bu hâle ilişkin gerekçenin kararda gösterilmesi
zorunludur.

İçtihat: (19 CD 21/12/2016, E.:2016/6355, K.:2016/23723); (AİHM
Case of Bönisch v. Austria -8658/79)

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü
Madde 65- (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik

görevini kabul etmekle yükümlüdürler:
a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede

belirtilen listelerde yer almış bulunanlar.
b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları

meslek edinenler.
c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yet-

kili olanlar.

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
Madde 66- (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, ce-

vaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla
inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre,
işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında
bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli
kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir.

(2) 1Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen değiş-
tirilebilir. Bu durumda bilirkişi, o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan
bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim edilmiş olan eşya
ve belgeleri hemen geri verir. Ayrıca, hukukî ve cezaî sorumluluğuna
ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf adı
altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi göste-
rilerek gerekli yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge kurulundan
istenir.

(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde
yerine getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler
hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için
şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilir-

12016-6754 m.44
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kişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından aydınlatılmasını
isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli
ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin ve-
rebilir. Bu şekilde çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar,
bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur.

(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişiye tek-
nik nitelikte bilgiler verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri
dinlemeleri veya bazı araştırmaların yapılması hususlarında karar ve-
rilmesini isteyebilir.

(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa
mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru
sorabilir. Ancak, mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı,
bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin verebilir. Muayene ile
görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu say-
dığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi bulunmadan da
mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir.

(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce
bunların listesi ve sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir.
Bilirkişi, mühürlerin açılmasını ve yeniden konulmasını yine tutanakla
belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür.

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası
Madde 67- (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri

ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen ince-
lemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya
gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir
ve bu husus bir tutanağa bağlanır.

(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa
veya bunların ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu du-
rumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.

(3) 1Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uz-
manlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama
yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken hukukî nitelendirme ve
değerlendirmelerde bulunamaz.

(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sıra-
sında Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa,
müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendi-
lerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi
yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini
sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye
veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu kişilerin

12016-6754 m.45
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istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar
verilir.

(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii
veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi
raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi
raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu
nedenle ayrıca süre istenemez.

İçtihat: (12 CD 7/4/2016, E.:2016/1626, K.:2016/5929); (12 CD 4/2/2014,
E.:2013/6256, K.:2014/2619); (2 CD 20/9/2011, E.:2009/57314, K.:2011/34050)

Duruşmada bilirkişinin açıklaması
Madde 68- (1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlen-

mesine karar verebileceği gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de
açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya çağırabilir.

(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim,
çekilmelerine izin vermedikçe, bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar;
ancak salona teker teker alınıp birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri
zorunlu değildir.

(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanı-
ğın, müdafiin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa
hazırlayan uzmanın duruşmada dinlenmesi hususunda da yukarıdaki
fıkralar hükümleri uygulanır.

Bilirkişinin reddi
Madde 69- (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hak-

kında da geçerlidir.
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii

veya kanunî temsilci, ret hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme
tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça
ret hakkına sahip olanlara bildirilir.

(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler.
Soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret is-
temi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi isteyen kişi, bunun nedenini,
dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür.

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler
Madde 70- (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişi-

ler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş
bildirmekten çekinebilir.

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem
Madde 71- 1(1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de

yeminden, oy ve görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60
12016-6754 m.46
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ıncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır ve durum bilirkişilik
bölge kuruluna bildirilir.

Bilirkişi gider ve ücreti
Madde 72- 1(1) Bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle oran-

tılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir.
Bu konuda, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen
tarife esas alınır.

İçtihat: (AYM Yasemin Balcı Başvurusu -2014/8881)

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler
Madde 73- (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine

bonosu gibi değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan
para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumla-
rın merkez veya taşra birimlerine incelettirilir.

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili
Türk makamlarının görüşlerinin alınmasına karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

Gözlem altına alınma
Madde 74- (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüp-

heli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne za-
mandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki
etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuri-
yet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık ku-
rumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza
hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin
istemi üzerine, baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.

(3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anla-
şılırsa resmî sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı
geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı
geçemez.

(4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir;
itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur.

(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gere-
ğince yargılamanın durması kararı verilmesi gereken hâllerde de uygu-
lanır.

İçtihat: (4 CD 17/1/2017, E.:2014/32791, K.:2017/1363); (22 CD
14/6/2016, E.:2015/22679, K.:2016/10253); (CGK 21/4/2015, E.:2014/1-

12016-6754 m.47
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227, K.:2015/119)

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alın-
ması

Madde 75- 1(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya
sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan
kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler
alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da
re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının
kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur.
Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylan-
mayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

(2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya ben-
zeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına
zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik
örnekler alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir
kişi tarafından yapılabilir.

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç
beden muayenesi sayılır.

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda,
kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri
biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına
itiraz edilebilir.

(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına
ilişkin hükümler saklıdır. (CGK 2018/26)

İçtihat: (20 CD 10/1/2017, E.:2015/4259, K.:2017/192); (13 CD 13/5/2014,
E.:2013/14512, K.:2014/17458); (10 CD 7/1/2013, E.:2012/20312, K.:2013/63)

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması
Madde 76- 2(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdu-

run vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine
veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük,
tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek
ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet sav-
cısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verile-
bilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya
mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat

12005-5353 m.2
22005-5353 m.3
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içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde
edilen deliller kullanılamaz.

(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi
için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur.

(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde;
bu araştırmanın yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar
alınması gerekir.

(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan
örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi
konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının,
tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması
hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî temsilci de şüpheli veya sanık ise bu
konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen
deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanunî
temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.

(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına
itiraz edilebilir.

Kadının muayenesi
Madde 77- (1) Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar el-

verdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır.

Moleküler genetik incelemeler
Madde 78- (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde

edilen örnekler üzerinde, soybağının veya elde edilen bulgunun şüp-
heli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zo-
runlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan
örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik
incelemeler yasaktır.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime
ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci
fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır.

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması
Madde 79- (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incele-

meler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile
görevlendirilen bilirkişi de gösterilir.

(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yü-
kümlü olan ya da soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makama
mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya kovuşturmayı
yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı
bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilir-
ler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak
moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişi-
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lerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu,
bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin
verilir.

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği
Madde 80- 1(1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan

örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde
olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme yetkisine
sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez.

(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin
dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı ka-
rarı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda
derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere
tutanağa geçirilir.

Fizik kimliğin tespiti
Madde 81- 2(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını

gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi için
gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden
ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini
kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak,
soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması,
itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip
kesinleşmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının
huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir.

İçtihat:(AİHM Case of Friedl v. Austria -15225/89)

Yönetmelik
Madde 82- (1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen işlemlerin yapıl-

ması ile ilgili usuller yönetmelikte gösterilir.

Keşif
Madde 83- (1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya

da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.

(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre
varlığı umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır.

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler
Madde 84- (1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve

bunların müdafii ve vekili hazır bulunabilirler.

12005-5353 m.4
22005-5353 m.5
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(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı
veya oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu
anlaşılırsa, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde de birinci fıkra
hükmü uygulanır.

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin ger-
çeğe uygun tanıklık etmesine engel olabilecekse, o işte şüpheli veya
sanığın bulunmamasına karar verilebilir.

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına
neden olmamak koşuluyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar
edilirler.

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından
ancak zorunlu sayılan hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar
verilebilir.

Yer gösterme
Madde 85- 1(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hak-

kında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yap-
tırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz
konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptır-
maya yetkilidir.

(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme
işlemi sırasında hazır bulunabilir.

(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutanağa
bağlanır.

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene
Madde 86- (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden

veya otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini
tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık
varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir.

(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm
nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır.

(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim
görevlendirilerek yapılır.

Otopsi
Madde 87- (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî

tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu
veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil
tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk
bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu
durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş,

12005-5353 m.6
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göğüs ve karnın açılmasını gerektirir.
(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan

tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sı-
rasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi
istenebilir.

(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması
için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde
Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir.
Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeye-
cekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin
görüntüleri kayda alınır.

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi
Madde 88- (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya

otopside, doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının
varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaşa-
mını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı
veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır.

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem
Madde 89- (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça

alınırken, görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya
başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman
tarafından incelenerek tahlil edilir.

(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin
katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler
Madde 90- 1(1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici

olarak yakalama yapılabilir:
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının

bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması.
(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri dü-

zenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde;
Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma olanağı bulun-
madığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.

12005-5353 m.7
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(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte,
çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri ne-
deniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü
hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

(4) Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkala-
rına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan
kişiye kanunî haklarını derhal bildirir.

(5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci
fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet
savcısına hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır.

(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle
yakalama emrinin çıkarılma amacının ortadan kalkması durumunda
mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emri-
nin derhâl iadesi istenir.

İçtihat: (10 CD 23/1/2017, E.:2016/2921, K.:2017/191); (CGK 18/10/2016,
E.:2016/10-57, K.:2016/374); (AİHM Case of Engels and Others v. The
Netherlands -5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72)

Gözaltı
Madde 91- 1(1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cum-

huriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için
gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama yerine
en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç,
yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine
en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki
saatten fazla olamaz.

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu ol-
masına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin
varlığına bağlıdır.

(3) 2Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güç-
lük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gö-
zaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle
uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması
emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir.

12005-5353 m.8; 2014-6526 m.6; 2015-6638 m.13
2TMK Geçici Madde 19 (Ek: 2018-7145 m.13): Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç

yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Al-
tıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından: a) Gözaltı süresi, yakalama
yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından
itibaren kırk sekiz saati, toplu olarak işlenen suçlarda dört günü geçemez. Delillerin toplanmasın-
daki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi, birinci cümlede belirtilen süre-
lerle bağlı kalmak kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hâkim tarafından verilir.
Yakalama emri üzerine yakalanan kişi hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.
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(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki
bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amir-
leri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal
olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar
gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan
kalkması hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her
hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcı-
sına, yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda
hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem
yapılır. Ancak kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda
dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tara-
fından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler
uygulanır.

a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar.
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),
2. Kasten yaralama (madde 86, 87),
3. Cinsel saldırı (madde 102),
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
5. Hırsızlık (madde 141, 142),
6. Yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde

195),
9. Fuhuş (madde 227),
10. Kötü muamele (madde 232),
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer

alan suçlar.
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-

leri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen suçlar.

e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak
ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme.

f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-
nun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar.

(5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatıl-
masına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan
kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci de-
recede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza
hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde
yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu so-
nuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini
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uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya
da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında
hazır bulundurulmasına karar verilir.

(6)Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üze-
rine serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili
yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı
olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. (7)
Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh
ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır
bulunur.

İçtihat: (AİHM Case of Brogan and Others v. The United Kingdom
-11209/84, 11234/84, 11266/84; 11386/85); (Case of Fox, Campbell and
Hartley v. The United Kingdom -12244/86, 12245/86, 12383/86)

Gözaltı işlemlerinin denetimi
Madde 92- (1) Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri

Cumhuriyet savcıları, adlî görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan
kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odala-
rını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini,
gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu
Nezarethaneye Alınanlar Defterine kaydederler.

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli
Madde 93- (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir

yere nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının
hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin
belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir.

İçtihat: (AİHM Case of Raninen v. Finland -152/1996/771/972)

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi
Madde 94- 1(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama

emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en
geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.

(2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya
mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adli-
yesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü
iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme
tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

İçtihat: (AİHM Case of Brogan and Others v. The United Kingdom
-11209/84; 11234/84, 11266/84, 11386/85)

12014-6526 m.7
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Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildi-
rilmesi

Madde 95- (1) Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındı-
ğında veya gözaltı süresi uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle
bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir.

(2) Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, yazılı olarak karşı
çıkmaması halinde, durumu, vatandaşı olduğu devletin konsoloslu-
ğuna bildirilir.

İçtihat: (AİHM Case of McVeigh, O’Neill and Evans v. The United
Kingdom -8022/77, 8025/77, 8027/77)

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi
Madde 96- (1) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan

suç hakkında 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre şikâyetten önce
şüpheli yakalanmış olursa şikâyete yetkili olan kimseye ve bunlar
birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir.

Yakalama tutanağı
Madde 97- (1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa

yakalananın, hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve za-
manda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi kolluk mensu-
bunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır.

Yakalama emri ve nedenleri
Madde 98- 1(1) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya

çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi
üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.
Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii
tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya
sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya
hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yaka-
lama emri düzenleyebilirler.

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri
re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mah-
keme tarafından düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve
yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.

İçtihat: (AYM Turgut Kaya ve Diğerleri Başvurusu -2013/5859)

12005-5353 m.10
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Yönetmelik
Madde 99- (1) Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezaret-

hanelerin maddî koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna
bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine
ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlan-
gıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı
ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafın-
dan gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak
kurallar, yönetmelikte gösterilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama

Tutuklama nedenleri
Madde 100- 1(1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut

delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya
sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi bekle-
nen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama
kararı verilemez.

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphe-

sini uyandıran somut olgular varsa.
b) Şüpheli veya sanığın davranışları;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişi-

minde bulunma,
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.
(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeple-

rinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
4. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve

neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
5. İşkence (madde 94, 95)
6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
8. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar

hariç, madde 220),

12005-5353 m.11; 2006-5560 m.17; 2012-6352 m.96; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek
m.12, Ek:2014-6514 m.47; 2014-6526 m.8; 2015-6638 m.14; 2016-6763 m.22; 2019-7196 m.58
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11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307,
308),

12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12)
suçları.

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci mad-
desinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda
1 tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu mad-
desinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma
suçları.

g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7
nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut doku-
nulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının
üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

İçtihat: (AYM Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu -2015/18567);
(AYM Devran Duran Başvurusu -2014/10405); (Case of Lukanov v.
Bulgaria -21915/93)

Tutuklama kararı
Madde 101- (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, ko-
vuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının
istemi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mut-
laka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını
belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.

2(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir
tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;

a) Kuvvetli suç şüphesini,
b) Tutuklama nedenlerinin varlığını,
c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu,
gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça göste-

rilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca

1Bu Kanun yürürlükten kaldırılmış, yerine 2007 tarihinde 5607 sayılı Kanun ikame edilmiştir.
22012-6352 m.97
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bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda
belirtilir.

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçe-
ceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından
yararlanır.

(4) Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest
bırakılır.

(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz
edilebilir.

İçtihat: (17 CD 10/5/2016, E.:2015/13360, K.:2016/7113); (17 CD
19/4/2016, E.:2015/13459, K.:2016/55839; (22 CD 30/3/30216, E.:2015/16064,
K.:2016/4936)

Tutuklulukta geçecek süre
Madde 102- 1(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde

tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde
gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk sü-
resi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek
uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı
geçemez.

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının,
şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.

(4) Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin
görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin
görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemez. Ancak, Türk Ceza
Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı
ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlar ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından
bu süre en çok bir yıl altı ay olup, gerekçesi gösterilerek altı ay daha
uzatılabilir.

(5) Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada
on beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, on
sekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç oranında
uygulanır.

İçtihat: (AİHM Case of Clooth v. Belgium -12718/87); (Case of Pun-
zelt v. The Czech Republic -31315/96); (Case of Mansur v. Turkey -
16026/90)

12006-5560 m.18; 2017-KHK/694 m.141; Aynen kabul: 2019-7188 m.18
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Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını iste-
mesi

Madde 103- (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına
alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hak-
kında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde
bulunabilirler. 1(Mülga üçüncü cümle)

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya
tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi
re’sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde
şüpheli serbest kalır.

İçtihat: (1 CD 23/5/2016, E.:2016/3193, K.:2016/2613)

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri
Madde 104- (1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşama-

sında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir.
(2) 2Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salı-

verilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Bu kararlara itiraz
edilebilir.

(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde
salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yar-
gıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde
yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re’sen de verilebilir.

İçtihat:(AYM Salih Tanrıverdi ve Diğerleri Başvurusu -2014/580)

Usul
Madde 105- 3(1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem

üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin
görüşü 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 işlenen suçlar bakımından bu süre yedi gün
olarak uygulanır. Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet
savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiinin görüşü alınmaz. Bu kararlara
itiraz edilebilir.

12005-5353 m.12
22017-KHK/696 m.93 (aynen kabul); 2018-7079 m.88
32005-5353 m.13; 2013-6459 m.15; 2016-6763 m.23; TMK Geçici Madde 19 (Ek:2018-7145 m.13) Bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen
suçlar bakımından: a) . . . b) . . . c) 1. Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara
bağlanabilir. 2. Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte
dosya üzerinden karara bağlanabilir.
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Salıverilenin yükümlülükleri
Madde 106- (1) Salıverilmeden önce şüpheli veya sanık, yetkili

yargı merciine veya tutukevinin müdürüne adresini ve varsa telefon
numarasını bildirmekle yükümlüdür.

(2) Şüpheli veya sanığa soruşturmanın veya kovuşturmanın sona
erdirileceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya
iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adreslerdeki her türlü de-
ğişiklikleri bildirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket etme-
diğinde, önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu
ihtarların yapıldığını belirten ve yeni adresleri içeren tutanak veya
tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı
merciine gönderilir.

İçtihat: (AİHM Case of Guzzardi v. Italy -7367/76)

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi
Madde 107- (1) Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına iliş-

kin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye,
hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir.

(2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla,
tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat
bildirmesine de izin verilir.

(3) Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu,
yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı olduğu devletin kon-
solosluğuna bildirilir.

Tutukluluğun incelenmesi
Madde 108- (1) 1Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde

bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutuk-
luluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhu-
riyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü
madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii
dinlenilmek2

suretiyle karar verilir.
(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngö-

rülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir.
(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk

hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşul-

12013-6459 m.16
2TMK Geçici Madde 19 (Ek:2018-7145 m.13): Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç

yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Al-
tıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından: a) . . . b) . . . c) 1. . . . 2. . . .
3. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 108 inci maddesi uyarınca yapı-
lan tutukluluğun incelenmesi en geç, otuzar günlük sürelerle dosya üzerinden, doksanar günlük
sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle resen yapılır.
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lar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen
süre içinde de re’sen karar verir.

İçtihat: (AİHM Case of T. v. The United Kingdom -24724/94); (Case
of Letellier v. France -12369/86); (Case of Kemmache v. France -17621/91);
(Case of Lamy v. Belgium -10444/83)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kontrol

Adlî kontrol
Madde 109- 1(1) Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100

üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphe-
linin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.

(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole
ilişkin hükümler uygulanabilir.

(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla
yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:

a) Yurt dışına çıkamamak.
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde

düzenli olarak başvurmak.
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde

meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol
tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve
gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim et-
mek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol
bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi
veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı
ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet
savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını
yatırmak.

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip
olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından mik-
tarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını
güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gere-
ğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine
dair güvence vermek.

j) Konutunu terk etmemek.

12005-5353 m.14; 2006-5560 m.19; 2012-6352 m.98; 2020-7242 m.15
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k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.
(4) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza in-

faz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 13/12/2004
tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tespit edilen şüp-
heli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş
bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alın-
masına karar verilebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu
hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş
olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk
derece mahkemesi de adlî kontrol kararı verebilir.

(5) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde belirtilen yüküm-
lülüğün uygulamasında şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kullan-
masına sürekli veya geçici olarak izin verebilir.

(6) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi
sayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü
fıkrasının (e) bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz.

(7) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle
salıverilenler hakkında (. . . ) adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabi-
lir.

İçtihat: (AİHM Case of Guzzardi v. Italy -7367/76)

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler
Madde 110- (1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza

hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adlî kontrol
altına alınabilir.

(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulama-
sında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir;
kontrolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen
kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymak-
tan geçici olarak muaf tutabilir.

(3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli görüldüğünde,
görevli ve yetkili diğer yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evre-
sinin her aşamasında uygulanır.

Adlî kontrol kararının kaldırılması
Madde 111- (1) Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet

savcısının görüşünü aldıktan sonra hâkim veya mahkeme 110 uncu
maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir.

(2) Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir.
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Tedbirlere uymama
Madde 112- 1(1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirme-

yen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının
süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı
verebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili
olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde,
UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahke-
mesi de tutuklama kararı verebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, azami tutukluluk süresinin dolması ne-
deniyle verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde de uygulanabilir.
Ancak, bu durumda tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin görevine
giren işlerde dokuz aydan, diğer işlerde iki aydan fazla olamaz.

Güvence
Madde 113- (1) Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence,

aşağıda yazılı hususların yerine getirilmesini sağlar:
a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında

veya altına alınabileceği diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere
hazır bulunması.

b) Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması:
1. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararların gi-

derilmesi ve eski hâle getirme; şüpheli veya sanık nafaka borçlarını
ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçları.

2. Kamusal giderler.
3. Para cezaları.
(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda,

güvencenin karşıladığı kısımlar ayrı ayrı gösterilir.

Önceden ödetme
Madde 114- (1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüp-

heli veya sanığın rızasıyla güvencenin mağdurun haklarını karşılayan
veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdirde,
mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir.

(2) Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar ne-
deniyle, mağdur veya nafaka alacaklısı lehinde bir yargı kararı verilmiş
ise, şüpheli veya sanığın rızası olmasa da ödemenin yapılması emredi-
lebilir.

Güvencenin geri verilmesi
Madde 115- (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerine getirmiş ise güven-
cenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendini karşılayan ve
aynı maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı

12016-6763 m.24; 2020-7242 m.16
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kendisine geri verilir.
(2) Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilme-

miş olan ikinci kısmı, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararları
verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâlde, geçerli
mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır.

(3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fık-
rasının (b) bendinde yer alan hükümlere göre kullanılır, fazlası geri
verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama
Madde 116- 1(1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edile-

bileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü,
eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.

İçtihat: (CGK 16/5/2019, E.:2016/20-1062, K.:2019/441); (CGK 25/9/2018,
E.:2016/33, K.:2018/374); (CGK 25/9/2018, E.:2016/381, K.:2018/366)

Diğer kişilerle ilgili arama
Madde 117- (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç

delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası,
konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.

(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun
delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine
olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır.

(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile,
izlendiği sırada girdiği yerler hakkında geçerli değildir.

İçtihat: (7 CD 4/5/2016, E.:2014/26034, K.:2016/6920); (20 CD 27/4/2016,
E.:2016/844, K.:2016/2525); (20 CD 27/4/2016, E.:2016/1398, K.:2016/2591)

Gece yapılacak arama
Madde 118- (1) Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece

vaktinde arama yapılamaz.
(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalan-

mış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya
hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci
fıkra hükmü uygulanmaz.

Arama kararı
Madde 119- 2(1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca

bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşı-

12014-6526 m.9; 2014-6572 m.40
22005-5353 m.15; 2018-7145 m.14
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lamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri
arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan
kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulu-
nan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk
amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcı-
lığına derhal bildirilir.

(2) Arama karar veya emrinde;
a) Aramanın nedenini oluşturan fiil, b) Aranılacak kişi, aramanın

yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya,
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,
Açıkça gösterilir.
(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır.
(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer

kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya
komşulardan iki kişi bulundurulur.

(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet savcısının neza-
retinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri tarafından
yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet
savcısının yazılı emriyle de askerî makamların katılımıyla adlî kolluk
görevlileri tarafından arama yapılabilir.

İçtihat: (8 CD 26/1/2017, E.:2016/2625, K.:2017/744); (8 CD 19/1/2017,
E.:2016/2055, K.:2017/504); (20 CD 21/4/2016, E.:2016/1387, K.:2016/2317)

Aramada hazır bulunabilecekler
Madde 120- (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi ara-

mada hazır bulunabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme
gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta
olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur.

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet
ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce
aramanın amacı hakkında bilgi verilir.

(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz.

Arama sonunda verilecek belge
Madde 121- (1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygula-

nan kimseye istemi üzerine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre
yapıldığını ve 116 ncı maddede gösterilen durumda soruşturma veya
kovuşturma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine
elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter
ve eğer şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir
belge verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemi uy-
gulanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve
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iddialarına da yer verilir.
(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri

yapılır ve bu eşya resmî mühürle mühürlenir veya bir işaret konulur.

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi
Madde 122- (1) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge

veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.
(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de

koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıt-
ların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır
bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili
çağrılır; çağrıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır.

(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça
ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir.

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonul-
ması

Madde 123- (1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya
kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, mu-
hafaza altına alınır.

(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür
eşyaya elkonulabilir.

İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem
Madde 124- (1) 123 üncü maddede yazılı eşya veya diğer malvarlığı

değerlerini yanında bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi göstermek
ve teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 ıncı maddede
yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli
veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu hüküm
uygulanmaz.

İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi
Madde 125- (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler,

Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.
(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme

hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve
sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler,
hâkim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilir.

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha
fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler
Madde 126- (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre

tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere;
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bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz.

Elkoyma kararını verme yetkisi
Madde 127- 1(1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca

bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşı-
lamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri,
elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tuta-
nağa geçirilir.

(3) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden
kalkar.

(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine
elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini
isteyebilir.

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin
bildirilir.

(6) Askerî mahallerde yapılacak elkoyma işlemi, Cumhuriyet savcı-
sının nezaretinde askerî makamların katılımıyla adlî kolluk görevlileri
tarafından yerine getirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de askerî makamların katılımıyla
adlî kolluk görevlileri tarafından elkoyma işlemi yapılabilir.

İçtihat: (AYM Nuray Işık Başvurusu -2014/7561)

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
Madde 128- 2(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlen-

diğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan
kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; a)
Taşınmazlara,

b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
e) Kıymetli evraka,
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
g) Kiralık kasa mevcutlarına,
h) Diğer malvarlığı değerlerine,
Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen bu taşınmaz, hak, alacak ve

diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin
zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. Bu

12005-5353 m.16; 2018-7145 m.15
22014-6526 m.10; 2014-6572 m.41; 2016-KHK/674 m.13; Aynen kabul:2016-6758 m.13; 2016-6763

m.25
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madde kapsamında elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,
Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Göze-
timi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde
edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırla-
nır. 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 karşı 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),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
13. Tefecilik (madde 241),
14. Zimmet (madde 247),
15. İrtikap (madde 250)
16. Rüşvet (madde 252),
17. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305,

306, 307, 308),
18. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,

331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda

tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkra-

larında 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) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek

suretiyle icra edilir.
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(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma
kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra
olunur.

(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonul-
ması kararı, teknik iletişim 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 işlemler geçersizdir.

(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yöneti-
mine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik
iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar,
ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye
teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu
karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir.

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine
aykırı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun "Muhafaza
görevini kötüye kullanma" başlıklı 289 uncu maddesi hükümleri uygu-
lanır.

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

(10) Bu madde uyarınca elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların ida-
resi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyım
atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Postada elkoyma
Madde 129- (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve

gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin
eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî
veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.

(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendile-
rine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memur-
ları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulunduğu zarfları
veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlileri-
nin huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini
veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir.

(3) 1Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili
olarak verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paketler
Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından açılabi-
lir.

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

12017-KHK/696 m.94; Aaynen kabul:2018-7079 m.89
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1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el de-
ğiştirmesi (madde 174),

2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
suçları.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde
tanımlanan suçlar.

c) 121/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar.

(4) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı
bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir.

(5) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli
altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler,
hemen ilgililerine teslim olunur.

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma
Madde 130- (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve ka-

rarda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde
aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır
bulundurulur.

(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından
bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden
avukat, bunların avukat ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait
olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya
paket içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda
gerekli kararı vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden,
kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir. Yetkili hâ-
kim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait
olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhâl avukata iade edilir ve ya-
pılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen
kararlar, yirmidört saat içinde verilir.

(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat
veya baro başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı koyması üzerine
ikinci fıkrada belirtilen usuller uygulanır.

İçtihat: (AİHM Case of Niemietz v. Germany -13710/88)

Elkonulan eşyanın iadesi
Madde 131- (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonul-

muş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına
gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması
halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı,
hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir. İstemin reddi kararlarına

12017-696 m.94; 2018-7079 m.89
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itiraz edilebilir.
(2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya veya diğer

malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara
delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine iade edilir.

İçtihat: (CGK 17.10.2019, E.:2019/449, K.:2019/611)

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması
Madde 132- (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde

esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hük-
mün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir.

(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma
evresinde mahkeme tarafından verilir.

(3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık veya
ilgili diğer kişiler dinlenir; elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir.

(4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi
için gerekli tedbirler alınır.

(5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı,
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle
ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla,
muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim
edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.

(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması
halinde, rayiç değerinin derhâl ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim
edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu, ödenen rayiç
değer oluşturur.

Şirket yönetimi için kayyım tayini
Madde 133- 1(1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlen-

mekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi
gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma
ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürü-
tülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim
organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı
kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının
yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yet-
kilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine
ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan
olunur.

(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bu-
lunduğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya
kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya be-

12016-6723 m.32 (2016-KHK/673 m.10; 2016-KHK/677 m.7; 2017-KHK/683 m.7; 2017-KHK/686
m.4)
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raat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen
paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden karşıla-
nır.

(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956
tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre başvurabi-
lirler.

(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir.

a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde

315),
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,

331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda

tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkra-

larında 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.
(5) 1Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş

ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler
uyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye
kullanan kayyımlara bir yıl içinde rücu eder.

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama,
kopyalama ve elkoyma

Madde 134- 2(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut
delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette
delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya gecik-

12016-6723 m.32
22014-6526 m.11; 2018-7145 m.16
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mesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüp-
helinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çı-
karılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine karar
verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat
içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat
içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar ve-
rilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhâl
imha edilir.

(2)Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifre-
nin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere
ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün
yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereç-
lere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların
alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında,
sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüp-
heliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına
alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistem-
deki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası
alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve
ilgililer tarafından imza altına alınır.

İçtihat: (AYM Ömür Kara ve Onursal Özbek Başvurusu -2013/4825);
(17 CD 15/2/2017, E.:2015/27517, K.:2017/1716) ; (16 CD 21/9/2017,
E.:2015/2056, K.:2017/5023)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 135- 1(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuş-

turmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe
sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bu-
lunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın teleko-
münikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal
bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin
onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir.
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde
tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.

12005-5353 m.17; 2014-6526 m.12; 2014/6572 m.42; 2016-6763 m.26
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(2) Talepte bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı
verilecek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcı-
sını gösterir belge veya rapor eklenir.

(3) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasın-
daki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu
durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun
türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının
türü, telefon numarası veya iletişim 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. Ancak, örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen 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) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri,
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet sav-
cısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak
verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi be-
lirtilir. Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir; bu süre, bir ay daha
uzatılabilir.

(6) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti,
soruşturma aşamasında hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme kara-
rına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası
veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi
belirtilir. Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin
onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir.
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde
kayıtlar derhâl imha edilir.

(7) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler,
tedbir süresince gizli tutulur.

(8) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgi-
lerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan
suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:

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. İşkence (madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
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6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile
nitelikli dolandırıcılık (madde 158),

7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Parada sahtecilik (madde 197),
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
10. Fuhuş (madde 227),
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
12. Tefecilik (madde 241),
13. Rüşvet (madde 252),
14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
15. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302)
16. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
17. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,

331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları.
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda

tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkra-

larında 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 dışında hiç kimse, bir

başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda
alamaz.

İçtihat: (CGK 16/5/2019, E.:2016/20-1062, K.:2019/441); (2 CD
28/11/2018, E.:2016/4332, K.:2018/14339); (20 CD 26/11/2018, E.:2017/7429,
K.:2018/5465)

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri
Madde 136- (1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla mü-

dafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları
hakkında, 135 inci madde hükmü uygulanamaz.

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi
Madde 137- (1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince

Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, tele-
komünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yetkililerinden
iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılma-
sını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde,
bu istem derhâl yerine getirilir; yerine getirilmemesi hâlinde zor kulla-
nılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın
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kimliği bir tutanakla saptanır.
(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar,

Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek
metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile
Türkçe’ye çevrilir.

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında
şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi
ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre hâkim onayının alınama-
ması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından
derhâl son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin
kayıtlar Cumhuriyet savcısının denetimi altında en geç on gün içinde
yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) 1Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde
soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde,
Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu
hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.

İçtihat: (4 CD 4/7/2012, E.:2011/23270, K.:2012/16014)

Tesadüfen elde edilen deliller
Madde 138- (1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygu-

lanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla
ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabi-
lecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum
Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sıra-
sında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan
ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin
işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil mu-
hafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

İçtihat: (5 CD 25/10/2018, 2017/5892, 2018/8220); (5 CD 10/1/2018,
E.:2014/10080, K.:2018/91); (Dan.İDDGK 19/4/2017, 2016/2461, 2017/1672)

ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
Madde 139- 2(1) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda

somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve
başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli
soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak
görevlendirmeye hâkim tarafından karar verilir.

12005-5353 m.18
22014-6526 m.13; 2016-6763 m.27; 2017-KHK/694 m.142; Aynen kabul:2018-7078 m.137
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(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî iş-
lemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için
zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirile-
bilir ve kullanılabilir.

(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının
kimliği, görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur. Soruştur-
macı, kovuşturma evresinde tanık olarak dinlenmesinin zorunlu olması
halinde, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olma-
dan veya ses ya da görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenir. Bu
durumda 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun
9 uncu maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

(4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte
ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çer-
çevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.

(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görev-
lendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.

(6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bil-
giler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında
kullanılamaz. Suçla bağlantılı olmayan kişisel bilgiler derhâl yok edilir.

(7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
2. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar

hariç, madde 220),
3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde

315). b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.

İçtihat: (20 CD 26/11/2018, 3882/5462); (20 CD 2/10/2018, 3395/3909);
(CGK 30/6/2016, E.:2015/10-233, K.:2015/258)

Teknik araçlarla izleme
Madde 140- 1(1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut

delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka su-
retle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık
yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya
görüntü kaydı alınabilir:

12005-5353 m.19; 2014-6526 m.14; 2014-6572 m.43; 2016-6763 m.28; 2017-KHK/694 m.143; Aynen
kabul:2018-7078 m.138
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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. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile

nitelikli dolandırıcılık (madde 158),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Parada sahtecilik (madde 197),
6. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
7. Fuhuş (madde 227)
8. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
9. Tefecilik (madde 241),
10. Rüşvet (madde 252),
11. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
12. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),
13. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,

331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları.
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda

tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını

gerektiren suçlar.
d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü

maddelerinde tanımlanan suçlar.
(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan

hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet sav-
cısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına
sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar
derhâl imha edilir.

(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok üç haftalık süre için verile-
bilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. Ancak, örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi hâ-
linde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir haftadan
fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılmasına
karar verebilir. Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruş-
turmacı görevlendirilmesi halinde bu fıkrada belirtilen süreler bir kat
artırılarak uygulanır.

(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma
ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması bakımından
gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl
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yok edilir.
(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz.

İçtihat: (AYM Case of Khan v. The United Kingdom (35394/97); (5
CD 10/1/2018, 2014/10080, 2018/91); (20 CD 11/4/2016, E.:2015/15895,
K.:2016/1979)

Yönetmelik
MADDE 140 /A- 1(1) Bu Kanunun 135 ila 140 ıncı maddelerinde

düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Tazminat istemi
Madde 141- 2(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan

veya tutukluluğunun devamına karar verilen,
b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından

yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargı-

lama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm
verilmeyen,

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

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hü-
kümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngö-
rülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu
cezayla cezalandırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar
kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde
sözle açıklanmayan,

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,
i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,
j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı

halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya
da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya
zamanında geri verilmeyen,

k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen
başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,

12017-KHK/696 m.95; Aynen kabul:2018-7079 m.90
22013-6459 m.17; 2014-6545 m.70
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Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilir-
ler.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren
merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus
verilen karara geçirilir.

(3) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya ko-
vuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk
hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının ver-
dikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları
ancak Devlet aleyhine açılabilir.

(4) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı
hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhu-
riyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder.

İçtihat: (12 CD 9/1/2017, E.:2016/8656, K.:2017/28); (12 CD 9/1/2017,
E.:2016/6420, K.:2017/58); (12 CD 9/1/2017, E.:2016/10515, K.:2017/84)

Tazminat isteminin koşulları
Madde 142- 1(1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine

tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesin-
leşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.

(2) İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde
ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise
ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza
mahkemesinde karara bağlanır.

(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik
ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini
kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.

(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mah-
keme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin redde-
dileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlanmayan dilekçe,
mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur.

(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği
dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı
çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını on-
beş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister.

(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat
hukukunun genel prensiplerine göre verilecek tazminat miktarının sap-
tanmasında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya
veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir.

(7) Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile
Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse,

12005-5353 m.20; 2017-KHK/694 m.144; Aynen kabul:2018-7078 m.139
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yokluklarında karar verilebilir.
(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine

temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikle
yapılır.

(9) Tazminat davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
gereğince hesaplanan nisbî avukatlık ücreti ödenir. Ancak, ödenecek
miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirle-
nen maktu ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
için belirlenen maktu ücretten fazla olamaz.

(10) Tazminata ilişkin mahkeme kararları, kesinleşmeden ve idari
başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesinleşen
mahkeme kararında hükmedilen tazminat ile vekâlet ücreti, davacı
veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap
numarasına, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde
ödenir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel hüküm-
ler dairesinde infaz ve icra olunur.

İçtihat: (12 CD 15/6/2016, E.:2015/11440, K.:2016/10217); (CGK
23/2/2016, E.:2014/12-582, K.:2016/85); (12 CD 23/3/2015, E.:2014/19226,
K.:2015/4851)

Tazminatın geri alınması
Madde 143- 1(1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonra-

dan kaldırılarak, hakkında kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle,
yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı kaldırılıp mahkûm
edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı,
Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak
kararla kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri uygu-
lanarak geri alınır. Bu karara itiraz edilebilir.

(2) 2(Mülga)
(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle

gözaltına alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalan
tanıklıkta bulunan kişiye de rücu eder.

Tazminat isteyemeyecek kişiler
Madde 144- (1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan

kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler:
a) 3(Mülga)
b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve

lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye
uygun hâle dönüşenler.

12005-5353 m.21
22014-6545 m.103
32013-6459 m.18
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c) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle
hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar
verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası
ertelenen veya düşürülenler.

d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza veril-
mesine yer olmadığına karar verilenler.

e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya
suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına
neden olanlar.

İçtihat: (12 CD 6/2/2017, E.:2016/11423, K.:2017/784); (12 CD 13/6/2016,
E.:2015/12408, K.:2016/9977); (CGK 12/5/2015, E.:2013/12-531, K.:2015/157)

BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM
İfade veya Sorgu İçin Çağrı

İfade veya sorgu için çağrı
Madde 145- (1) İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi dave-

tiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getiri-
leceği yazılır.

Zorla getirme
Madde 146- 1(1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yaka-

lama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan veya 145 inci
maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla
getirilmesine karar verilebilir.

(2) Zorla getirme kararı, şüpheli veya sanığın açıkça kim olduğunu,
kendisiyle ilgili suçu, gerektiğinde eşkâlini ve zorla getirilmesi neden-
lerini içerir.

(3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir.
(4) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, ola-

nak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağı-
ran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürü-
lür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve
hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya çekil-
menin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder.

(6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy
veya mahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları
bir tutanakla saptanır.

(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçi
12006-5560 m.20
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ile ilgili olarak da zorla getirme kararı verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü

İfade ve sorgunun tarzı
Madde 147- (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında

veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimli-

ğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından

yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabile-
ceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir
müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro
tarafından bir müdafi görevlendirilir.

d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin
yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî
hakkı olduğu söylenir.

f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteye-
bileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini
ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.

g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik du-
rumu hakkında bilgi alınır.

h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yarar-
lanılır.

i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda
belirtilen hususlar yer alır:

1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin

isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemle-

rin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise
nedenleri.

4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan
müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.

5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.

İçtihat: (3 CD 13/6/2016, E.:2015/34672, K.:2016/13851); (21 CD
5/4/2016, E.:2016/6590, K.:2016/3107); (9 CD 21/3/2016, E.:2016/236,
K.:2016/2544)
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İfade alma ve sorguda yasak usuller
Madde 148- (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayan-

malıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme,
yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma
gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.
(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil

olarak değerlendirilemez.
(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya

mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça
hükme esas alınamaz.

(5) 1Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması
ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan yapılabilir.

İçtihat: (8 CD 5/12/2016, E.:2015/15679, K.:2016/11110); (22 CD
17/11/2015, E.:2015/13881, K.:2015/72979; (AİHM ; İçtihat: Case of
Aksoy v. Turkey (21987/93)

ALTINCI KISIM
Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
Madde 149- 2(1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın

her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararla-
nabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi
seçebilir.

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır
bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından
yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulu-
nabilir.

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın,
şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında
olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

İçtihat: (AİHM Case of Goddi v. Italy -8966/80); (Case of Lala v.
The Netherlands -14861/89); (Case of Benham v. The United Kingdom

1TMK Geçici Madde 19 (Ek:2018-7145 m.13)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Al-
tıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından: a) . . . b) Şüphelinin aynı
olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, Cumhuriyet sav-
cısı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk tarafından yapılabilir.

22016-KHK/676 m.1; Aynen kabul:2018-7070 m.1
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-19380/92)

Müdafiin görevlendirilmesi
Madde 150- 1(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seç-

mesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadı-
ğını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savu-
namayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın
bir müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan
dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygu-
lanır.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birli-
ğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İçtihat: (6 CD 16/2/2017, E.:2014/4906, K.:2017/354); (6 CD 8/2/2017,
E.:2014/3048, K.:2017/261); (CGK 12/6/2018, E.:2017/1108, K.:2018/284)

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafi-
lik görevinden yasaklanma

Madde 151- 2(1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen mü-
dafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan
çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim veya mah-
keme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi
yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun
ertelenmesine de karar verebilir.

(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman
olmadığını açıklarsa oturum ertelenir.

(3) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci maddeye göre
görevlendirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü madde-
sinde sayılan suçlar ile terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü
olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat, hakkında
bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma bulunması halinde
müdafilik veya vekillik görevini üstlenmekten yasaklanabilir.

(4) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, hâ-
kim veya mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara
karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması
halinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasak-
lama kararı, kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl süre
ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler altı
aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. Soruşturma

12006-5560 m.21
22005-5353 m.22; 2016-KHK/676 m.2; Aynen kabul:2018-7070 m.2; AYM 24/7/2019, E.:2018/73,

K.:2019/65
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sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya ko-
vuşturma sonunda mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde,
kesinleşmesi beklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden kalkar.

(5) Görevden yasaklama kararı, şüpheli, sanık veya hükümlü ile
yeni bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına
bildirilir.

(6) Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece
başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği
kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez.

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma
Madde 152- (1) Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli

veya sanığın savunması aynı müdafie verilebilir.

İçtihat: (9 CD 5/12/2016, E.:2015/17326, K.:2016/8513); (CGK 29/4/2014,
E.:2013/1-214, K.:2014/212)

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi
Madde 153- 1(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini ince-

leyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma

yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak
aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde

309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328,

329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile

Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde
12) suçları.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı
maddesinde tanımlanan zimmet suçu.

d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nunda tanımlanan suçlar.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile

12014-6526 m.19; 2014-6572 m.44
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bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları
diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü
uygulanmaz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarih-
ten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri incele-
yebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de
yararlanır.

İçtihat: (AİHM Case of Bendenoun v. France -12547/86); (Case of
Edwards v. The United Kingdom -13071/87); (Case of Jasper v. The
United Kingdom -27052/95)

Müdafi ile görüşme
Madde 154- (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın mü-

dafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir
ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi
tutulamaz.

(2) 1Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçe-
vesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları
bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhu-
riyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle
kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade alınamaz.

İçtihat: (AİHM Case of Magee v. The United Kingdom -28135/95);
(Case of W. v. Switzerland -12629/87)

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması
Madde 155- (1) Sanığın kanunî temsilcisine duruşma gün ve saati

bildirilir ve duruşmaya kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir.
(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra

hükmü uygulanır.

Müdafiin görevlendirilmesinde usul
Madde 156- (1) 150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi;
a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan

hâkimin istemi üzerine,
b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine,
Baro tarafından görevlendirilir.
(2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuş-

turmanın yapıldığı yer barosunca görevlendirilir.
(3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi ha-

12016-KHK/676 m.3; Aynen kabul:2018/7070 m.3
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linde, baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona erer.

İçtihat:(CGK 3/4/2018, E.:2014/6-519, K.:2018/1329

İKİNCİ KİTAP
Soruşturma

BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

Soruşturmanın gizliliği
Madde 157- (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kal-

mak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma
evresindeki usul işlemleri gizlidir.

İçtihat: (AİHM Case of Rowe and Davis v. The United Kingdom
-28901/95)

İhbar ve şikâyet
Madde 158- 1(1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Baş-

savcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar

veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Tür-

kiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunula-
bilir.

(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği
iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan
ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilir.

(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü
olarak yapılabilir.

(6) İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar
ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma
yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen
kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına
dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu
karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın
kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır.
Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus

12017-KHK/694 m.145; Aynen kabul:2018/7078 m.140
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bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim
veya mahkeme tarafından görülebilir.

(7) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildik-
ten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur
açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

İçtihat: (CGK 10/3/2015, E.:2014 /12-15, K.:2015/38); (CGK 10/3/2015,
E.:2014 /12-15, K.:2015/38); (4 CD 10/5/2006, E.:2005/9424, K.:2006/10703)

Şüpheli ölümün ihbarı
Madde 159- (1) Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği

kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya ölünün kimliğinin
belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık
veya cenaze işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet Baş-
savcılığına bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak
Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi
Madde 160- (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle

bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu
davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin
gerçeğini araştırmaya başlar.

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir
yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri mari-
fetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza
altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

İçtihat: (18 CD 26/11/2018, 2016/16742, 2018/15790); (14 CD 6/2/2017,
E.:2016/12601, K.:2017/498); (5 CD 8/2/2017, E.:2016/10661, K.:2017/419)

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri
Madde 161- 1(1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya em-

rindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapa-
bilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu
görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî
görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi
dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer
Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister.

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişi-

12005-5353 m.24; 2011-6217 m.21; 2014-6526 m.15; 2017-KHK/680 m.9; Aynen kabul:2018-7072
m.8; 2017-KHK/694 m.146; Aynen kabul:2018-7078 m.141
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ler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına
derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün
emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı;
acele hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı
olarak da bildirilir.

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kap-
samında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet
savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde ken-
dilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma
veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının
sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya
ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet
savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakam-
lar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dere-
celi kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi
oldukları yargılama usulü uygulanır.

(6) Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve
kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu
bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsav-
cılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin
görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre
yapılır.

(7) Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı,
kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı ve-
rir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı
çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza
mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir.

(8) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316
ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya
görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan
soruşturma yapılır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı maddesi
hükmü saklıdır.

(9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen millet-
vekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruş-
turmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat ya-
par. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından
soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı
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zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar
bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur.

İçtihat: (CGK 13/3/2018, E.:2017/5-207, K.:2018/96); (15 CD 16/1/2017,
E.:2016/4417, K.2017/277); (5 CD 17/10/2016, E.:2016/8604, K.:2016/8453)

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi
Madde 162- (1) Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapı-

labilecek olan bir soruşturma işlemine gerek görürse, istemlerini bu
işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine bildirir. Sulh ceza hâkimi
istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek
karar verir ve gereğini yerine getirir.

İçtihat: (CGK 9/6/2009, K.:2009/158); (CGK 9/6/2009, K.:2009/157);
(1 CD 15/04/2008, K.:2008/3015)

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması
Madde 163- (1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâl-

lerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla
Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün
soruşturma işlemlerini yapabilir.

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredi-
len tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirirler.

İçtihat: (CGK 4/12/2007, K.:2007/257)

Adlî kolluk ve görevi
Madde 164- 1(1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet

Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi,
2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve
9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun
4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik
görevlilerini ifade eder.

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları
doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri,
Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir.

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin
emrindedir.

Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi
Madde 165- (1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi

halinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle

12005-5353 m.25
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yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri
dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.

Değerlendirme raporu yetkisi
Madde 166- (1) Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, o yer-

deki adlî kolluğun sorumluları hakkında değerlendirme raporları dü-
zenleyerek, mülkî idare amirlerine gönderir.

Yönetmelik
Madde 167- (1) Adlî kolluk görevlilerinin nitelikleri ve bunların

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri,
değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, uzmanlık dallarına göre
hangi bölümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar; bu Kanunun
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıkla-
rınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde
yetkisi

Madde 168- (1) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî
kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde
aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar
ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması
Madde 169- 1(1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık

ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhu-
riyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur.
Acele hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman
olarak görevlendirilebilir.

(2) Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk
görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan
zabıt kâtibi tarafından imza edilir.

(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili
tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir.

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, başlama ve bitiş saatini ve
işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın ken-
dilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine
verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir.

(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.
(7) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört,

Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325
ve 332 nci maddeler hariç) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle

12014-6526 m.16
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Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlarla ilgili yürütülen soruş-
turma ve kovuşturmalarda, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara,
ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır.
Kolluk görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği hâllerde çıkarı-
lan davetiye veya çağrı kâğıdı, kolluk görevlisinin iş yeri adresine tebliğ
edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında adres olarak iş
yeri adresleri gösterilir.

İçtihat: (10 CD 23/6/2016, E.:2016/1994, K.:2016/1985); (9 CD 8/2/2016,
E.:2015/11120, K.:2016/831); (10 CD 1/7/2015, E.:2013/134, K.:2015/32038)

İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması

Kamu davasını açma görevi
Madde 170- (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı

tarafından yerine getirilir.
(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği

hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddi-
aname düzenler.

(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede;
a) Şüphelinin kimliği,
b) Müdafii,
c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,
d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsil-

cisi,
e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan

kişinin kimliği,
f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği,
g) Şikâyetin yapıldığı tarih,
h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri,
i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, j) Suçun

delilleri,
k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına

alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri, Gösterilir.
(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle

ilişkilendirilerek açıklanır.
(5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan

hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür. (6) İddianamenin
sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza
ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; su-
çun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel
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kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir.

İçtihat: (CGK 20/9/2016, E.:2015/14-358, K.:2016/309); (6 CD 13/7/2016,
E.:2016/3548, K.:2016/5667); (4 CD 28/6/2016, E.:2016/2967, K.:2016/12280)

Kamu davasını açmada takdir yetkisi
Madde 171- 1(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık

hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî ceza-
sızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer
olmadığı kararı verebilir.

(2) Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere,
Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını
gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu
davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir. Suç-
tan zarar gören veya şüpheli, bu karara 173 üncü madde hükümlerine
göre itiraz edebilir.

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi
için;

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile
mahkûm olmamış bulunması,

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi
halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açı-
sından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve Cum-
huriyet savcısı tarafından tespit edilen zararın, aynen iade, suçtan
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, ko-

vuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı
bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zama-
naşımı işlemez.

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bun-
lara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma
veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç
için kullanılabilir.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak

suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar,
b) Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevli-

sine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından

12006-5560 m.22; 2019-7188 m.19
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işlenen askerî suçlar,
c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
hakkında uygulanmaz.

İçtihat: (CGK 2018/77; 2911 m.33/1; 2012-6352, Geçici m.1); (20 CD
26/5/2016, E.:2016/1582, K.:2016/3201); (10 CD 21/3/2016, E.:2015/2215,
K.:2016/889)

İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin

İadesi

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
Madde 172- 1(1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda,

kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edi-
lememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde ko-
vuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören
ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir.
Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu
davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edil-
medikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe,
aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma
yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesin-
leşmiş kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya
da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine,
kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde
yeniden soruşturma açılır.

İçtihat: (10 CD 16/6/2016, E.:2016/1484, K.:2016/1887); (6 CD 6.6.2016,
E.:2013/33363, K.:2016/4715); (CGK 23/6/2015, E.:2013/7-700, K.:2015/241)

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz
Madde 173- 2(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına

dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde,
bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı
ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine
itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek
olaylar ve deliller belirtilir.

12013-6459 m.19; 2017-KHK/680 m.10; Aynen kabul:2018-7072 m.9; 2018-7145 m.17
22005-5353 m.26; 2011-6217 m.22; 2014-6545 m.71; 2017-KHK/680 m.11; Aynen kabul:2018-7072

m.10
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(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişle-
tilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer
Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açıl-
ması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder;
itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına
gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı
iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda
takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.

(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası
açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

İçtihat: (11 CD 23/12/2016, E.:2016/9681, K.:2016/8771); (8 CD
2/5/2016, E.:2016/4499, K.:2016/5863); (11 CD 14/6/2010, K.:2010/7000)

İddianamenin iadesi
Madde 174- 1(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma

evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma ev-
resine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı
noktalar belirtilmek suretiyle;

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,
b) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplan-

madan düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tâbi

olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya
uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen,

d) Soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı
olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen,

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.
(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edile-

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

iddianame kabul edilmiş sayılır.
(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda göste-

rilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra,
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir duru-
mun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı
mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak
yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.

İçtihat: (19 CD 2/6/2016, E.:2015/17717, K.:2016/18969); (12 CD

12005-5353 m.27; 2019-7188 m.20
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20/12/2016, E.:2015/15916, K.:2016/765); (15 CD 2/11/2015, E.:2015/14192,
K.:2015/30587)

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı

İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı
Madde 175- (1) İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur

ve kovuşturma evresi başlar.
(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü

belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır.

İçtihat: (9 CD 17/2/2016, E.:2016/210, K.:2016/1244); (CGK 17/3/2015,
E.:2014 (2-37), K.:2015/47); (7 CD 6/6/2013 E.2012/18959 K.:2013/12490)

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması
Madde 176- (1) İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa tebliğ

olunur.
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti

olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyle

yapılır. Sanıktan duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulu-
nup bulunmayacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi
istenir; müdafii de sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun
bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi kâtibi veya bu işle görevlen-
dirilen personel yanına getirilerek tutanak tutulmak suretiyle yapılır.

(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma
günü arasında en az bir hafta süre bulunması gerekir.

İçtihat: (7 CD 16/6/2016, E.:2014/22491, K.:2016/8476); (20 CD
25/4/2016, E.:2015/7599, K.:2016/2409); (14 CD 17/2/2016, E.:2015/10137,
K.:2016/1379)

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi
Madde 177- (1) Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma

delillerinin toplanmasını istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları
göstermek suretiyle bu husustaki dilekçesini duruşma gününden en az
beş gün önce mahkeme başkanına veya hâkime verir.

(2) Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine derhâl bildirilir.
(3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet savcısına da bildirilir.
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İçtihat: (2 CD 5/5/2014, E.:2013/20837 K: 2014/11812); (1 CD 7/5/2008,
K.:2008/3763); (4 CD 10/7/2008 E.:2008/8558 K.:2008/15780)

Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahke-
meye getirilmesi

Madde 178- 1(1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katı-
lanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilek-
çeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir.
Bu kişiler duruşmada dinlenir. Ancak, davayı uzatmak amacıyla yapı-
lan talepler reddedilir.

İçtihat: (AİHM Case of Cardot v. France -11069/84); (1 CD 7/5/2008,
K.:2008/3763)

Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet sav-
cısına bildirilmesi

Madde 179- (1) Sanık, doğrudan doğruya davet ettireceği veya
duruşma sırasında getireceği bilirkişi ve tanıkların ad ve adreslerini
Cumhuriyet savcısına makul süre içinde bildirir.

(2) Cumhuriyet savcısı da, iddianamede gösterilen veya sanığın
istemi üzerine davet edilen tanık ve bilirkişiler dışında gerek mahkeme
başkanı veya hâkim kararıyla, gerek kendiliğinden başka kimseleri
davet ettirecek ise bunların ad ve adreslerini sanığa yine makul süre
içinde bildirir.

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri
Madde 180- (1) Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı

bulunmayan başka bir nedenle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve
önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmasının
olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya
istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir.

(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dı-
şında bulunmasından dolayı getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişinin
dinlenmesinde de uygulanır.

(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, bü-
yükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık,
müdafi veya vekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesine
karar veremez.

(4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içeri-
sinde ise, ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükşehir
belediye sınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını
geri çevirmeksizin gereğini yapar.

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı

12016-KHK/676 m.4; Aynen kabul:2018-7070 m.4
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anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinle-
nebilmeleri olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade
alınır. Buna olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanıl-
masına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

İçtihat: (CGK 26/09/2017, E.:2017/956, K.:2017/370); (1 CD 15/6/2010,
9202-4463); (4 CD 10/2/2010, K.:2010/1897)

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi
Madde 181- (1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirle-

nen gün, Cumhuriyet savcısına, suçtan zarar görene, vekiline, sanığa
ve müdafiine bildirilir. Düzenlenen tutanağın örneği hazır bulunan
Cumhuriyet savcısına ve müdafie verilir.

(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra
hükümleri uygulanır.

(3) Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde
yapılacak bu tür işlerde hazır bulundurulmasını isteyebilir. Ancak,
hâkim veya mahkeme tarafından zorunlu sayılan hâllerde tutuklu
bulunan şüpheli veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına
karar verilebilir.

İçtihat: (7 CD 16/6/2016, E.:2014/22491, K.:2016/8476); (20 CD
25/4/2016, E.:2015/7599, K.:2016/2409); (14 CD 17/2/2016, E.:2015/10137,
K.:2016/1379)

İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma

Duruşmanın açıklığı
Madde 182- (1) Duruşma herkese açıktır.
(2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıl-

dığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapıl-
masına mahkemece karar verilebilir.

(3) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile
hüküm açık duruşmada açıklanır.

İçtihat: (18 CD 16/5/2016, E.:2015/20494, K.:2016/10578); (3 CD
22/2/2016, E.:2015/21813, K.:2016/4007) ;(14 CD 21/1/2016, E.:2015/7192,
K.:2016/567)

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı
Madde 183 – (1) 180 inci maddenin beşinci fıkrası ile 196 ncı mad-

denin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, adliye binası içeri-
sinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli
veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz.
Bu hüküm, adliye binası içerisinde ve dışındaki diğer adlî işlemlerin
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icrasında da uygulanır.

Açıklığın kaldırılması hakkında karar
Madde 184- (1) 182 nci maddede gösterilen hâllerde, açıklığın

kaldırılması istemine ilişkin olarak yapılacak duruşma, istem üzerine
veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır.

Zorunlu kapalılık
Madde 185- (1) Sanık, onsekiz yaşını doldurmamış ise duruşma

kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

İçtihat: ( 2 CD 9/5/2016, E.:2014/24206, K.:2016/8798); (CGK 13/10/2015,
E.:2015/6-221, K.:2015/310); (13 CD 16/10/2014, E.:2014/10805, K.:2014/28291)

Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması
Madde 186- (1) Açıklığın kaldırılması kararı, nedenleriyle birlikte

tutanağa geçirilir.

İçtihat: (CGK 13.11.2018, E.:2016/1158, K.:2018/520); (5 CD 31/3/2016,
E.:2016/1376, K.:2016/3192); (CGK 23/2/2016, E.:2015/1-160, K.:2016/88)

Kapalı duruşmada bulunabilme
Madde 187- (1) Kapalı duruşmada mahkeme, bazı kişilerin hazır

bulunmasına izin verebilir. Bu hâlde adı geçenler, duruşmanın kapalı
olmasını gerektiren hususları açıklamamaları bakımından uyarılırlar
ve bu husus tutanağa yazılır.

(2) Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz.
(3) Açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya genel ahlâka veya

kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kış-
kırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek amacı ile ve gerektiği
ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını
yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar.

Duruşmada hazır bulunacaklar
Madde 188- 1(1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhu-

riyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul
ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunması şarttır. Müdafiin mazeretsiz
olarak duruşmaya gelmemesi veya duruşmayı terk etmesi halinde
duruşmaya devam edilebilir.

(2) (Mülga)
(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulu-

namayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye
bulundurulabilir.

12014-6545 m.103 (Mülga); 2016-KHK/676 m.5; Aynen kabul:2018-7070 m.5; 2017-KHK/696 m.96;
Aynen kabul:2018-7079
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Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması
Madde 189- (1) Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avu-

kat aynı zamanda duruşmaya katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü
de yapabilirler.

Ara verme
Madde 190- (1) Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek

hüküm verilir. Ancak, zorunlu hâllerde davanın makul sürede sonuç-
landırılmasını olanaklı kılacak surette duruşmaya ara verilebilir.

(2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya
ara verilmesini istemeye hakkı olduğu sanığa hatırlatılır.

Duruşmanın başlaması
Madde 191- (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunma-

dığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak
duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme
başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü
kararını okuyarak açıklar.

(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.
(3) Duruşmada, sırasıyla;
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hak-

kında kendisinden bilgi alınır,
b) 1 İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçla-

manın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki
nitelendirmesi anlatılır,

c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının ka-
nunî hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir,

d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usu-
lüne göre sorgusu yapılır.

İçtihat: (CGK 19/6/2018, E.:2018/237, K.:2018/298 ); (18 CD 1/6/2016,
E.:2015/18231, K.2016/12038); (10 CD 25/4/2016, E.:2016/1382, K.:2016/1327)

Başkan veya hâkimin görevi
Madde 192- (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir

ve sanığı sorguya çeker; delillerin ikame edilmesini sağlar.
(2) Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın yönetimine ilişkin

olarak mahkeme başkanı tarafından emrolunan bir tedbirin hukuken
kabul edilemeyeceğini öne sürerse mahkeme, bu hususta bir karar
verir.

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması
Madde 193- (1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere,

hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Gelmemesinin
12016-6763 m.29
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geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir.
(2) 1Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında

bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış
olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.

İçtihat: (23 CD 4/5/2016, E.:2015/8833, K.:2016/5785); (13 CD 13/4/2016,
E.:2015/3032, K.:2016/655); (AİHM Case of T. v. The United Kingdom
-24724/94)

Sanığın mahkemeden uzaklaşması
Madde 194- (1) Mahkemeye gelen sanığın duruşmanın devamı

süresince hazır bulunması sağlanır ve savuşmasının önüne geçmek için
mahkeme gereken tedbirleri alır.

(2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse,
önceden sorguya çekilmiş ve artık hazır bulunmasına mahkemece
gerek görülmezse, dava yokluğunda bitirilebilir.

Sanığın yokluğunda duruşma
Madde 195- (1) Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya mü-

sadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu
gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın
yapılacağı yazılır.

İçtihat: (19 CD 20/4/2016, E.:2015/15665, K.:2016/16044); (20 CD
3/11/2015, E.:2015/2532, K.:2015/4465)

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması
Madde 196- (1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu

hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mah-
keme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.

(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren
suçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu
için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildiri-
lir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması
zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi
huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur.

(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur.
(4) 2 Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı

anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt
içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılma-
sına karar verilebilir.(CGK 2018/74,75,76)

(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle
yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tu-

12005-5353 m.28
22017-KHK/694 m.147; Aynen kabul:2018-7078 m.142
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tukevine nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla,
hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilme-
mesine mahkemece karar verilebilir.

(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde
hazır bulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak
veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.

İçtihat: (8 CD 6/1/2020, E.:2019/20575, K.:2020/5); (CGK 15/11/2018,
E.:2018/339, K.:2018/536); (11 CD 13/2/2017, E.:2015/2067, K.:2017/924)

Sanığın müdafi gönderebilmesi
Madde 197- (1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii bütün oturum-

larda hazır bulunmak yetkisine sahiptir.

İçtihat: (AİHM Case of Lala v. The Netherlands -14861/89); (Case
of Poitrimol v. France -14032/88); (Case of Van Geyseghem v. Belgium
-26103/95)

Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme
koşulu

Madde 198- (1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa,
mahkemenin karar ve işlemlerinin kendisine tebliği tarihinden itibaren
bir hafta içinde, sürenin geçmesinden doğan sonuçları gidermek için
sanık, kanunî nedenlere dayanarak, mahkemenin o karar ve işlemleri
hakkında eski hâle getirme isteminde bulunabilir.

(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan bağışık tutulmuş
veya müdafii aracılığıyla temsil edilmek yetkisini kullanmış olursa artık
eski hâle getirme isteminde bulunamaz.

Sanığın zorla getirilebilmesi
Madde 199- (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla

getirme kararı veya yakalama emriyle getirilmesine her zaman karar
verebilir.

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi
Madde 200- (1) Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya

bir tanığın gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu
ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına
karar verebilir.

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde
içeriği anlatılır.

Doğrudan soru yöneltme
Madde 201- (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla

duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve
duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak
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doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı
veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen soruya itiraz edil-
diğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme
başkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir.

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan
hâkimler, birinci fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir.

İçtihat: (AİHM Case of Delta v. France -11444/85); (Case of Bricmont
v. Belgium -10857/84); (Case of Doorson v. The Netherlands -20524/92)

Tercüman bulundurulacak hâller
Madde 202- 1(1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde

Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla
duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir.

(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve sa-
vunmaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır. (3)
Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen şüp-
heli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman,
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.

(4) Ayrıca sanık;
a) İddianamenin anlatılması,
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi,
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini

beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercüme hizmetleri,
beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman
tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesince
karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması ama-
cına yönelik olarak kötüye kullanılamaz.

(5) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenle-
nen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve
hâkimler yalnız bulundukları il bakımından oluşturulmuş listelerden
değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu
listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İçtihat: (AİHM Case of Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany
-6210/73, 6877/75, 7132/75)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini

Hâkim veya başkanın yetkisi
Madde 203- (1) Duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hâkim

tarafından sağlanır.
(2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan

12013-6411 m.1; 2016-6763 m.30
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kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla
salondan çıkarılmasını emreder.

(3) Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışık-
lıklara neden olursa yakalanır ve hâkim veya mahkeme tarafından,
avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhâl dört güne kadar disiplin
hapsine konulabilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulan-
maz.

Sanığın dışarı çıkarılması
Madde 204- (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruş-

manın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında
sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada
hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından
zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sa-
nığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir müdafi görevlendirilmesini
ister. Oturuma yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda
yapılan işlemler açıklanır.

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem
Madde 205- (1) Bir kimse, duruşma sırasında bir suç işlerse, mah-

keme olayı tespit eder ve bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili
makama gönderir; gerek görürse failin tutuklanmasına da karar verebi-
lir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

Delillerin ortaya konulması ve reddi
Madde 206- 1(1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin or-

taya konulmasına başlanır. Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz
olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin
ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan
gelen sanığa bildirilir.

(2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde red-
dolunur:

a) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse.
b) Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa.
c) İstem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa.
(3) Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterir-

lerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya
konulmasından vazgeçilebilir.

(4) (Mülga)

İçtihat: (20 CD 9/6/2016, E.:2015/16210, K.:2016/3589); (10 CD
12005-5353 m.29

302



Ceza Muhakemesi Kanunu 6- m.207

29/1/2016, E.:2015/3763, K.:2016/313); (10 CD 26/1/2016, E.:2015/5443,
K.:2016/239)

Delil ve olayın geç bildirilmesi
Madde 207- (1) Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat

edilmek istenen olayın geç bildirilmiş olması nedeniyle reddedilemez.

Tanığın duruşma salonundan ayrılması
Madde 208- (1) Tanıklar, dinlendikten sonra ancak mahkeme baş-

kanı veya hâkimin izniyle duruşma salonundan ayrılabilir.

Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar
Madde 209- 1(1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa

ait sorgu tutanakları, naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade
tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi delil olarak kullanı-
lacak belgeler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve sanığın kişisel ve
ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, duruşmada
anlatılır.

(2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin,
açıkça istemeleri halinde, kapalı oturumda anlatılmasına mahkemece
karar verilebilir.

İçtihat: (17 CD 31/3/2016, E.:2015/11950, K.:2016/4489); (5 CD
17/3/2016, E.:2016/956, K.:2016/2800); (3 CD 7/4/2015, E.:2014/36114,
K.:2015/12283)

Duruşmada okunmayacak belgeler
Madde 210- (1) Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret

ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme
sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okunması
dinleme yerine geçemez.

(2) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada tanıklıktan çe-
kindiğinde, önceki ifadesine ilişkin tutanak okunamaz.

İçtihat: (23 CD 30/3/2015 , E.:2015/1720, K.:2015/162) ; (6 CD
11/2/2016 , E.:2015/6838, K.:2016/765); (CGK 24/5/2016 , E.:2014/13-
676, K.:2016/262)

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
Madde 211- (1) a) Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl

hastalığına tutulmuş olur veya bulunduğu yer öğrenilemezse,
b) Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması,

hastalık, malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir
nedenle belli olmayan bir süre için olanaklı değilse,

12017-KHK/696 m.97; Aynen kabul:2018-7079 m.91
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c) İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruşmada hazır bu-
lunması gerekli sayılmıyorsa,

Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yapılan dinleme sıra-
sında düzenlenmiş tutanaklar ile kendilerinin yazmış olduğu belgeler
okunabilir.

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık veya müdafii
birinci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan tutanakların okunmasına
birlikte rıza gösterebilirler.

Tanığın önceki ifadesinin okunması
Madde 212- (1) Tanık, bir hususu hatırlayamadığını söylerse önceki

ifadesini içeren tutanağın ilgili kısmı okunarak hatırlamasına yardım
edilir.

(2) Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi arasında çelişki
bulunduğunda, evvelce alınmış ifadesi okunarak çelişkinin giderilme-
sine çalışılır.

Sanığın önceki ifadesinin okunması
Madde 213- (1) Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâ-

kim veya mahkeme huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet
savcısı tarafından alınan veya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifa-
desine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir.

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
Madde 214- (1) Bir açıklamayı ve görüşü içeren resmî belge ve

diğer yazılar ve fennî muayene ve doktor raporlarının okunmasından
sonra gerekli görülürse belge ve diğer yazılar veya raporda imzası
bulunanlar, açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler.

(2) Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafından verilmişse
mahkeme, kurulun görüşünü açıklamak üzere görevi, üyelerden birine
vermeyi kurula önerebilir.

(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci madde
hükümlerine göre yapılır.

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
Madde 215- (1) Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenme-

sinden ve herhangi bir belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir
diyecekleri olup olmadığı katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına,
sanığa ve müdafiine sorulur.

Delillerin tartışılması
Madde 216- (1) Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sıra-

sıyla katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine
veya kanunî temsilcisine verilir.

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin
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veya kanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da ka-
nunî temsilcisi de Cumhuriyet savcısının ve katılanın veya vekilinin
açıklamalarına cevap verebilir.

(3) 1Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir. Bu aşa-
mada zorunlu müdafiin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına
engel teşkil etmez. (CGK 2018/74,75,76)

İçtihat: (8 CD 6/1/2020, E.:2019/20575, K.:2020/5); (CGK 28/5/2019,
E.:2016/929, K.:2019/460); (CGK 5/3/2019, E.:2016/662, K.:2019/158)

Delilleri takdir yetkisi
Madde 217- (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve hu-

zurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî
kanaatiyle serbestçe takdir edilir. (CGK 2018/8)

(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü
delille ispat edilebilir.

İçtihat: (CGK 29/11/2018, E.:2016/1097, K.:2018/591); (20 CD 27/1/2017,
E.:2015/16553, K.:2017/753); (CGK 24/5/2016, E.:2014/13-676, K.:2016/262)

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi
Madde 218- (1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden

başka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun çözümüne
bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hü-
kümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli
mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili
olarak bekletici sorun kararı verebilir. (2) Kovuşturma evresinde mağ-
dur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili
bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen
usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir.

İçtihat: (1 CD 27/4/2016, E.:2016/2574, K.:2016/2221); (14 CD 14/3/2016,
E.:2014/3006, K.:2016/2457); (14 CD 4/11/2015, E.:2015/7329, K.:2015/10195)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı

Duruşma tutanağı
Madde 219- (1) Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme

başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada
yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması halinde, bu kayıtlar
vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme başkanı
veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır.

(2) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en

12017-KHK/694 m.148; Aynen kabul:2018-7078 m.143
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kıdemlisi tarafından imzalanır.

İçtihat: (7 CD 20/1/2016, E.:2014/6754, K.:2016/247)

Duruşma tutanağının başlığı
Madde 220- (1) Duruşma tutanağının başlığında;
a) Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı,
b) Oturum tarihleri,
c) Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı,
Belirtilir.

Duruşma tutanağının içeriği
Madde 221- (1) Duruşma tutanağında;
a) Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanunî

temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı,
b) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulü-

nün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar,
c) Sanık açıklamaları,
d) Tanık ifadeleri,
e) Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları,
f) Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar,
g) İstemler, reddi halinde gerekçesi,
h) Verilen kararlar,
i) Hüküm,
Yer alır.

Duruşma tutanağının ispat gücü
Madde 222- (1) Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen

usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla
ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir.

İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
Madde 223- (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hü-

küm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, gü-
venlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hü-
kümdür.

(2) Beraat kararı;
a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
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d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda
bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, e) Yüklenen suçun sanık
tarafından işlendiğinin sabit olmaması,

Hallerinde verilir.
(3) Sanık hakkında;
a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı

veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,
b) 1Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine geti-

rilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle
işlenmesi,

c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle
aşılması,

d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,
Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine

yer olmadığı kararı verilir.
(4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen; a)

Etkin pişmanlık,
b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,
c) Karşılıklı hakaret,
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, Dolayısıyla, faile ceza

verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
(5) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında

mahkûmiyet kararı verilir.
(6) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya

mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine
hükmolunur.

(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm
veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.

(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı
ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin
anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruş-
turmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup
da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek
üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.

(9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.

(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik
kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır. (CGK 2018/164)

İçtihat: (19 CD 27/2/2017, E.:2015/10033, K.:2017/1724); (20 CD
9/2/2017, E.:2016/2952, K.:2017/977); (10 CD 9/2/2017, E.:2014/4910,
K.:2017/445)

12005-5353 m.30
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Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
Madde 224- (1) Mahkemece karar ve hükümler oybirliği veya oy-

çokluğuyla verilir.
(2) Karşı oya tutanakta yer verilir; gerekçesi de tutanakta gösterilir.

Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi
Madde 225- (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen

suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.
(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı

değildir.

İçtihat: (13 CD 7/2/2017, E.:2015/11857, K.:2017/894); (6 CD 1/2/2017,
E.:2016/4490, K.:2017/193); (14 CD 31/1/2017, E.:2016/11279, K.:2017/380)

İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik

Suçun niteliğinin değişmesi
Madde 226- (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden

önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurul-
madıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun değindiği
kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez.

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirle-
rinin uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında
ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır.

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa
ek savunmasını hazırlaması için süre verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır.
Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır.

İçtihat: (9 CD 8/2/2017, E.:2016/1759, K.:2017/192); (2 CD 6/2/2107,
E.:2014/26476, K.:2017/1250); (17 CD 30/1/2017, E.:2015/14997, K.:2017/806)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm

Müzakereye katılacak hâkimler
Madde 227- (1) Müzakerede ancak karara ve hükme katılacak

hâkimler bulunur.
(2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim

ve avukat adaylarının müzakere sırasında hazır bulunmalarına izin
verebilir.

308



Ceza Muhakemesi Kanunu 6- m.228

Müzakerenin yönetimi
Madde 228- (1) Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir.

Oyların toplanması
Madde 229- (1) Mahkeme başkanı, kıdemsiz üyeden başlayarak

oyları ayrı ayrı toplar ve en sonra kendi oyunu verir.
(2) Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya

sorun üzerinde azınlıkta kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan
çekinemez.

(3) Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk mey-
dana gelinceye kadar kendisine daha yakın olan oya eklenir.

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar
Madde 230- (1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki

hususlar gösterilir:
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler.
b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan

ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde
bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve
açıkça gösterilmesi.

c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve
bunun nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen istemleri de dikkate
alarak, Türk Ceza Kanununun 61 ve 62 nci maddelerinde belirlenen
sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve
devamı maddelerine göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın
yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirinin belirlenmesi.

d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya
tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygu-
lanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait
dayanaklar.

(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü maddenin ikinci fıkra-
sında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir.
(3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde, 223
üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hallerden
hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir
karar veya hükmün verilmesi hâlinde bunun nedenleri gerekçede gös-
terilir. (CGK 2018/2,16)

İçtihat: (CGK 20/11/2018, E.:2016/986, K.:2018/554); (14 CD 19/12/2016,
E.:2016/8909, K.:2016/8590); (20 CD 13/12/2016, E.:2015/16015, K.:2016/5865)
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Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
Madde 231- 1(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen

esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak
gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. (CGK 2018/108)

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mer-
cii ve süresi bildirilir.

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

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.
(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hük-

molunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası
ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veri-
lebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının
geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç
doğurmamasını ifade eder.

(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi
için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum

ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği
hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın,
aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen
giderilmesi,

gerekir. Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmez.

(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mah-
kûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde
seçenek yaptırımlara çevrilemez.

(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi
halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim
süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir
yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın
denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya
sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam
etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kuru-
munda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkası-
nın gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam et-
12006-5560 m.23; 2008-5728 m.562; 2010-6008 m.7; 2014-6545 m.72
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mek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka
yükümlülüğü yerine getirmesine,

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine ge-

tiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği
zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tama-
men gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararı verilebilir.

(10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve dene-
timli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı
takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, dava-
nın düşmesi kararı verilir.

(11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya de-
netimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması
halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yükle-
nen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlen-
direrek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilme-
mesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının
ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek
yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edile-
bilir.

(13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mah-
sus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya ko-
vuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mah-
keme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için
kullanılabilir.

(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin
hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan
inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.

İçtihat: (2 CD 20/1/2020, E.:2019/14457, K.:2020/1113); (CGK 19/2/2019,
E.:2015/73, K.:2019/116); (CGK 22/10/2019, E.:2015/225, K.:2019/616)

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar
Madde 232- 1(1) Hükmün başına, "Türk Milleti adına" verildiği

yazılır.
(2) Hükmün başında;
a) Hükmü veren mahkemenin adı,
b) Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hâkimin,

Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, veki-
linin, kanunî temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık

12016-6763 m.31
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kimliği,
c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği 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 karşı oy gerekçesi, tümüyle tutanağa

geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün içinde dava
dosyasına konulur.

(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzala-
nır.

(5) Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar imzalan-
madan hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı imzalayamayacak
hâle düşerse, yeni hâkim, tefhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli
kararı bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde böyle bir durumun
gerçekleşmesi hâlinde, hüküm diğer hâkimler tarafından imzalanır ve
başkan veya en kıdemli hâkim tarafından, hükmün altına diğer hâki-
min imza edememesinin sebebi yazılarak imza olunur.(CGK 2018/108)

(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne
olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının,
kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup
bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde
yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.(CGK 2018/16)

(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim
ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir.

İçtihat: (CGK 16/1/2018, E.:2015/188, K.:2018/9); (12 CD 12/2/2017,
E.:2015/10053, K.:2017/251); (10 CD 10/1/2017, E.:2016/3365, K.:2017/38)

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması
Madde 233- (1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mah-

keme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir.
(2) Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hüküm-

ler uygulanır.

İçtihat: (5 CD 25/1/2017, E.:2015/6455, K.:2017/303); (5 CD 23/6/2016,
E.:2014/2938, K.:2016/6697); (CGK 1/3/2016, E.:2015/13-93, K.:2016/103)
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Mağdur ile şikâyetçinin hakları
Madde 234- 1(1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
1. Delillerin toplanmasını isteme,
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhu-

riyet savcısından belge örneği isteme,
3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-

dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine
avukat görevlendirilmesini isteme,

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile
soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı ince-
letme,

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki
kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

b) Kovuşturma evresinde;
1. Duruşmadan haberdar edilme,
2. Kamu davasına katılma,
3. Tutanak ve belgelerden örnek isteme,
4. Tanıkların davetini isteme,
5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-

dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine
avukat görevlendirilmesini isteme,

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara
karşı kanun yollarına başvurma.

(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da
meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bu-
lunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. (CGK 2018/98)
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu
husus tutanağa yazılır.

(4) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî
tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunlu-
luğu doğması hâlinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve
ulaşım giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları
Madde 235- (1) Mağdur, şikâyetçi veya vekilinin, dilekçelerinde

veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebli-
gata esas alınır.

(2) Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden
tebligatta bulunulmaz.

(3) Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin

12008-5793 m.40; AYM 17/5/2012, E.:2011/37, K.:2012/69 (İptal); 2019-7188 m.21
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bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araş-
tırılması gerekmez.

(4) Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde
üçüncü fıkra uygulanmaz.

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi
Madde 236- 1(1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin

hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.
(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur,

bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa
dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk
arz eden haller saklıdır. (3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun
etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak din-
lenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman
bir kişi bulundurulur.

(4) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının
özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze
gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurla-
rın ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınır.

(5) Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında
düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki
beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde Cumhuriyet sav-
cısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur çocuğun beyan
ve görüntüleri kayda alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak, maddi
gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alın-
ması veya başkaca bir işlem yapılmasında zorunluluk bulunması hâ-
linde bu işlem, mahkeme veya görevlendireceği naip hâkim tarafından
bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk
yargı çevresi ve mülkî sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götü-
rülmek suretiyle bu fıkrada belirtilen işlemler yerine getirilir.

(6) Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında
düzenlenen suçlardan mağdur olanların soruşturma evresindeki be-
yanları bakımından da beşinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak, beyan
ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranır.

(7) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü
kayıtları dava dosyasında saklanır, kimseye verilmez ve gizliliği için
gerekli tedbirler alınır.

(8) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü
kayıtları, yazılı tutanağa dönüştürülür. Bu tutanak, talepte bulunan
şüpheli, sanık, müdafii, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye veri-
lir. Beyan ve görüntü kayıtları bu kişilere soruşturma ve kovuşturma
makamlarının gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle izletilebilir.

12019-7188 m.22
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İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma

Kamu davasına katılma
Madde 237- (1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler

ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma ev-
resinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını
bildirerek kamu davasına katılabilirler.

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulu-
nulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan
veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda
açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır. (CGK 2018/12)

İçtihat: (1 CD 23/1/2019, E.:2018/4632, K.:2019/268); (CGK 12/6/2018,
E.:2015/1190, K.:2018/274); (14 CD 28/2/2017, E.:2014/6262, K.:20917/1012)

Katılma usulü
Madde 238- (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mah-

kemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvuru-
nun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur.

(2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar
görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur.

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenme-
sinden sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar
verilir.

(4) 1(Mülga)

İçtihat: (CGK 17/2/2015, E.:2013/5-657, K.:2015/9)

Katılanın hakları
Madde 239- 2(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldı-

ğında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilme-
sini isteyebilir.

(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya
kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat
görevlendirilmesi için istem aranmaz.

İçtihat: (6 CD 14/3/2016, E.:2013/29585, K.:2016/1777); (1 CD 15/12/2015,
E.:2015/1630, K.:2915/6178)

Katılmanın davaya etkisi
Madde 240- (1) Katılma davayı durdurmaz.
(2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin

12014-6545 m.103
22008-5793 m.41
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diğer işlemler vaktin darlığından dolayı katılan kimse çağrılamayacak
veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır.

Katılmadan önceki kararlara itiraz
Madde 241- (1) Katılmadan önce verilmiş olan kararlar katılana

tebliğ edilmez.
(2) Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyet

savcısı için öngörülen sürenin geçmesiyle katılan da başvuru hakkını
kaybeder.

Katılanın kanun yoluna başvurması
Madde 242- (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın

kanun yollarına başvurabilir.
(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet sav-

cısı işi yeniden takip eder.

Katılmanın hükümsüz kalması
Madde 243- (1) Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz

kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabi-
lirler.

BEŞİNCİ KİTAP
Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişileri Soruşturmada

ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
Madde 244- (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulu-

nup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun
bulunmayan sanık gaip sayılır.

(2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçi-
rilmesi veya korunması amacıyla gerekli işlemleri yapar.

(3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılı-
ğıyla da yapılabilir.

(4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi
veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece barodan bir mü-
dafi görevlendirilmesi istenir.

Gaibe ihtar
Madde 245- (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi

veya adresini bildirmesi hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar

316



Ceza Muhakemesi Kanunu 6- m.246

edilir.

Sanığa verilecek güvence belgesi
Madde 246- (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya

gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi ve-
rebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında
bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa
belgenin hükmü kalmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması

Kaçağın tanımı
Madde 247- 1(1) Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın

sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya ya-
bancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mah-
keme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir.

(2) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suç-
lardan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olan şüpheli
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 şüpheli veya sanığın bilinen konutunun
kapısına asılmak suretiyle ilânına karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş
gün içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere
hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,

b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından
itibaren onbeş gün içinde başvurmayan şüpheli veya sanığın kaçak
olduğuna karar verir.

(3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce
sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez.

(4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mah-
keme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
Madde 248- 2(1) Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya

duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulunan malla-
rına, 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;
12005-5353 m.31; 2016-6763 m.32; 2017-KHK/680 m.12; Aynen kabul:2018-7072 m.11
22016-6763 m.33; 2017-KHK/680 m.13; Aynen kabul:2018-7072 m.12
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a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
11. Zimmet (madde 247),
12. İrtikâp (madde 250),
13. Rüşvet (madde 252),
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 16. Devletin Gü-

venliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),
17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde

309, 310, 311, 312, 313),
18. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde

315),
19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,

331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda

tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkra-

larında 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

ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir
gazetede ilânına sulh ceza hâkimince veya mahkemece karar verilebilir.

(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim oldu-
ğunda 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 alı-
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nan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların
geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durum-
ları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma
izin verir.

(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Tüzel kişinin temsili
Madde 249- (1) Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suç-

lardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada tüzel kişinin organ
veya temsilcisi, katılan veya savunma makamı yanında yer alan sıfa-
tıyla duruşmaya kabul edilir.

(2) Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi bu Kanunun
katılana veya sanığa sağladığı haklardan yararlanır.

(3) Birinci fıkra hükmü, sanığın aynı zamanda tüzel kişinin organ
veya temsilcisi sıfatını taşıması hâlinde uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

Seri muhakeme usulü
Madde 250– 1(1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili

olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği
takdirde seri muhakeme usulü uygulanır:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170),
3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü

fıkra),
4. Gürültüye neden olma (madde 183),
5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra),
6. Mühür bozma (madde 203),
7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),
8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci

fıkra),
9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde

268),
suçları.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü

12012-6352 m.105 (Mülga); 2019-7188 m.23
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ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç.

d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri
Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirti-
len suç.

e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2
nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

(2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi, seri mu-
hakeme usulü hakkında bilgilendirir.

(3) Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygu-
lanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifi
kabul etmesi hâlinde bu usul uygulanır.

(4) Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, suçun
kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit
edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yap-
tırımı belirler.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenen hapis cezası
Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde Türk Ceza
Kanununun 50 nci maddesine göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir
veya 51 inci maddesine göre ertelenebilir.

(6) Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyet
savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde 231 inci madde kıyasen
uygulanabilir.

(7) Bu madde kapsamında yaptırım uygulanması, güvenlik tedbir-
lerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün
uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep
yazısında;

a) Şüphelinin kimliği ve müdafii,
b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya

kanuni temsilcisi,
c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri,
d) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
e) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına

alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,
f) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti,
g) Üçüncü fıkrada belirtilen şartların gerçekleştiği,
h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise

bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri,
gösterilir.
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(9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü
fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kap-
samında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrul-
tusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın
genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuri-
yet başsavcılığına gönderir. Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen
şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.

(10) Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlana-
maması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması
amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi hâllerinde, şüphe-
linin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu
usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve
kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamaz.

(11) Suçun iştirak hâlinde işlenmesi durumunda şüphelilerden biri-
nin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi hâlinde seri muhakeme
usulü uygulanmaz.

(12) Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır
ve dilsizlik hâllerinde uygulanmaz.

(13) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında
yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir
nedenle şüpheliye ulaşılamaması hâlinde, seri muhakeme usulü uygu-
lanmaz.

(14) Dokuzuncu fıkra kapsamında Cumhuriyet savcısının talebi
doğrultusunda mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir.

(15) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Basit yargılama usulü
Madde 251- 1(1) Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabu-

lünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha
az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün
uygulanmasına karar verilebilir.

(2) Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği tak-
dirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edile-
rek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri
istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu
da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuru-
luşlardan talep edilir.

(3) Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece
duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın,
Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223
üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmi-
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yet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir.
(4) Mahkemece, koşulları bulunması hâlinde; kısa süreli hapis ce-

zası seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası ertelenebilir
ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması
kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

(5) Hükümde itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilir.
(6) Mahkemece gerekli görülmesi hâlinde bu madde uyarınca hü-

küm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel
hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir.

(7) Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve
dilsizlik hâlleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da
talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz.

(8) Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama
girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde uygulanmaz.

Basit yargılama usulünde itiraz
Madde 252– 1(1) 251 inci madde uyarınca verilen hükümlere karşı

itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir.
(2) İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılır ve ge-

nel hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile
duruşma yapılır ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm
verilebilir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. Duruş-
madan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmaz ve itiraz
edilmemiş sayılır.

(3) Mahkeme, ikinci fıkra uyarınca hüküm verirken, 251 inci madde
kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı değil-
dir. Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde
251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirim korunur.

(4) İtiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması hâlinde, bu
hususların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı
varsa bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan yararlanır.

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

(6) Birinci fıkradaki itirazın, süresinde yapılmadığı veya kanun
yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı mahkemesince
değerlendirildiğinde dosya, 268 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca
itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderilir. Mercii bu sebepler
yönünden incelemesini yapar ve kararını gereği için mahkemesine
gönderir.

12012-6352 m.105 (Mülga); 2019-7188 m.25
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İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma

Uzlaştırma
MADDE 253- 1(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya

suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması
girişiminde bulunulur:

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanu-

nunda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde

119, birinci fıkra (c) bendi),
6. Hırsızlık (madde 141),
7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
8. Dolandırıcılık (madde 157),
9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),
10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi

veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk

tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ay-
rıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren
suçlar.

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç
olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma
yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

.(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaş-
tırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka
suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma
hükümleri uygulanmaz.

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu da-
vası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma
bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüp-
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heli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur.
Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ha-
linde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uz-
laşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir.
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde
bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde,
teklifi reddetmiş sayılır.

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın ma-
hiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatı-
lır.

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında
yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir
nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî
temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin
soruşturma sonuçlandırılır.

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine se-
bebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için,
mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi
gerekir.

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi,
soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma
tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

(9) (Mülga)
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller

ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz
önünde bulundurulur.

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan
ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği veri-
lir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine
uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine
verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini so-
nuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü
geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma
müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci,
müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin
kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmak-
tan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yön-
temle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet sav-
cısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırla-
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yarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna
verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren
raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Uzlaştırma
bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cum-
huriyet savcısına gönderir.

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur
veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddi-
anamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak
uzlaştıklarını beyan edebilirler.

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine
dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya
belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza
eder. (18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma
yoluna gidilemez.

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine ge-
tirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlan-
ması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aran-
maksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi
kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davası-
nın açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin
yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasın-
daki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması
halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;
açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine
getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam
mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, her-
hangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kul-
lanılamaz.

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uz-
laşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin
sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek
uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuş-
turma koşulu olan dava süresi işlemez.

(22) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye
göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri,
yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu
giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Ka-
nunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

(24) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu
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kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir.
Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer
aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden
görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa
yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruş-
turma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları
tarafından sonuçlandırılır.

(25) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlu-
lukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri
ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumla-
rının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde
kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma
teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak
konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar,
Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. (CGK 2018/5,6)

İçtihat: (CGK 12/2/2019, E.:2018/590, K.:2019/90); (CGK 16/1/2018,
E.:2015/1, K.:2018/5); (4 CD 18/1/2017, E.:2014/28504, K.:2017/1763)

Mahkeme tarafından uzlaştırma
Madde 254- 1(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu

suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuş-
turma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen
esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderi-
lir.

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda
sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine
karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside
bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci
maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra,
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tara-
fından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın,
hüküm açıklanır.

İçtihat: (CGK 17/1/2019, E.:2015/1164, K.:2019/15); (18 CD 9/1/2017,
E.:2015/17649, K.:2017/72); (23 CD 14/12/2016, E.:2015/15021, K.:2016/10731)

Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma
Madde 255- (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden

çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan
yararlanır.

12006-5560 m.25; 2016-6763 m.35
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İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü

Başvuru
Madde 256- (1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu

davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber
bir karar verilmemişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya
katılan, davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir.

(2) Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken eşya veya
malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş
olması durumunda, mahkemece re’sen veya ilgililerin istemi üzerine
bunların iadesine karar verilir.

Duruşma ve karar
Madde 257- (1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken kararlar,

duruşmalı olarak verilir.
(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı de-

ğerleri üzerinde hakkı olan kimseler de duruşmaya çağrılır. Bu kişiler,
sanığın sahip olduğu hakları kullanabilirler.

(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve
hükmün verilmesini engellemez.

Kanun yolu
Madde 258- (1) 256 ncı maddeye göre verilecek hükümlere karşı

Cumhuriyet savcısı, katılan ve 257 nci maddede belirlenen kişiler için
istinaf yolu açıktır.

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi
Madde 259- (1) Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bu-

lunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hâkimi tarafından duruşma
yapılmaksızın karar verilir.

ALTINCI KİTAP
Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Kanun yollarına başvurma hakkı
Madde 260- (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet

savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar
ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını
alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları
açıktır.

327



6- m.261 Ceza Muhakemesi Kanunu

(2) 1Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır
ceza mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mahkemelerinin;
bölge adliye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge ad-
liye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler.

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına baş-
vurabilir.

İçtihat: (16 CD 8/3/2017 E.:2017/765 K.:2017/1165); (11 CD 1/12/2016,
E.:2015/4434, K.:2016/8015); (CGK 17/3/2015, E.:2013/11-602, K.:2015/44)

Avukatın başvurma hakkı
Madde 261- (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği

kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına baş-
vurabilir.

İçtihat: (CGK 2018/98)

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı
Madde 262- (1) Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli

veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden
başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler,
bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de
geçerlidir.

İçtihat: (CGK 13/3/2018, E.:2015/136, K.:2018/98)

Tutuklunun kanun yollarına başvurması
Madde 263- (1) Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine

veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne
beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun
yollarına başvurabilir.

(2) Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun yollarına başvuru beyanı
veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları belirten
bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir
örneği verilir.

(3) Kurum müdürüne başvuru hâlinde ikinci fıkra hükmüne göre
işlem yapılarak, tutanak ve dilekçe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir.
Zabıt kâtibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.

(4) Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hük-
müne göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları için bu Kanunda belir-
lenen süreler kesilmiş sayılır.

12014-6545 m.73
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Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma
Madde 264- (1) Kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunun

veya merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan
kaldırmaz.

(2) Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli
ve yetkili olan mercie gönderir.

Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı
Madde 265- (1) Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhine kanun yo-

luna gidilen karar, sanık lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Cum-
huriyet savcısı, kanun yoluna sanık lehine başvurduğunda, yeniden
verilen hüküm önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır
bir cezayı içeremez.

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi
Madde 266- (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vaz-

geçilmesi, mercii tarafından karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak,
Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun
rızası olmaksızın vazgeçilemez.

(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletna-
mede bu hususta özel yetkili kılınmış olması koşuluna bağlıdır.

(3) 150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine müdafi ata-
nan şüpheli veya sanıklar yararına kanun yoluna başvurulduğunda
veya başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde şüpheli veya sa-
nık ile müdafiin iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır. (CGK
2018/256)

İçtihat: (CGK 29/5/2018, E.:2017/292, K.:2018/256); (CGK 15/11/2018,
E.:2015/442, K.:2018/533); (CGK 15/1/2019, E.:2017/572, K.:2019/2)

İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz

İtiraz olunabilecek kararlar
Madde 267- (1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde,

mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

İçtihat: (AİHM Case of X v. The United Kingdom -7215/75)

İtiraz usulü ve inceleme mercileri
Madde 268- 1(1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanu-

nun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin

12014-6545 m.74
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kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine
beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve
imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü
saklıdır.

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde
görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı
incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:
a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi,

o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, nu-
mara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için
bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde
tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza
mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza
mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en
yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimli-
ğine aittir.

b) İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tu-
tuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki usul
uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği,
tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapı-
lacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza
mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar
hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin
birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izle-
yen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza
mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, men-
sup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mah-
keme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre
bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay
ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri
kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin
başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla
izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza
dairesi inceler.

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi
Madde 269- (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması

sonucunu doğurmaz.
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(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek
merci, geri bırakılmasına karar verebilir.

İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme
ve araştırma yapılması

Madde 270- (1) İtirazı inceleyecek merci, yazı ile cevap verebilmesi
için itirazı, Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilir. Merci, in-
celeme ve araştırma yapabileceği gibi gerekli gördüğünde bunların
yapılmasını da emredebilir.

(2) 1101 ve 105 inci maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhu-
riyet savcısından görüş alınması durumunda, bu görüş şüpheli, sanık
veya müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık veya müdafii üç gün içinde
görüşünü bildirebilir.

Karar
Madde 271- (1) Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere,

itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli
görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir.

(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu
hakkında da karar verir.

(3) Karar mümkün olan en kısa sürede verilir.
(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa

merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidi-
lebilir.

İçtihat: (1 CD 23/1/2017, E.:2016/6190, K.:2017/99); (19 CD 15/6/2016,
E.:2016/8916, K.:2016/19737); (AYM 4/12/2014)

İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf

İstinaf
Madde 272- 2(1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere

karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla
hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen
incelenir.

(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca
kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle
birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Ancak;
a) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere,

sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına
mahkûmiyet hükümlerine,

12013-6459 m.20
22011-6217 m.23; 2020-7242 m.17
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b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren
suçlardan beraat hükümlerine,

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bu suretle verilen hükümler

tekerrüre esas olmaz.

İçtihat: (CGK 26/3/2013, E.:2012/12-1515, K.:2013/102); (1 CD
26/4/2011, K.:2011/2575); (CGK 12/4/2011, K.:2011/48)

İstinaf istemi ve süresi
Madde 273- (1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren

yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya
zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tuta-
nağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında
263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda
açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

(3)1Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mah-
kemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hüküm-
lerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden
itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.

(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma
isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek
surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında,
başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına
engel olmaz.

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini ge-
rekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere
tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu hu-
sustaki cevaplarını bildirebilirler.

İçtihat: (CGK 7/5/2013, E.2013/4-MD-217, K.:2013/235); (CGK
5/3/2013, E.:2012/15-1292, K.:2013/89); (CGK 5/4/2011, K.:2011/35)

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi
Madde 274- (1) Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere

karşı eski hâle getirme isteminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi
içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle getirme isteminde bu-
lunduğu hâllerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde
istinaf istemi ile ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar
verilinceye kadar ertelenir.

İçtihat: (11 CD 18/01/2011, E.:2010/9912, K.:2011/91); (11 CD 19/02/2010,
E.:2009/2731, K.:2010/1484); (11 CD 29/11/2010, E.:2010/15659, K.:2010/13658)

12014-6545 m.75
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İstinaf başvurusunun etkisi
Madde 275- (1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün

kesinleşmesini engeller.
(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgi-

lilere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna
başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi
gün içinde tebliğ edilir.

İçtihat: (CGK 23/3/2010, E.:2010/7-33, K.:2010/58); (CGK 6/4/2010,
E.:2010/2-6, K.:2010/73); (7 CD 29/1/2008, E.:2006/13050, K.:2008/463)

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi
Madde 276- (1) İstinaf istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra

veya aleyhine istinaf yoluna başvurulamayacak bir hükme karşı yapıl-
mışsa ya da istinaf yoluna başvuranın buna hakkı yoksa, hükmü veren
mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder.

(2) İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya ilgililer,
ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içinde bölge
adliye mahkemesinden bu hususta bir karar vermesini isteyebilirler.
Bu takdirde dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu
nedenle hükmün infazı ertelenemez.

İçtihat: (11 CD 8/10/2008, E.:2008/7948, K.:2008/10063); (CGK
13/2/2007, E.:2007/5-14, K.:2007/32); (7 CD 15/6/2006, E.:2005/9147,
K.:2006/11880)

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı
Madde 277- 1(1) 276 ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece

reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği
karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir.

(2) Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâ-
tibine yapılacak bir beyanla da cevabını verebilir. Cevap verildikten
veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye
mahkemesine gönderilir.

(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.

İçtihat: (6 CD 18/4/2005, E.:2004/10419, K.:2005/6094); (1 CD 4/6/2003,
E.:2003/1306, K.:2003/1261); (1 CD 24/2/2003, E.:2003/43, K.:2003/120)

Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii
Madde 278- 2(1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesine geldi-

ğinde işbölümüne göre görevli ceza dairesine verilir. Daire, varsa tebli-

12016-KHK/674 m.15; Aynen kabul:2016-6758 m.14
22016-KHK/674 m.14; Aynen kabul:2016-6758 m.14
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gat eksikliklerinin giderilmesini sağlar.

Dosya üzerinde ön inceleme
Madde 279- (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda;
a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâ-

linde dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine,
b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığı-

nın, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebi-
lecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının
anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine,

1Karar verilir. Bu kararlar itiraza tabidir.

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma
Madde 280- 2(1) Bölge adliye mahkemesi, dosyayı ve dosyayla

birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin her-

hangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde
herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin
yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine,
303 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentle-
rinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek
istinaf başvurusunun esastan reddine,

b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun
olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt de-
recesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

c) Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran veya
cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî ce-
zasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya ceza
verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hâllerde, hu-
kuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

d) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın
reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın
düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf
başvurusunun esastan reddine,

e) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddenin birinci
fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde belirtilen bir hu-
kuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve
dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan
ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği
diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

12014-6545 m.76
22014-6545 m.77; 2016-KHK/674 m.15; Aynen kabul:2016-6758 m.15; 2017-7035 m.15; 2017-

KHK/696 m.98; Aynen kabul:2018-7079 m.92; 2019-7188 m.27
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f) Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya
önödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya
da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile bir-
likte yürütülmesinin zorunlu olması hâlinde hükmün bozulmasına ve
dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan
ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği
diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

g) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden
görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına,

Karar verir.
(2) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu

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

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine
olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer
sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde
bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.

İçtihat: (16 CD 12/4/2018 E.:2018/85 K.:2018/1105); (20 CD 5/4/2018
E.:2018/764 K.:2018/1937); (7 CD 29/01/2008 E.:2006/13050 K.:2008/463)

Duruşma hazırlığı
Madde 281- (1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahke-

mesi daire başkanı veya görevlendireceği üye, 175 inci madde hüküm-
lerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar.
1(Mülga)

(2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilme-
sine ve keşfin yapılmasına karar verilir.

İçtihat: (AYM 14/6/2017, K.:2017/113)

İstisnalar
MADDE 282 - 2(1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisna-

lar dışında bu Kanunun duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin
hükümleri uygulanır:

a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başla-
dıktan sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu anlatılır.

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü anlatılır.
c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren

tutanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.
d) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan

delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin
tutanak ve raporlar anlatılır.

12017-7035 m.16
22017-7035 m.17; 2017-KHK/696 m.99; Aynen kabul:2018-7079 m.93; 2019-7188 m.28
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e) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli
görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır.

f) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine
rağmen duruşmaya gelmemesi hâlinde duruşmaya devam edilerek
sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında biti-
rilebilir. Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sanık
hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan
daha ağır ise, her hâlde sanığın dinlenmesi gerekir.

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm
Madde 283- 1(1) İstinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa,

yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha
ağır olamaz.

İçtihat: (13 CD 30/3/2017 E.:2017/1419 K.:2017/3333)

Direnme yasağı
Madde 284- (1) Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine

karşı direnilemez; bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemez.
(2) İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır.

Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri
Madde 285- 2(1) 23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda

Uluslararası Adlî İş Birliği Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrası hükmü hariç; diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya hak-
larında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye
mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin ilk derece
mahkemelerinin karar ve hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz

Temyiz
Madde 286- 3(1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma

dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir. (CGK 2018/113)
(2) Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis

cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf
başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis
cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,

c) Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece

12017-7035 m.18
22017-7035 m.19
32014-6545 m.78; 2017-7035 m.20; AYM 27/12/2018, E.:2018/71, K.:2018/118 (İptal); 2019-7165

m.7; 2019-7188 m.29
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mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen;
seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun
esastan reddine dair kararlar,

d) İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci maddenin
üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları hariç ol-
mak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst
sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bun-
lara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi
kararları,

e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemele-
rinden verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi
kararları,

f) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olma-
dığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf
başvurusunun esastan reddine dair kararları,

g) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerek-
tiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile
ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

h) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik
tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge
adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun
esastan reddine dair kararlar,

ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla
aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge
adliye mahkemesi kararları,

Temyiz edilemez.
(3) 1İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsa-

mında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye
mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir":

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),
2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde

213),
3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),
4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),
5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),
6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),
7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),
8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),
9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum

12020-7249 m.10 ile AvK m.59 değiştirilmiştir: "Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Bir-
liği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nede-
niyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.
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ve organlarını aşağılama (madde 301),
10. Silâhlı örgüt (madde 314),
11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),
suçları.
b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dör-

düncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin

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

İçtihat: (2 CD 27/3/2018 E.:2017/3298, K.:2018/3413); (CGK 20/3/2018,
E.:2018/38, K.:2018/113)

Hükümden önceki kararların temyizi
Madde 287- (1) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden

veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da
hükümle beraber temyiz olunabilir.

Temyiz nedeni
Madde 288- (1) Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması ne-

denine dayanır.
(2) Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması

hukuka aykırılıktır.

İçtihat: (CGK 21/3/2019 E.:2018/387, K.: 2019/246); (CGK, 9/4/2019,
E.:2018/109, K.:2019/302)

Hukuka kesin aykırılık hâlleri
Madde 289- (1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş ol-

masa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış

hâkimin hükme katılması.
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup

da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu
istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması.

d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini
görevli veya yetkili görmesi.

e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır
bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.

f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edil-
mesi.

g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi.
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma

hakkının sınırlandırılmış olması.
i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.
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İçtihat: (20 CD 6/10/2016, E.:2016/690, K.:2016/5049); (12 CD 16/3/2016,
E.:2015/4369, K.:2016/4233); (20 CD 16/12/2015, E.:2015/15448, K.:2015/5197)

Sanığın yararına olan kurallara aykırılık
Madde 290- (1) Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık,

sanık aleyhine hükmün bozdurulması için Cumhuriyet savcısına bir
hak vermez.

Temyiz istemi ve süresi
Madde 291- 1(1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren

on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi
veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan
tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan
sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda
açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

İçtihat: (CGK 14/3/2019, E.:2016/1281, K.:2019/216); (CGK 27/6/2019,
E.:2018/545, K.:2019/504); (CGK 11/10/2018, E.:2018/373, K.:2018/426)

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi
Madde 292- (1) Sanığın aleyhine, yokluğunda verilen hükümlerde

eski hâle getirme istemiyle ilgili olarak 274 üncü madde hükümleri
uygulanır.

Temyiz başvurusunun etkisi
Madde 293- (1) Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu, hükmün

kesinleşmesini engeller.
(2) Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerek-

çesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükmün temyiz edildiğinin bölge ad-
liye mahkemesince öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde
tebliğ edilir.

Temyiz başvurusunun içeriği
Madde 294- (1) Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını

istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.
(2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir.

Temyiz gerekçesi
Madde 295- (1) Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gösteril-

memişse temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü temyiz
olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek dilekçe ve-
rilir. Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın

12017-7035 m.21
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yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtir.
(2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veya

müdafii tarafından imza edilerek verilir.
(3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine

yapacağı bir beyanla gerekçesini açıklayabilir; tutanak hâkime onay-
latılır. Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında 262 nci madde, tutuklu
sanık hakkında ise 263 üncü madde hükümleri saklıdır.

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü ve-
ren mahkemece reddi

Madde 296- (1) Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra
yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş veya
temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan bölge adliye
veya ilk derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder.

(2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi
gün içinde Yargıtaydan bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. Bu
takdirde dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak, bu nedenden dolayı hük-
mün infazı ertelenemez.

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığının görevi

Madde 297- 1(1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye
mahkemesince reddedilmeyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir
örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir.

(2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra
dava dosyası, bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir.

(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname,
hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş
içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili
dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde
yazılı olarak cevap verebilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dos-
yasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.

İçtihat: (Case of Delcourt v. Belgium -2689/65); (Case of Brandstetter
v. Austria -11170/84, 12876/87, 13468/87)

Temyiz isteminin reddi
Madde 298- (1) Yargıtay, süresi içinde temyiz başvurusunda bu-

lunulmadığını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin

12016-KHK/674 m.15; Aynen kabul:2016-6758 m.15
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buna hakkı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini
içermediğini saptarsa, temyiz istemini reddeder. (CGK 2018/9,98)

İçtihat: (17 CD 24/10/2017, E.:2015/22983, K.:2017/12310); (CGK
6/12/2016, E.:2014/305, K.:2016/471)

Duruşmalı inceleme
Madde 299- 1(1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hü-

kümlerde, Yargıtay, incelemelerini uygun görmesi halinde duruşma
yoluyla yapabilir. Duruşma gününden sanığa, katılana, müdafi ve ve-
kile haber verilir. Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini
bir müdafi ile de temsil ettirebilir.

(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz.

Duruşmada usul
Madde 300- (1) Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik

hâkimi tarafından hazırlanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler, ayrıca
bizzat dosyayı incelerler. Bu hususlar gerçekleştikten sonra duruşma
açılır.

(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görev-
lendirdiği Yargıtay Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili
iddia ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa önce söz
verilir. Her hâlde son söz sanığındır.

Temyizde incelenecek hususlar
Madde 301- (1) Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen

hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa,
temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler ya-
par.

İçtihat: (20 CD 5/4/2018 E.:2018/764 K.:2018/1937); (CGK 24/10/1995,
E.:1995/6-238, K.:1995/305); (CGK 24/10/1995 E.:1995-7-165, K.:1995/302)

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması
Madde 302- (1) Bölge adliye mahkemesinin temyiz olunan hük-

münün Yargıtayca hukuka uygun bulunması hâlinde temyiz isteminin
esastan reddine karar verilir.

(2) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvurusunda gösterilen,
hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar.
Bozma sebepleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir.

(3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozuldu-
ğunda, dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka
aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir.

(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme

12017-KHK/696 m.100; Aynen kabul:2018-7079 m.94
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esas olarak saptanan işlemlerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı
zamanda bozulur.

(5) 289 uncu madde hükümleri saklıdır. (CGK 2018/150,164,245)

Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılı-
ğın düzeltilmesi

Madde 303- (1) Hükme esas olarak saptanan olaylara uygulan-
masında hukuka aykırılıktan dolayı hüküm bozulmuş ise, aşağıdaki
hâllerde Yargıtay davanın esasına hükmedebileceği gibi hükümdeki
hukuka aykırılığı da düzeltebilir:

a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya da-
vanın düşmesine ya da alt ve üst sınırı olmayan sabit bir cezaya hük-
molunması gerekirse.

b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak
sanığa kanunda yazılı cezanın en alt derecesini uygulamayı uygun
görürse.

c) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası hü-
kümde doğru gösterilmiş olduğu hâlde sadece kanunun madde numa-
rası yanlış yazılmış ise.

d) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun cezasını azaltmış
ve mahkemece sanığa verilecek cezanın belirlenmesinde artırma sebebi
kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç olmaktan çıkarılmış
ise birinci hâlde daha az bir cezanın hükmolunması ve ikinci hâlde hiç
ceza hükmolunmaması gerekirse.

e) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre
verilecek cezanın belirlenmesinde gerekli indirim yapılmamış veya
yanlış indirim yapılmış ise.

f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya mik-
tarının belirlenmesinde maddî hata yapılmış ise.

g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın göze-
tilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş ise.

h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve
Avukatlık Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık mev-
cutsa.

Yargıtay kararının gönderileceği merci
Madde 304- 1(1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya

303 üncü madde uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya ilk derece
mahkemesine, kararın bir örneği ise bölge adliye mahkemesine gönde-
rilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan
hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan

12017-7035 m.22; 2019-7165 m.8
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bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge adliye mahkemesine
gönderir. Ancak bozma kararı,

a) İstinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin ise dosya,
gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine,

b) Hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan
reddi kararına ilişkin ise dosya, gereği için kararı veren ilk derece
mahkemesine ya da bozma kararının içeriği doğrultusunda Yargıtayca
uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemesine,

gönderilir. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği hallerde,
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

(3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli
veya yetkili görmesinden dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda
dosyayı görevli veya yetkili mahkemeye gönderir.

(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık
bulunan hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü
veren ilk derece mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına verilir.

Yargıtayda hükmün açıklanması
Madde 305- (1) Hüküm, 231 inci madde gereğince açıklanır. Buna

olanak bulunmadığı takdirde duruşmanın bitiminden itibaren yedi
gün içinde karar verilir.

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi
Madde 306- (1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların

temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması ola-
nağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün
bozulmasından yararlanırlar.

İçtihat: (CGK 21/5/2019, E.:2018/171, K.:2019/453)

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri
Madde 307- 1(1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya

yeniden bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere
bozmaya karşı diyeceklerini sorar.

(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adresle-
rine de davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına
rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları
saptanmamış olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında
bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan
cezadan daha ağır ise, her hâlde dinlenmesi gerekir. (CGK 2018/218)

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına uyulması hâlinde ilk de-
rece mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz

12016-6763 m.36; 2019-7165 m.9
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sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz yoluna başvurulabilir.
(4) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk de-

rece mahkemesinin direnme hakkı vardır. Direnme kararları, kararına
direnilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede di-
renme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse
dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme üzerine Yar-
gıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez. (CGK
2018/21,44)

(5) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet
savcısı veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse,
yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha
ağır olamaz.

İçtihat: (CGK 12/6/2018, E.:2017/1098, K.:2018/283); (CGK 15/5/2018,
E.:2018/119, K.:2018/218); (CGK 13/2/2018, E.:2017/189, K.:2018/44)

ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi1

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi
Madde 308- 2(1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın ken-
disine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna
itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.

(2) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde

görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuru-
luna gönderir. (CGK 2018/110)

İçtihat: (4 CD 24/3/2016, E.:2016/4242, K.:2016/5595); (CGK 19/1/2016,
E.:2015/7-911, K.:2016/1); (CGK 30/10/2014, E.:2013/6-598, K.:2014/474)

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi
MADDE 308/A- 3(1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin ke-

sin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarih-
ten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın
lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı

12017-7035 m.23
22012-6352 m.99; CMK Yürürlük Kanununun 8.maddesinin 1. fıkrasına 2006-5560 m.29 ile ekle-

nen cümle:"Yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ilgili
ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir".

32017-7035 m.23; 2019-7188 m.30
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inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı itirazı
incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderir. Kurula
gönderilen itiraz hakkında, kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya
görevlendireceği üye tarafından kurula sunulmak üzere bir rapor hazır-
lanır. Kurulun itirazın kabulüne ilişkin kararları, gereği için dairesine
gönderilir. Kurulun verdiği kararlar kesindir. Dörtten fazla ceza da-
iresi olan bölge adliye mahkemelerinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu
tarafından daire başkanları arasından belirlenen ve dört üyeden olu-
şan başkanlar kurulu bu incelemeyi yapar. Başkanlar kurulunun bu
maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu
tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma

Kanun yararına bozma
Madde 309- 1(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve isti-

naf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya
hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o
karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini
belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak
karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili
ceza dairesine verir.

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse,
karar veya hükmü kanun yararına bozar.

(4) Bozma nedenleri:
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir

karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme
ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.

b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne
veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul
işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden
yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm,
önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. c) Davanın
esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte
sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın
kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu
hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.

(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.

İçtihat: (14 CD 7/2/2017, E.:2016/12602, K.:2017/544); (12 CD 2/2/2017,

12006-5560 m.26
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E.:2016/12689, K.:2017/686); (CGK 10/4/2018, E.:2014/487, K.:2018/151)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması
Madde 310- (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı maddenin

dördüncü fıkrasının (d) bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve kanun
yararına olarak re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da
kullanılabilir.

(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvu-
rulduğunda bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
kullanılamaz. 1

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri
Madde 311- 2(1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşa-

ğıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi
yoluyla tekrar görülür:

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği
anlaşılırsa.

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü
etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı
tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.

c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden ol-
duğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile
mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş
ise. d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış
olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış
ise.

e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız ba-
şına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında
sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün
uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin
ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya ceza hükmü
aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hak-
kında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme
kararı verilmesi. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde
istenebilir. (2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde

12006-5560 m.26
22018-7145 m.18
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003
tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru-
lar üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.

İçtihat: (3 CD 2/2/2017, E.:2016/18038, K.:2017/1668); (10 CD 26/12/2016,
E.:2016/2658, K.:2016/4291); (23 CD 17/10/2016, E.:2016/9815, K.:2016/8858)

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması
Madde 312- (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını

ertelemez. Ancak mahkeme, infazın geri bırakılmasına veya durdurul-
masına karar verebilir.

Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller
Madde 313- (1) Hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün

ölümü, yargılamanın yenilenmesi istemine engel olmaz.
(2) Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilen-

mesi isteminde bulunabilirler.
(3) İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanı

da yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir.

Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi neden-
leri

Madde 314- (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir dava
aşağıda yazılı hâllerde sanık veya hükümlünün aleyhine olarak yargı-
lamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür:

a) Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve
hükme etkili olan bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.

b) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuştur-
masını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak
görevlerini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş ise.

c) Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde gü-
venilebilir nitelikte ikrarda bulunmuşsa.

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl
Madde 315- Kanunun aynı maddesinde yer almış sınır içinde ol-

mak üzere cezanın değiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi
kabul edilemez.

(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargı-
lamanın yenilenmesi yoluna gidilemez.

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları
Madde 316- (1) Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi,

ancak bu fiilden dolayı kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü verilmiş
veya mahkûmiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli delil bulunmaması
dışında bir nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdü-
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rülememişse kabul edilebilir. Bu madde, 311 inci maddenin birinci
fıkrasının (e) bendinde yazılı hâlde uygulanmaz.

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler
Madde 317- (1) Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hü-

kümler, yargılamanın yenilenmesi istemi hakkında da uygulanır.
(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile da-

yandığı delilleri içerir.

Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii
Madde 318- (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren

mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadı-
ğına karar verir.

(2) 303 üncü madde gereğince Yargıtayın doğrudan hüküm kur-
duğu hâllerde de hükmü vermiş olan mahkemeye başvurulur.

(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadı-
ğına dair olan karar, duruşma yapılmaksızın verilir.

Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü
hâlinde yapılacak işlem

Madde 319- (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirle-
nen şekilde yapılmamış veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek
yasal hiçbir neden gösterilmemiş veya bunu doğrulayacak deliller açık-
lanmamış ise, bu istem kabule değer görülmeyerek reddedilir.

(2) Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa
yedi gün içinde bildirmek üzere Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa
tebliğ olunur.

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.

Delillerin toplanması
Madde 320- (1) Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini ye-

rinde bulursa delillerin toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe
olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi; kendisi de bu hususları
yerine getirebilir.

(2) Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafından veya isti-
nabe suretiyle toplanması sırasında, soruşturmaya ilişkin hükümler
uygulanır.

(3) Delillerin toplanması bittikten sonra Cumhuriyet savcısı ve hak-
kında hüküm kurulmuş olan kişiden yedi günlük süre içinde görüş ve
düşüncelerini bildirmeleri istenir.

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde
kabulü

Madde 321- (1) Yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen
iddialar, yeterli derecede doğrulanmaz veya 311 inci maddenin birinci
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fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yazılı hâllerde işin durumuna göre bunların önce verilmiş
olan hükme hiçbir etkisi olmadığı anlaşılırsa, yargılamanın yenilenmesi
istemi esassız olması nedeniyle duruşma yapılmaksızın reddedilir.

(2) Aksi hâlde mahkeme, yargılamanın yenilenmesine ve duruşma-
nın açılmasına karar verir.

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidile-
bilir.

Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi
Madde 322- (1) Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden duruşma

yapmaksızın gerekli delilleri topladıktan sonra hükümlünün beraatine
veya yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verir.

(2) Diğer hâllerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil varsa Cum-
huriyet savcısının uygun görüşünü aldıktan sonra duruşma yapmaksı-
zın hükümlünün derhâl beraatine karar verir.

(3) Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hükmün ortadan
kaldırılmasını da karar altına alır.

(4) Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gi-
deri Devlet Hazinesine ait olmak üzere önceki hükmün iptaline ilişkin
karar Resmî Gazete ile ilân olunacağı gibi mahkemenin takdirine göre
diğer gazetelerle de ilân edilebilir.

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm
Madde 323- (1) Yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme,

önceki hükmü onaylar veya hükmün iptali ile dava hakkında yeniden
hüküm verir.

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükümlünün lehine olarak
yapılmışsa, yeniden verilecek hüküm önceki hükümle belirlenmiş olan
cezadan daha ağır bir cezayı içeremez.

(3) Yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza veril-
mesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, önceki mahkûmiyet
kararının tamamen veya kısmen infaz edilmesi dolayısıyla kişinin uğra-
dığı maddî ve manevî zararlar bu Kanunun 141 ilâ 144 üncü maddeleri
hükümlerine göre tazmin edilir.

YEDİNCİ KİTAP
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

Yargılama giderleri
Madde 324- (1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avu-

katlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın
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yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcama-
lar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği
gösterilir.

(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gere-
ken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler.

(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Ka-
nunu hükümlerine göre; kişisel haklara ilişkin kararlar, 9.6.1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yerine getiri-
lir. Devlete ait yargılama giderlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı mad-
desindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu
giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilir.1

(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya
tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayıl-
maz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır.

İçtihat: (18 CD 8/2/2017, E.:2015/16679, K.:2017/1430); (14 CD
30/1/2017, E.:2014/7105, K.:2017/342); (3 CD 15/12/2016, E.:2016/1383,
K.:2016/20718)

Sanığın yükümlülüğü
Madde 325- (1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi

hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir.
(2) 2Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelen-

mesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlem-

ler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine
ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete ay-
kırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen
Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir.

(4) Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri öde-
mekle yükümlü tutulmazlar.

İçtihat: (18 CD 1/2/2017, E.:2015/17035, K.:2017/1034); (14 CD
18/1/2016, E.:2014/1902, K.:2016/303); (18 CD 9/11/2015, E.:2015/32054,
K.:2015/10600)

Bağlantılı davalarda giderler
Madde 326- (1) Birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma

yapılmış olan kimse, bunların bir kısmından mahkûm olmuş ise, beraat
ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği giderleri ödemekle yükümlü
değildir.

12012-6352 m.100
22006-5560 m.27
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(2) İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle mahkûm edilmiş olan-
lara, sebebiyet verdikleri yargılama giderleri ayrı ayrı yükletilir.

İçtihat: (6 CD 30/1/2017, E.:2013/34451, K.:2017/104); (2 CD 18/1/2017,
E.:2014/27380, K.:2017/537); (4 CD 4/1/2017, E.:2014/13637, K.:2017/264)

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâ-
linde gider

Madde 327- (1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olma-
dığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri
ödemeye mahkûm edilir.

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet
Hazinesince üstlenilir.

İçtihat: (4 CD 23/5/2016, E.:2014/6996, K.:2016/10160); (6 CD 27/1/2016,
E.:2012/15299, K.:2016/187); (14 CD 21/1/2016, E.:2014/1155, K.:2016/537)

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider
Madde 328- (1) Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan biri veya

her ikisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi;
bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri karşılamaya mahkûm
edilmelerine engel olmaz.

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider
Madde 329 - (1) Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse,

bu nedenle yapılmış giderleri ödemeye mahkûm edilir.

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider
Madde 330- (1) Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu baş-

vurusunu geri almasından veya başvurunun reddolunmasından ileri
gelen giderleri öder. Kanun yollarına başvuran Cumhuriyet savcısı
ise, sanığın ödemek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine
yükletilir.

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise,
mahkeme uygun gördüğü şekilde giderleri bölüştürür.

(3) Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir duruşma hakkındaki
yargılamanın yenilenmesi isteminden ileri gelen giderler hakkında da
aynı hüküm geçerlidir.

(4) Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının
esassız karşı koymasından meydana gelmiş değilse, bu istemi ileri
sürene yükletilir.
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İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Adlî tatil
Madde 331- 1(1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her

yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa
kadar çalışmaya ara verirler. (2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin
kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde
ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
belirlenir.

(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız
tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü
Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

(4) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği
günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

Bilgi isteme
Madde 332- (1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında

Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak
istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu
süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en geç
hangi tarihte cevap verilebileceği aynı süre içinde bildirilir.

(2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı ha-
reket etmenin Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine aykırılık oluş-
turabileceği yazılır. Bu durumda haklarında kamu davasının açılması,
izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama
dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılır.

Yönetmelik
Madde 333- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hü-

küm bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakan-
lığı tarafından çıkarılır.

Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler
Ek Madde 1- 2(1) Kolluk görevlileri hakkındaki öldürme, kasten

yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve suç
işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlarla ilgili iddialara ilişkin soruşturmaları Cumhuriyet sav-
cıları bizzat ve öncelikle yapar. Bu suçlardan dolayı kolluk görevlileri
hakkında açılan davalar, acele işlerden sayılır. Bu tür davaların kanun
yolu incelemesi de öncelikli olarak yapılır.

12011-KHK/650 m.27 (İptal); AYM 18/7/2012, E.:2011/113, K.:2012/108 (İptal); 2013-6494 m.25
2Ek:2016-6713 m.10
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Geçici Madde 1- 1(1) Bu Kanunun 202 nci maddesinin beşinci fık-
rasında öngörülen yönetmelik, Adalet Bakanlığınca bu maddeyi ihdas
eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılır.
Bu yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar bu
Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen tercüme
hizmetleri sanığın kendisi tarafından getirilen tercüman tarafından ye-
rine getirilir.

Geçici Madde 2- 2(1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koru-
maya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir ceza
hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
kesinleşmiş kararlarından, 15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından bu
Kanunun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu
durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
ay içinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilirler.

Geçici Madde 3- 3Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mil-
letvekilleri hakkında açılmış olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden
Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci maddesine ekle-
nen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik ve görevsizlik kararı
verilemez; bu davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu
mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihe kadar milletvekilleri hakkında başlatılmış soruşturmalarda
da bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ka-
nunun 161 inci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca
yetkisizlik kararı verilemez.

Geçici Madde 4- 4 (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 304 üncü
maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları
hakkında uygulanır.

Geçici Madde 5- 5(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;
a) 102 nci maddede yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı

tarihten itibaren üç ay sonra uygulanır.
b) 236 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan dü-

zenleme uyarınca kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 ta-
rihine kadar faaliyete geçirilir. Bu tarihe kadar mevcut uygulamaya
devam olunur.

1Ek:2013-6411 m.2
2Ek:2013-6559 m.21
32017-KHK/694 m.149; Aynen kabul:2018-7078 m.144
4Ek:2019-7165 m.10
5Ek:2019-7188 m.31
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c) 250 nci maddede düzenlenen seri muhakeme usulü ile 251 ve 252
nci maddelerde düzenlenen basit yargılama usulüne ilişkin hükümler,
1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanır.

d) 1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma 1 evresine geçilmiş, hükme
bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit
yargılama usulü uygulanmaz.

e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kovuşturma ev-
resine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi
hükümleri uygulanmaz.

f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu mad-
denin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek ko-
şuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş
kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu bendin uygulan-
dığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 100 üncü madde
uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü ve-
ren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.

g) 308/A maddesinde yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların incelenmesine ilişkin
getirilen usul, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce itiraz yoluna
başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulanmaz.

h) Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde
görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine ilişkin
düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra
uygulanır.

Yürürlük
Madde 334- 2(1) Bu Kanun, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe

girer.

Yürütme
Madde 335- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5271 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

(1) 5560 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi:
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

hükme bağlanmış olmakla beraber henüz kesinleşmemiş olan dos-
yalarda, uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma kararı
verilemez.

1AYM 25/6/2020, E.:2020/16, K.:2019/33 ile bu fıkrada yer alan “kovuşturma evresine geçilmiş”
ibaresinin aynı bentte yer alan "basit yargılama usulü" yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
iptaline karar verilmiştir.

22005-5328 Geçici m.1
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(2) 5728 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargı-

tay ilgili ceza dairesinde bulunan dosyalar hakkında bu Kanunun lehe
hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, usule aykırılık bulun-
madığı takdirde, dosya esastan incelenmek, acele işlerden sayılmak ve
Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle karar
verilir.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edil-
mekte olan mahkûmiyet kararları hakkında, lehe kanun hükümleri,
hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri
dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir.
Ancak, hükmün konusunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil
tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde ince-
leme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle so-
nuçlanmış olan davalarda lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması
amacıyla, yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımı hükümleri
uygulanmaz.

İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmemiş ol-
makla beraber hükme bağlanmış olan dosyalarda uzlaşma kapsamının
genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuş-
turma evresinde bulunan dava dosyaları hakkında:

a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapıla-
cak inceleme sonucunda verilecek görevsizlik kararıyla dosya, görevli
mahkemeye gönderilir.

b) Daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış olan
işlem ve kararlar hukukî geçerliliklerini sürdürürler.

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uy-
gulanan yaptırımı idarî yaptırıma dönüşen fiiller nedeniyle;

a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir.
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Baş-

savcılığında bulunan işlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yar-
gıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, bu Kanuna
göre işlem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava
dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir.
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(3) 5918 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi:
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 3 üncü ve

250 nci maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, yürürlüğe girdiği
tarihte devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda da uygu-
lanır.

(4) 6008 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi:
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olan-
ların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün içinde mah-
kemeye başvurmaları halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının
geri bırakılması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi Kanununun 231
inci maddesinin yedinci fıkrasındaki kayıtla bağlı olmaksızın, başvu-
ruda bulunan sanık hakkında yeniden hüküm kurulur.

(5) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Mad-
desi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü
maddesine ilişkin yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır ve yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden itibaren en geç altı ay içinde uzlaştırmacı listeleri oluş-
turulur. Adalet Bakanlığı tarafından bu listelere uygun uzlaştırmacı
görevlendirmesi amacıyla bir ilan yapılır. İlan yapılıncaya kadar, Ceza
Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesinde bu Kanunla yapılan
değişiklik öncesinde öngörülen usule göre belirlenen uzlaştırmacılar-
dan görevlendirme yapılmasına devam olunur ve bu uzlaştırmacılar
görevlerini tamamlar.

(6) 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Mad-
desi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 291 inci
maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinde temyiz sürele-
rine ilişkin olarak yapılan değişiklikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır.

(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge adliye ve bölge
idare mahkemesi daireleri arasında iş bölümü yapılıncaya kadar bölge
adliye ve bölge idare mahkemesi başkanlar kurullarınca yapılan iş
bölümünün uygulanmasına devam olunur.
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN
KANUNLARIN LİSTESİ

(1) K.2005-5328
(2) K.2005-5353
(3) 2006-5560
(4) 2008-5728
(5) 2008-5793
(6) 2009-5918
(7) 2010-6008
(8) 2011-6217
(9) 2011-KHK/650
(10) 2012-6352
(11) 2013-6411
(12) 2013-6459
(13) AYM;2012/108
(14) 2013-6494
(15) 2014-6526
(16) 2014-6545
(17) 2014-6572
(18) 2015-6638
(19) 2016-6713
(20) 2016-6723
(21) 2016-KHK/674 (2016-6758)

(22) 2016-KHK/676 (2018-7070)
(23) 2016-6754
(24) 2016-6758
(25) 2016-6763
(26) 2017-KHK/680 (2018-7072)
(27) 2017-7035
(28) 2017-KHK/694 (2018-7078)
(29) 2017-KHK/696 (2018-7079)
(30) 2018-7070
(31) 2018-7072
(32) 2018-7078
(33) 2018-7079
(34) 2018-7142 (KHK/700)
(35) 2018-7145
(36) AYM;27/12/2018
(37) 2019-7165
(38) 2019-7188
(39) AYM;2019/65
(40) 2019-7196
(41) 2020-7242
(42) AYM;25/6/2020; K.33

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

CMK 3; 6, 34
CMK 6; 3
CMK 19; 25
CMK 35; 2
CMK 38/A; 10,
CMK 63; 23
CMK 64; 23, 28, 32
CMK 66; 23
CMK 67; 23
CMK 71; 23
CMK 72; 23
CMK 75; 2
CMK 76; 2
CMK 80; 2
CMK 81; 2
CMK 85; 2
CMK 90; 2
CMK 91; 2, 15, 18

CMK 94; 2, 15
CMK 98; 2
CMK 100; 2, 3, 10, 15,
18, 25, 40
CMK 101; 10
CMK 102; 28, 32, 38
CMK 103; 2, 3
CMK 104; 29, 33
CMK 105; 2, 12
CMK 108; 12
CMK 109; 2, 3, 10, 41
CMK 112; 25
CMK 116; 15, 17
CMK 119; 2, 35
CMK 127; 2, 35
CMK 128; 15, 17, 21,
24, 25
CMK 129; 29, 33

CMK 133; 20
CMK 134; 15, 35
CMK 135; 2, 15, 17, 25
CMK 137; 2
CMK 139; 15, 25, 28,
32
CMK 140; 15, 17, 25,
28, 32
CMK 140/A; 29, 33
CMK 141; 12, 16
CMK 142; 2, 28, 32
CMK 143; 2, 16
CMK 144; 12
CMK 146; 3
CMK 149; 22, 30
CMK 150; 3
CMK 151; 2, 22, 30, 39
CMK 153; 2; 15, 17
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CMK 154; 22, 30
CMK 158; 28, 32
CMK 161; 2, 8, 15, 26,
28, 31, 32
CMK 164; 2
CMK 169; 15
CMK 171; 3, 38
CMK 172; 12, 26, 31,
35
CMK 173; 2, 8, 16, 26,
31
CMK 174; 2, 38
CMK 178; 22, 30
CMK 188; 16, 22, 29,
30
CMK 191; 25
CMK 193; 2
CMK 196; 28, 32
CMK 202; 11, 25
CMK 206; 2
CMK 209; 29, 33
CMK 216; 28, 32
CMK 223; 2

CMK 231; 3, 4, 7, 16,
CMK 232; 25
CMK 234; 5, 38
CMK 236; 38
CMK 238; 16
CMK 239; 5
CMK 247; 2, 25, 26, 31
CMK 248; 25, 26, 31
CMK 250; 6, 7, 10, 38
CMK 251; 10, 38
CMK 252; 10, 38
CMK 253; 3, 6, 25, 38
CMK 254; 3, 25
CMK 260; 16
CMK 268; 16
CMK 270; 12
CMK 272; 8
CMK 273; 16
CMK 277; 21, 24
CMK 278; 21, 24
CMK 279; 16
CMK 280; 16, 21, 24,
27, 29, 33, 38

CMK 281; 27
CMK 282; 27, 38
CMK 283; 27
CMK 285; 27
CMK 286; 16, 27, 36,
37, 38
CMK 288; 29, 33
CMK 291; 27
CMK 297; 21, 24
CMK 299; 29, 33
CMK 304; 27, 37
CMK 307; 25, 37
CMK 308; 10
CMK 308/A; 27, 38
CMK 309; 3
CMK 310; 3
CMK 311; 35
CMK 324; 10
CMK 325; 3
CMK 331; 9, 13, 14
CMK 334; 1
CMK Geç.m.5; 42

358



6a.
CEZA MUHAKEMESİ

KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
UYGULAMA ŞEKLİ

HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5320
Kabul Tarihi : 23/3/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete : 31/3/2005, Sayı 25772

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı,

4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun yürürlüğe
konulmasına ve uygulanmasına iliş-
kin esas ve usûlleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Kanun, diğer

kanunlarda, yürürlükten kaldırılan
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununa ya-
pılan yollamaları, Ceza Muhakemesi
Kanununun yürürlüğe girmesiyle yü-
rürlükten kaldırılan hükümleri ve bu
Kanunun uygulanması için diğer ka-
nunlarda yapılan değişiklikleri belir-

tir ve yürürlüğe girmesinden önce iş-
lenmiş suçlar hakkında ne şekilde uy-
gulama yapılacağına ve kesinleşmiş
cezaların nasıl infaz edileceğine iliş-
kin bazı usul hükümlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Uyum Hükümleri

Yollamalar
Madde 3 - (1) Mevzuatta, yürür-

lükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununa yapılan yollamalar,
Ceza Muhakemesi Kanununun bu hü-
kümlerin karşılığını oluşturan mad-
delerine yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırı-
lan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nunun kitap, bab ve fasıllarına yapıl-
mış yollamalar, o kitap, bab ve fasıl
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içinde yer almış hükümlerin karşılı-
ğını oluşturan Ceza Muhakemesi Ka-
nununun maddelerine yapılmış sayı-
lır.

Mahkemelerin Görevleri
Madde 4 - (1) Ceza Muhakemesi

Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, aşağıdaki maddelerin hü-
kümleri saklı kalmak üzere, kesin
hükme bağlanmış olanlar hariç, gö-
rülmekte olan bütün soruşturma ve
kovuşturmalarda uygulanır.

(2) Ancak, Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun yürürlüğe girmesinden önce
soruşturma ve kovuşturma evrele-
rinde yapılmış işlem ve kararlar hu-
kuki geçerliliklerini sürdürürler.

Gıyabî tutuklama kararları
Madde 5 - (1) Ceza Muhakemeleri

Usulü Kanunu yürürlükte iken veril-
miş gıyabî tutuklama kararları, Ceza
Muhakemesi Kanununun yürürlüğe
girmesiyle, 248 inci maddesinin ya-
bancı ülkede bulunan kaçaklarla il-
gili beşinci fıkrası hükmü ayrık olmak
üzere, yakalama emri niteliğine dönü-
şür.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun
248 inci maddesinin beşinci fıkrası
hükmü, sadece yabancı ülkede bulu-
nan kaçaklar hakkında uygulanır.

Koruma tedbirleri nedeniyle taz-
minat

Madde 6 - 1(1) Ceza Muhakemesi
Kanununun 141 ilâ 144 üncü madde-
leri hükümleri, 1 Haziran 2005 tari-
hinden itibaren yapılan işlemler hak-
kında uygulanır.

(2) Bu tarihten önceki işlemler hak-
kında ise, 7.5.1964 tarihli ve 466 sa-
yılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuk-
lanan Kimselere Tazminat Verilmesi

Hakkında Kanun hükümlerinin uy-
gulanmasına devam olunur.

İtiraz
Madde 7 - (1) Ceza Muhakemeleri

Usulü Kanunu gereğince süre konul-
mamış adî itiraza tâbi kararlara karşı
Ceza Muhakemesi Kanununun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün
içinde itiraz yoluna başvurulabilir.

(2) Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
nunu ve diğer kanunlarda yer alan
acele itirazlar hakkında Ceza Muha-
kemesi Kanununun itiraza ilişkin hü-
kümleri uygulanır.

Temyiz ve karar düzeltme
Madde 8 - 2(1) Bölge adliye mah-

kemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235
sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahke-
meleri ile Bölge Adliye Mahkeme-
lerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanunun geçici 2 nci mad-
desi uyarınca Resmî Gazetede ilân
edilecek göreve başlama tarihinden
önce verilen kararlar hakkında, kesin-
leşinceye kadar Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 322 nci maddesi-
nin dördüncü, beşinci ve altıncı fık-
raları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326
ncı maddeleri uygulanır. Bu kararlara
ilişkin dosyalar bölge adliye mahke-
melerine gönderilemez. Yargıtay ceza
daireleri ile Ceza Genel Kurulu karar-
larındaki yazıma ilişkin maddi hata-
ların düzeltilmesi için Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi
veya Ceza Genel Kuruluna başvura-
bilir.

(2) 3(İptal)
(3) Ceza Muhakemesi Kanununun

yürürlüğe girdiği tarihten önce Yargı-
tay’ca incelenip kesinleşen hükümler
hakkında, başvuru süresi dolmamış
olması kaydıyla karar düzeltme yo-

12005-5347 m.1
22016-6723 m.33; 2006-5560 m.29
3AYM 5/4/2007, E.:2005/127, K.:2007/42
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luna gidilebilir.

Şahsî dava
Madde 9 - (1) Özel kanunlarda ön-

görülen şahsî davalar kamu davasına
dönüşür.

(2) Hâlen şahsî dava usulüne göre
yürütülen davalar da kamu davası
olarak sürdürülür.

(3) Şahsî davacılar, katılan sıfatını
alırlar.

(4) Bu davalar hakkında, 26.9.2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun uzlaşmaya ilişkin hükümleri uy-
gulanır.

Ceza kararnamesi
Madde 10 - (1) Ceza Muhakemesi

Kanununun yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce verilip henüz kesinleşmemiş
ceza kararnamesi ile sonuçlandırılan
dava dosyaları, mahkemesince re’sen
ele alınarak duruşmalı yargılama ya-
pılır.

Yargılamaya katılamayacak hâ-
kim

Madde 11 - (1) Ceza Muhake-
mesi Kanununun 23 üncü maddesi-
nin ikinci fıkrası, Kanunun 163 üncü
maddesi hükmü dışındaki hallerde
uygulanmaz.

Tutuklulukta geçecek süre ve ta-
nıkların dinlenmesi

Madde 12 - 1(1) Ceza Muhakemesi
Kanununun 102 nci maddesi, aynı
Kanunun 250 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yazılı suçlar
ile ağır ceza mahkemesinin görev ala-
nına giren suçlar bakımından, 31 Ara-
lık 2010 tarihinde yürürlüğe girer. Bu
süre zarfında 1412 sayılı Ceza Muha-
kemeleri Usulü Kanununun 110 uncu
maddesinin uygulanmasına devam

olunur.
(2) Ceza Muhakemesi Kanununun

52 nci maddesinin üçüncü fıkrası, bu
fıkranın (a) ve (b) bentleri yönünden
1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe
girer.

Müdafi ve vekil ücreti
Madde 13 - 2(1) Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve ko-
vuşturma makamlarının istemi üze-
rine baro tarafından görevlendirilen
müdafi ve vekile, avukatlık ücret ta-
rifesinden ayrık olarak, Türkiye Baro-
lar Birliğinin görüşü de alınarak Ada-
let ve Maliye bakanlıkları tarafından
birlikte tespit edilecek ücret, Adalet
Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer
alan ödenekten ödenir. Bu ücret, yar-
gılama giderlerinden sayılır.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak
ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve
esaslar Türkiye Barolar Birliğinin gö-
rüşü de alınmak suretiyle Adalet Ba-
kanlığı tarafından çıkarılacak yönet-
melikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yönetmeliklerin çıkarılması
Madde 14 - (1) Ceza Muhakemesi

Kanununda öngörülen yönetmelik-
ler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içinde çıka-
rılır ya da yürürlükteki yönetmelik-
lerde gerekli değişiklikler yapılır. Bu
düzenlemeler yapılıncaya kadar, yü-
rürlükteki yönetmeliklerin Ceza Mu-
hakemesi Kanununa aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur.

Zamanaşımı
Madde 15 - 1) Birden fazla mahku-

miyeti olan kişi bu mahkumiyetler-

12005-5347 m.2; 2008-5739 m.6
22006-5560 m. 30; Bu kitapta el olarak sunulan 6c ve 7a numaralı mevzuata bakınız.
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den birine ilişkin cezayı infaz kuru-
munda çektiği sürece, diğer cezaları
açısından ceza zamanaşımı işlemez.

(2) Cezanın infazının ertelenmesi
veya durdurulması halinde, bu ce-
zaya ilişkin zamanaşımı işlemez.

Kolluğa bildirim
Madde 16 - 1(1) Şüpheli ve sanıkla

ilgili olarak verilen soruşturma ve ko-
vuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş
kararlar, soruşturmada görev alan
kolluk birimlerine bildirilir. Kolluk bi-
rimleri bu bildirim üzerine gerekli iş-
lemleri derhal yapar.

(2) Kolluk birimlerine yapılan ih-
bar ve şikâyetler üzerine verilen so-
ruşturma yapılmasına yer olmadığına
dair kararlar da gerekli işlem ve dü-
zeltmelerin yapılması için ilgili kolluk
birimine gecikmeksizin gönderilir.

Parada sahtecilikle ilgili bilgilerin
toplanması

Madde 17 - (1) Parada sahtecilik su-
çundan dolayı elkonulan sahte para-
lar ve bunlara ilişkin bilgiler, Cum-
huriyet başsavcılıkları ve mahkeme-
ler tarafından paraların asıllarını te-
davüle çıkaran kurumca oluşturula-
cak sistemde incelenmek ve değer-
lendirilmek üzere paraların asıllarını
tedavüle çıkaran kurumun ilgili biri-
mine gönderilir. Gönderilen bilgilerin
içeriği ve bildirimin sureti, paraların
asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile
İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak,
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarıla-
cak bir yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 18 - 2(1) 1 Haziran 2005 ta-

rihi itibarıyla;

a) 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

b) 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı
Meşhud Suçların Muhakeme Usulü
Kanunu,

c) 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Ka-
nun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan
Kimselere Tazminat Verilmesi Hak-
kında Kanun,

d) 30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı
Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Müca-
dele Kanunu,

Bütün ek ve değişiklikleriyle bir-
likte yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kanunun 6, 8 ve 12 nci mad-
delerinde öngörülen yürürlük ve uy-
gulamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Ek Madde 1 - 3(1) Kanunlarda sulh
ceza mahkemesi veya sulh ceza hâki-
mine yapılan atıflardan,

a) İdari yaptırım kararlarına karşı
yapılan başvurulara, yürütülen soruş-
turmalarda hâkim tarafından veril-
mesi gerekli karar ve işlemlere ve
kanunlarda sulh ceza mahkemesince
veya hâkimince verilmesi öngörülen
karar veya işlemlere ilişkin olanlar
sulh ceza hâkimine,

b) Yargılamaya ilişkin olanlar asliye
ceza mahkemesine veya hâkimine,

yapılmış sayılır.

Geçici Madde 1 - 4Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce ceza
mahkemelerinde açılmış bulunan da-
valardaki şahsi hak talepleri, görev-
sizlik kararı verilmeyerek bu mahke-
melerce sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2 - 5(1) Bölge adliye
mahkemeleri faaliyete geçinceye ka-
dar hapis cezasından çevrilenler hariç

12017-KHK/694 m.152 (Aynen kabul); 2018-7078 m.147
22005-5347 m.1
32014-6545 m.83
42005-5347 m.3
52011-6217 m.26
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olmak üzere, sonuç olarak belirlenen
üçbin Türk Lirası dâhil adlî para ceza-
sına mahkûmiyet hükümlerine karşı
temyiz yoluna başvurulamaz.

Geçici Madde 3 - 1(1) 1/1/2014 ta-
rihine kadar, asliye ceza mahkemele-
rinde yapılan duruşmalarda Cumhu-
riyet savcısı bulunmaz ve katılma hu-
susunda Cumhuriyet savcısının gö-
rüşü alınmaz. Ancak, verilen hüküm-
ler ile tutuklamaya veya salıveril-
meye ilişkin kararlara karşı Cumhuri-
yet savcısının kanun yoluna başvura-
bilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet
başsavcılığına gönderilir.

Geçici Madde 4 - 2(Mülga)

Geçici Madde 5 - 3(1) Ceza Muha-
kemesi Kanununun 308 inci madde-
sinde yapılan değişiklikler, bu Kanu-
nun yayımı tarihinde Yargıtay Ceza
Genel Kurulunda bulunan ve henüz
karara bağlanmamış dosyalar hak-
kında da uygulanır.

Geçici Madde 6 - 4(1) Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihte sulh ceza
mahkemeleri kaldırılmıştır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren yirmi gün içinde sulh
ceza hâkimlikleri kurulur.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte, sulh ceza mahkemelerinde gö-
rülmekte olan dava dosyaları bir ay
içinde yetkili asliye ceza mahkemele-
rine devredilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte, kaldırılan sulh ceza mahke-
melerinde görülmekte olan işlerden,
sulh ceza hâkimliğince bakılması ge-
rekenler, sulh ceza hâkimliklerinin
kurulmasından itibaren on beş gün

içinde yetkili sulh ceza hâkimliğine
devredilir.

(5) Kaldırılan sulh ceza mahkemele-
rinde görev yapan hâkimler Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca, sulh
ceza hâkimliklerinin kurulmasından
itibaren on beş gün içinde müktesep-
leri dikkate alınarak uygun görülecek
bir göreve atanır veya yetkilendirilir-
ler.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte, sulh ceza mahkemelerince ve-
rilen kararlardan Yargıtay inceleme-
sinde olanlar hakkında sadece görev
nedeniyle bozma kararı verilemez.

(7) Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete
geçirilinceye kadar, sulh ceza mah-
kemelerinin görev alanına giren her
türlü kararı vermeye kaldırılan sulh
ceza mahkemeleri yetkilidir. Kaldırı-
lan mahkemelerde bulunan ve kesin-
leşen dosyalara ait arşiv ve emanet-
ler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ta-
rafından belirlenecek mahkeme veya
mahkemelere ya da hâkimliklere dev-
redilir ve müteakip işlem ve talepler
bu mahkemelerce veya hâkimliklerce
yerine getirilir veya karara bağlanır.

Geçici Madde 7 - 5(1) Bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
Türk Ceza Kanununun 191 inci mad-
desinde tanımlanan suç nedeniyle yü-
rütülen kovuşturmalarda, hakkında
hâlen denetimli serbestlik veya te-
davi kararı uygulananlar bakımından
Türk Ceza Kanununun 191 inci mad-
desi hükümleri çerçevesinde bu ted-
birlerin uygulanmasına devam olu-
nur.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla Türk Ceza Kanunu-

12011-6217 m.26
22014-6545 m.103
32012-6352 m.101
42014-6545 m.84
52014-6545 m.85
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nun 191 inci maddesinde tanımlanan
suç nedeniyle yürütülen kovuşturma-
larda, hakkında daha önce denetimli
serbestlik veya tedavi tedbiri uygu-
lanmayan kişilerle ilgili olarak 191
inci madde hükümleri çerçevesinde
hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararı verilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla Türk Ceza Kanunu-
nun 191 inci maddesinde tanımlanan
suç nedeniyle yürütülen kovuşturma-
larda, hakkında daha önce denetimli
serbestlik veya tedavi kararı verilmiş
olup da bu yükümlülükleri ihlal eden
kişilerin yargılanmasına devam olu-
nur.

Geçici Madde 8 - 1(1) Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce suç so-
ruşturması ve kovuşturması sırasında
yapılan her türlü işlem veya alınan
karar nedeniyle hâkimler ve Cumhu-
riyet savcıları hakkında hukuk mah-
kemelerinde açılan ve hâlen derdest
olan tazminat davasına ilişkin dosya-
lar mahkemesince, Yargıtay inceleme-
sinde bulunan dosyalar ise esası ince-
lenmeksizin ilgili dairece yetkili ağır
ceza mahkemesine gönderilir. Bu da-
valar ağır ceza mahkemelerince, Ceza
Muhakemesi Kanununun 141 inci ve
devamı maddeleri uyarınca Devlet
aleyhine yürütülmek suretiyle karara
bağlanır.

Geçici Madde 9 - 2(1) 31/12/2019
tarihine kadar, asliye ceza mahkeme-
lerinde yapılan duruşmalarda Cum-
huriyet savcısı bulunmaz ve katılma
hususunda Cumhuriyet savcısının gö-
rüşü alınmaz. Ancak, verilen hüküm-
ler ile tutuklamaya veya salıveril-
meye ilişkin kararlara karşı Cumhuri-

yet savcısının kanun yoluna başvura-
bilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet
başsavcılığına gönderilir.

Geçici Madde 10 - 3(1) Bölge adliye
mahkemelerinin göreve başlama tari-
hinden önce verilen kararlarla ilgili
Yargıtay ceza daireleri tarafından ve-
rilen bozma kararları üzerine mahke-
melerce verilen direnme kararları, ka-
rarına direnilen daireye gönderilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla Yargıtay Ceza Genel
Kurulunda bulunan dosyalar, kara-
rına direnilen daireye gönderilir.

(3) Daire, mümkün olan en kısa sü-
rede direnme kararını inceler ve ye-
rinde görürse kararını düzeltir; gör-
mezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel
Kuruluna gönderir.

Geçici Madde 11 - 4(1) 1/9/2020
tarihine kadar, asliye ceza mahkeme-
lerinde yapılan duruşmalarda Cum-
huriyet savcısı bulunmaz ve katılma
hususunda Cumhuriyet savcısının gö-
rüşü alınmaz. Ancak, verilen hüküm-
ler ile tutuklamaya veya salıveril-
meye ilişkin kararlara karşı Cumhuri-
yet savcısının kanun yoluna başvura-
bilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet
başsavcılığına gönderilir.

Yürürlük
Madde 19 - 5(1) Bu Kanunun;
a) "Zamanaşımı" başlıklı 15 inci

maddesinin ikinci fıkrası yayımı ta-
rihinde,

b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005
tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümle-

rini Bakanlar Kurulu yürütür.

12014-6545 m.86
22014-6572 m.45
32016-6763 m.38
42019-7201 m.10
52005-5328 Geçici 1. Madde
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6b.
CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ

MUHAKEME YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmî Gazete: : 31/12/2019 No : 30995

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeli-

ğin amacı, ceza muhakemesinde seri
muhakeme usulünün uygulanmasına
dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hü-

kümleri, seri muhakeme usulünün
uygulama alanını, usule ilişkin düzen-
lemeleri, usulün teklifini, yaptırım-
ları belirleme usulünü, Cumhuriyet
savcısı tarafından düzenlenen talep-
namede yer alacak hususları, mahke-
mece talepnamenin değerlendirilme-
sini, talep üzerine verilecek kararlar
ile bu kararlara ilişkin itiraz usulünü
ve uygulamaya dair diğer hususları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetme-

lik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 250
nci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte

yer alan;
a) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu,
b) Mahkeme: Yetkili asliye ceza

mahkemesini,
c) Seri Muhakeme Usulü: 5271 sa-

yılı Ceza Muhakemesi Kanununun
250 nci maddesinde düzenlenen mu-
hakeme usulünü,

ç) Talepname: Seri muhakeme usu-
lünde Cumhuriyet savcısı tarafından
mahkemeye sunulan talep yazısını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Seri Muhakeme Usulüne İlişkin

Genel Hükümler

Temel İlkeler
MADDE 5 - (1) Önödeme ve uzlaş-

tırma kapsamındaki suçlar seri muha-
keme usulüne tabi değildir.

(2) Kanunun 250 nci maddesinin
birinci fıkrasında sayılan suçlarda
kamu davası açılması için yeterli
şüphe oluşturacak delil elde edilmesi
üzerine kamu davasının açılmasının
ertelenmesine karar verilmediği tak-
dirde, seri muhakeme usulünün uy-
gulanması zorunludur.

(3) Seri muhakeme usulü, şüpheli-
nin müdafi huzurunda özgür iradesi
ile bu usulün uygulanmasını kabul
etmesi hâlinde gerçekleştirilir.

(4) Şüpheli mahkeme tarafından
hüküm kuruluncaya kadar seri mu-
hakeme usulünün uygulanmasına yö-
nelik iradesinden vazgeçebilir.

(5) Şüpheli meramını anlatabilecek
ölçüde Türkçe bilmiyorsa veya en-
gelli ise Kanunun 202 nci maddesi
hükmü uygulanır.

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş
olup da soruşturma dosyasında yer
alan adreste bulunmama veya yurt dı-
şında olma ya da başka bir nedenle
şüpheliye ulaşılamaması hâlinde, seri
muhakeme usulü uygulanmaz.

(7) Seri muhakeme usulünün uygu-
lanmasını teklif etmek amacıyla şüp-
heli hakkında zorla getirme kararı ve-
rilemez ve yakalama emri düzenlene-
mez.

(8) Seri muhakeme usulünün her-
hangi bir sebeple tamamlanamaması
veya mahkemece soruşturmanın ge-
nel hükümlere göre sonuçlandırıl-
ması amacıyla dosyanın Cumhuri-
yet başsavcılığına gönderilmesi hâlle-
rinde, şüphelinin seri muhakeme usu-
lünü kabul ettiğine ilişkin beyanları

ile bu usulün uygulanmasına dair di-
ğer belgeler, takip eden soruşturma
ve kovuşturma işlemlerinde delil ola-
rak kullanılamaz.

(9) Seri muhakeme usulü sonu-
cunda yaptırım uygulanması, güven-
lik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uy-
gulanmasına engel teşkil etmez.

(10) Seri muhakeme usulüne tâbi ol-
duğu soruşturma dosyasından açıkça
anlaşılan suçlarda bu usul uygu-
lanmaksızın düzenlenen iddianame
Cumhuriyet başsavcılığına iade edi-
lir.

(11) Şüpheli, iddianamenin düzen-
lenmesine kadar Cumhuriyet savcı-
sına başvurarak hakkında seri mu-
hakeme usulünün uygulanmasını ta-
lep edebilir. Bu durumda Cumhuri-
yet savcısı tarafından seri muhakeme
usulü uygulanır.

Seri muhakeme usulü kapsamın-
daki suçlar

MADDE 6 - (1) Soruşturma evresi
sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili ola-
rak kamu davasının açılmasının erte-
lenmesine karar verilmediği takdirde
seri muhakeme usulü uygulanır:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) Hakkı olmayan yere tecavüz

(madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
2) Genel güvenliğin kasten tehli-

keye sokulması (madde 170),
3) Trafik güvenliğini tehlikeye

sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü
fıkra),

4) Gürültüye neden olma (madde
183),

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

6) Mühür bozma (madde 203),
7) Resmi belgenin düzenlenme-

sinde yalan beyan (madde 206),
8) Kumar oynanması için yer ve

imkan sağlama (madde 228, birinci
fıkra),
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9) Başkasına ait kimlik veya kimlik
bilgilerinin kullanılması (madde 268),

suçları.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü
maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci
fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarında belirti-
len suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı
Orman Kanununun 93 üncü madde-
sinin birinci fıkrasında belirtilen suç.

ç) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı
Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun
Alet ve Makinaları Hakkında Kanu-
nun 2 nci maddesinde belirtilen suç.

d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendinde belirtilen suç.

Seri muhakeme usulünün uygulan-
mayacağı hâller

MADDE 7 - (1) Suç, seri muha-
keme usulü kapsamında olsa bile
Türk Ceza Kanununda yer alan; yaş
küçüklüğü (madde 31), akıl hastalığı
(madde 32) veya sağır ve dilsizlik
(madde 33) hâllerinde bu usul uygu-
lanmaz.

(2) Seri muhakeme usulü kapsa-
mındaki suçun, iştirak hâlinde işlen-
mesi durumunda şüphelilerden bi-
rinin bu usulün uygulanmasını ka-
bul etmemesi veya birinci fıkra kap-
samındaki kişilerle birlikte işlenmesi
hâlinde seri muhakeme usulü uygu-
lanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seri Muhakeme Usulünün

Uygulanması

Delillerin toplanması
MADDE 8 - (1) Cumhuriyet sav-

cısı seri muhakeme usulüne tâbi bir
suçun işlendiği izlenimini veren bir

hâli öğrenir öğrenmez kamu dava-
sını açmaya yer olup olmadığına ka-
rar vermek üzere hemen işin gerçe-
ğini araştırmaya başlar. Soruşturma
konusu suçun seri muhakeme usu-
lüne tâbi olması Cumhuriyet savcısı-
nın maddi gerçeği araştırma yüküm-
lülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk
görevlileri, şüpheliyi seri muhakeme
usulü hakkında bilgilendirir.

(3) Yapılan soruşturma neticesinde
kamu davasının açılması için yeterli
şüphe oluşturacak delil elde edile-
memesi veya kovuşturma imkanının
bulunmaması hâllerinde Cumhuriyet
savcısı kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verir.

(4) Kamu davası açılması için ye-
terli şüphe oluşturacak delil elde edil-
mesi üzerine kamu davasının açılma-
sının ertelenmesine karar verilmediği
takdirde, seri muhakeme usulü uygu-
lanır.

Seri muhakeme usulüne davet
MADDE 9 - (1) Cumhuriyet savcısı

şüpheliyi seri muhakeme usulünün
uygulanmasını teklif etmek amacıyla
en kısa sürede davet eder. Davet; tele-
fon, telgraf, faks, elektronik posta gibi
iletişim araçlarından yararlanmak su-
retiyle de yapılabilir.

(2) Şüphelinin mazeretsiz olarak da-
vete icabet etmemesi, resmî mercilere
beyan edilmiş olup da soruşturma
dosyasında yer alan adreste bulunma-
ması veya yurt dışında olması ya da
başka bir nedenle şüpheliye ulaşıla-
maması hâlinde Cumhuriyet savcısı
tarafından bu durum tutanağa bağla-
nır ve soruşturmaya genel hükümlere
göre devam edilir.

Seri muhakeme usulünün teklifi
MADDE 10 -(1) Cumhuriyet sav-

cısı seri muhakeme usulünün uygu-
lanmasını teklif etmeden önce şüphe-
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liyi bu usul hakkında bilgilendirir. Bil-
gilendirme;

a) İsnat edilen eylem, eylemin oluş-
turduğu suç ile bu suçun seri muha-
keme usulü kapsamına girdiği,

b) Kamu davasının açılması için ye-
terli şüphenin bulunduğu,

c) Özgür iradesiyle ve müdafi hu-
zurunda kabul ettiği takdirde bu usu-
lün uygulanacağı ve belirlenecek te-
mel cezanın yarı oranında indirile-
ceği,

ç) Cumhuriyet savcısı tarafından
teklif edilen yaptırım hakkında talep
doğrultusunda mahkemenin hüküm
kuracağı, bu hükme karşı itiraz kanun
yoluna başvurabileceği,

d) Teklifin kabulünün ancak mü-
dafi huzurunda gerçekleştirilebile-
ceği, seçtiği bir müdafi yoksa istemi
aranmaksızın kendisine bir müdafi
görevlendirileceği,

e) Mahkeme tarafından hüküm ku-
ruluncaya kadar her aşamada seri mu-
hakeme usulünden vazgeçebileceği,

f) Mahkemece verilen hükmün adli
siciline kaydedileceği,

g) Bu usulün uygulanmasını kabul
etmediği takdirde genel hükümlere
göre hakkında iddianame düzenlene-
rek kamu davası açılacağı,

ğ) Genel hükümlerin uygulanma-
sına geçilmesi halinde, seri muha-
keme usulünü kabul ettiğine ilişkin
beyanları ile bu usulün uygulanma-
sına dair diğer belgelerin, soruşturma
ve kovuşturma işlemlerinde delil ola-
rak kullanılamayacağı,

hususlarını kapsar.
(2) Seri muhakeme usulünün uygu-

lanması Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan şüpheliye teklif edilir; şüpheliye
uygulanacak yaptırımların neler ol-
duğu açıklanır.

(3) Şüphelinin, teklifi müdafi huzu-
runda kabul etmesi hâlinde seri mu-
hakeme usulü uygulanır. Talebi hâ-

linde teklifi değerlendirmesi için şüp-
heliye bir ayı aşmamak üzere makul
bir süre verilir. Şüphelinin seçtiği bir
müdafi bulunmaması halinde baro ta-
rafından müdafi görevlendirilmesi is-
tenilir.

(4) Şüphelinin mazereti olmaksı-
zın belirlenen süre içinde gelmemesi
veya bu usulün uygulanmasını kabul
etmediğini bildirmesi durumunda so-
ruşturmaya genel hükümlere göre de-
vam edilir.

(5) Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza
Kanununun 61 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında belirtilen hususları
göz önünde bulundurarak, suçun ka-
nuni tanımında öngörülen cezanın alt
ve üst sınırı arasında tespit edeceği
temel cezadan yarı oranında indirim
uygulamak suretiyle cezayı ve/veya
güvenlik tedbirini belirler.

(6) Belirlenen yaptırımlar hakkında,
Cumhuriyet savcısı tarafından, koşul-
ları bulunması hâlinde Kanunun 231
inci maddesine göre hükmün açıklan-
masının geri bırakılması kararı verile-
bilir.

(7) Beşinci fıkra uyarınca sonuç ola-
rak belirlenen hapis cezası Cumhu-
riyet savcısı tarafından, koşulları bu-
lunması hâlinde Türk Ceza Kanunu-
nun 50 nci maddesine göre seçenek
yaptırımlara çevrilebilir veya 51 inci
maddesine göre ertelenebilir.

(8) Şüphelinin teklifi kabul etmesi
hâlinde buna ilişkin Ek-1’de yer alan
örneğe uygun seri muhakeme usulü
kabul tutanağı düzenlenir. Tutanakta;
şüpheliye isnat edilen eylem, şüphe-
linin kabul beyanı, belirlenen sonuç
ceza ve/veya güvenlik tedbiri ile uy-
gulandığı takdirde hükmün açıklan-
masının geri bırakılması, seçenek yap-
tırım veya hapis cezasının ertelenme-
sine ilişkin hususlar yer alır. Kabul tu-
tanağı Cumhuriyet savcısı ve şüpheli
ile müdafi tarafından imzalanır.
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(9) Şüphelinin teklifi müdafi huzu-
runda kabul etmesi halinde şüpheli,
aynı gün mahkemeye yönlendirilir.

(10) Şüphelinin teklifi reddetmesi
hâlinde Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan buna ilişkin tutanak düzenlene-
rek soruşturma dosyasına eklenir.

(11) Soruşturmayı yürüten Cumhu-
riyet savcısı seri muhakeme usulüne
ilişkin bilgilendirme ve teklifi SEGBİS
veya istinabe yoluyla da yapabilir.

(12) Soruşturmayı yürüten Cumhu-
riyet savcısı seri muhakeme usulüne
ilişkin işlemleri SEGBİS yöntemiyle
yapması hâlinde Kanunun 38/A mad-
desine göre gerekli işlemleri yapar.

(13) Soruşturmayı yürüten Cumhu-
riyet savcısı istinabe evrakına hazır-
lamış olduğu seri muhakeme usulü
kabul tutanağını da ekler. İstinabe ev-
rakının gönderildiği yer Cumhuriyet
başsavcılığı bu Yönetmelikte belirti-
len usule uygun olarak derhal da-
vet işlemlerini yapar ve davete icabet
eden şüpheliyi bu usul hakkında bil-
gilendirir. Şüphelinin müdafi huzu-
runda teklifi kabul etmesi halinde is-
tinabe evrakı ekinde yer alan seri mu-
hakeme usulü kabul tutanağı Cumhu-
riyet savcısı, şüpheli ve müdafii tara-
fından imzalanır ve istinabe evrakı so-
ruşturmayı yürüten Cumhuriyet baş-
savcılığına gönderilir.

Müdafiin görevlendirilmesi
MADDE 11 - (1) Seri muhakeme

usulünün uygulanmasına ilişkin tek-
lifin kabulü esnasında şüphelinin mü-
dafii de hazır bulunur.

(2) Şüpheliden kendisine bir mü-
dafi seçmesi istenir. Müdafii bulun-
mayan şüpheli için istemi aranmaksı-
zın müdafi görevlendirilir.

(3) Seri muhakeme usulünün uy-
gulanmasına ilişkin teklifin SEGBİS
veya istinabe yoluyla yapıldığı hâl-
lerde, şüphelinin seçtiği bir müdafii

yoksa teklifin kabulünde hazır bulun-
ması için müdafi görevlendirilmesi,
istinabe evrakı gönderilen ya da SEG-
BİS ile dinleme talep edilen yer Cum-
huriyet başsavcılığı tarafından yapılır.
Bu durumda soruşturmayı yürüten
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından
ayrıca bir müdafi görevlendirmesi ya-
pılmaz.

(4) Soruşturma evresinde görev ya-
pan müdafi, mahkemede de öncelikle
görevlendirilir.

Talepname
MADDE 12 - (1) Cumhuriyet sav-

cısı, şüpheli hakkında seri muhakeme
usulünün uygulanmasını mahkeme-
den talep eder.

(2) Mahkemeye hitaben Ek-2’de yer
alan örneğe uygun olarak düzenlenen
talepnamede;

a) Şüphelinin kimliği ve müdafii,
b) Mağdur veya suçtan zarar gö-

renlerin kimliği ile varsa vekili veya
kanuni temsilcisi,

c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun
maddeleri,

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

d) Şüphelinin tutuklu olup olma-
dığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma
ve tutuklama tarihleri ile bunların sü-
releri,

e) İsnat olunan suçu oluşturan olay-
ların özeti,

f) Cumhuriyet savcısı tarafından
bu usulün uygulanmasının şüpheliye
teklif edildiği ve şüphelinin müdafii
huzurunda teklifi kabul ettiği,

g) Belirlenen ceza ve/veya güven-
lik tedbirleri ile uygulanmış ise hük-
mün açıklanmasının geri bırakılması,
hapis cezasına seçenek yaptırımlar
veya hapis cezasının ertelenmesine
ilişkin hususlar,

yer alır.
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Talepnamenin incelenmesi
MADDE 13 - (1) Mahkeme, talep-

namenin verildiği gün incelemesini
derhal yapar, şüpheliyi müdafi huzu-
runda seri muhakeme usulü ile ilgili
olarak dinler ve usulü sonuçlandırır.
Şüphelinin seri muhakeme usulü hak-
kında dinlenmesi SEGBİS veya isti-
nabe yoluyla da yapılabilir.

(2) Mahkeme tarafından eksik veya
hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;

a) 12 nci maddeye aykırı olarak dü-
zenlenen,

b) Belirlenen yaptırımda maddi
hata yapılan,

c) Yaptırım hakkında Kanunun 231
inci veya Türk Ceza Kanununun 50
ve 51 inci maddelerinin uygulanma-
sında objektif koşulların gerçekleşme-
diği anlaşılan,

ç) Teklif edilen cezanın mahiyetine
uygun bir güvenlik tedbiri belirtilme-
yen,

Talepnamenin eksikliklerin tamam-
lanması amacıyla Cumhuriyet başsav-
cılığına gönderilmesine karar verilir.

(3) Cumhuriyet savcısı tarafından
eksiklikler tamamlandıktan ve hatalı
noktalar düzeltildikten sonra talep-
name yeniden düzenlenerek mahke-
meye gönderilir.

(4) Mahkemece, isnat olunan suçun
seri muhakeme usulü kapsamında ol-
madığı veya Kanunun 250 nci mad-
desinin üçüncü fıkrasında belirtilen
şartların gerçekleşmediği kanaatine
varılması hâllerinde talep reddedilir.
Bu durumda, dosya Cumhuriyet baş-
savcılığına gönderilir ve soruşturma
genel hükümlere göre sonuçlandırılır.

(5) Mazeretsiz olarak mahkemeye
gelmemesi halinde, şüpheli bu usu-
lün uygulanmasından vazgeçmiş sa-
yılır.

Mahkemenin hüküm kurması
MADDE 14 - (1) Mahkeme, ey-

lemin seri muhakeme usulü kapsa-
mında olduğu, bu usulün şüpheliye
Kanunda öngörülen koşullar çerçeve-
sinde teklif edildiği ve şüphelinin bu
teklifi müdafii huzurunda özgür ira-
desiyle kabul ettiği kanaatine varırsa
talepte belirlenen yaptırım doğrultu-
sunda hüküm kurar.

(2) Hüküm; varsa mağdur, suçtan
zarar gören veya genel hükümlere
göre katılma hakkını hâiz olan kişi-
lere tebliğ edilir.

İtiraz
MADDE 15 - (1) Mahkemece Yö-

netmeliğin 14 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrası kapsamında Cumhuriyet
savcısının talebi doğrultusunda kuru-
lan hükme genel hükümler çerçeve-
sinde itiraz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kanunun

geçici 5 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) ve (d) bentleri uyarınca seri
muhakeme usulü 1/1/2020 tarihin-
den itibaren uygulanır. Bu tarih itiba-
rıyla kovuşturma evresine geçilmiş,
hükme bağlanmış veya kesinleşmiş
dosyalarda seri muhakeme usulü uy-
gulanmaz.

Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik

1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hü-

kümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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6c.
CEZA MUHAKEMESİ

KANUNU GEREĞİNCE
GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE
YAPILACAK ÖDEMELERE
İLİŞKİN 2020 YILI TARİFESİ

Yayımlandığı Resmî Gazete: : 16/01/2020 No : 31010

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince so-
ruşturma ve kovuşturma makamları-
nın talebi üzerine görevlendirilen mü-
dafi veya vekillere ödenecek meblağ-
ları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Mu-

hakemesi Kanunu gereğince görev-
lendirilen müdafi veya vekillerin ya-
pacakları hukuki yardımlar için uygu-
lanır.

Dayanak
MADDE 3 - MADDE 3 – (1) Bu Ta-

rife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yü-
rürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunun 13 üncü maddesi gereğince
hazırlanmıştır.

Tarife
MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince yapılan hukuki
yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edi-
len işler için 416 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip
edilen işler için 648 TL,
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c) Asliye ceza mahkemeleri:
1) Takip edilen davalar için 713 TL,
2) Seri yargılama usulü uyarınca ta-

kip edilen işler için 298 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip

edilen davalar için 1.280 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip

edilen davalar için 713 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemele-

rinde takip edilen davalar için 1.280
TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Hak-

lar ceza mahkemesi gibi mahkemeler
ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen
davalar için 713 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde gö-

rülen duruşmalı davalar için 1.280 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı

davalar için 1.441 TL,
ödenir.

Yürürlük
MADDE 5 - (1) Bu Tarife 1/1/2020

tarihinden geçerli olmak üzere ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

372



AVUKATLIK KANUNU





7.
AVUKATLIK KANUNU

Kanun Numarası : 1136
Kabul Tarihi : 19/3/1969
Yayımlandığı Resmî Gazete: : 7/4/1969, Sayı 13168
Yayımlandığı Düstur: : Tertip: 5 Cilt: 8

BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve Avukat

Avukatlığın mahiyeti:
Madde 1 – Avukatlık, kamu hiz-

meti ve serbest bir meslektir.
1Avukat, yargının kurucu unsurla-

rından olan bağımsız savunmayı ser-
bestçe temsil eder.

Avukatlığın amacı:
Madde 2 – 2Avukatlığın amacı; hu-

kuki münasabetlerin düzenlenmesini,
her türlü hukuki mesele ve anlaşmaz-
lıkların adalet ve hakkaniyete uygun
olarak çözümlenmesini ve hukuk ku-
rallarının tam olarak uygulanmasını
her derecede yargı organları, hakem-
ler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurum-
lar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve

tecrübelerini adalet hizmetine ve kişi-
lerin yararlanmasına tahsis eder.

Yargı organları, emniyet makam-
ları, diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve
kamuya ait bankalar, noterler, sigorta
şirketleri ve vakıflar avukatlara gö-
revlerinin yerine getirilmesinde yar-
dımcı olmak zorundadır. Kanunların-
daki özel hükümler saklı kalmak kay-
dıyla, bu kurumlar avukatın gerek
duyduğu bilgi ve belgeleri inceleme-
sine sunmakla yükümlüdür. Bu bel-
gelerden örnek alınması vekaletname
ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda
müzekkereler duruşma günü beklen-
meksizin mahkemeden alınabilir.

12001-4667 m.1
22001-4667 m.2
11979-2178 m.1; 2001-4667 m.3; 2006-5558 m.1; AYM 15/10/2009, E.:2007/16, K.:2009/147
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İKİNCİ KISIM
Avukatlık Mesleğine Kabul

Avukatlığa kabul şartları:
Madde 3 – 1Avukatlık mesleğine

kabul edilebilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinden bi-

rinden mezun olmak veya yabancı
memleket hukuk fakültesinden me-
zun olup da Türkiye hukuk fakülte-
leri programlarına göre noksan kalan
derslerden başarılı sınav vermiş bu-
lunmak,

c) Avukatlık stajını tamamlayarak
staj bitim belgesi almış bulunmak,

d) (Mülga)
e) Levhasına yazılmak istenen baro

bölgesinde ikametgahı bulunmak,
f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel

bir hali olmamak gerekir.

İstisnalar:
Madde 4 – 2Adli, idari ve as-

keri yargı hakimlik ve savcılıklarında,
Anayasa Mahkemesi raportörlükle-
rinde, Danıştay üyeliklerinde, üniver-
siteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi
dersleri dalında profesörlük, doçent-
lik, yardımcı doçentlik görevlerinde
dört yıl, kamu kurum ve kuruluşları-
nın hukuk müşavirliği görevinde on
yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda 3
üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde
yazılı koşullar aranmaz.

Türk vatandaşları ve Türk uyru-
ğuna kabul olunanlardan yabancı hu-
kuk fakültelerinden mezun olup da,
geldikleri yerde dört yıl süreyle mah-
kemelerin her derecesinde hakimlik,
savcılık veya avukatlık yapmış ve
avukatlığı meslek edinmiş bulunan-
lar, 3 üncü maddenin (b) bendinde
yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fa-

külteleri programlarına göre noksan
kalan derslerden usulüne uygun ola-
rak yapılan sınavlarda başarı göster-
miş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir olduk-
ları da bir sınavla anlaşılmış olmak
kaydıyla, 3 üncü maddenin (c) ve (d)
bentlerinde yazılı koşulların dışında
tutulurlar.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen-
lerin baro levhasına yazılmasında, 17
nci maddenin (1) ve (2) numaralı bent-
lerinde yazılı belgelerden başka sicil
özetlerinin onanmış bir örneğinin de
verilmesi gereklidir.

Avukatlığa kabulde engeller:
Madde 5 – 3Aşağıda yazılı durum-

lardan birinin varlığı halinde, avukat-
lık mesleğine kabul istemi reddolu-
nur:

a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan do-
layı iki yıldan fazla süreyle hapis ceza-
sına ya da Devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düze-
nin işleyişine karşı suçlar, zimmet, ir-
tikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerle-
rini aklama veya kaçakçılık suçların-
dan mahkûm olmak,

b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı so-
nucunda hakim, memur veya avukat
olma niteliğini kaybetmiş olmak,

c) (İptal)
d) Avukatlık mesleği ile birleşemi-

yen bir işle uğraşmak,
e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış

olmak,
f) İflas etmiş olup da itibarı iade

edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve
22001-4667 m.4
31986-3256 m.2; 2001-4667 m.5; 2008-5728 m.326; AYM 25/2/2010, E.: 2008/17, K.: 2010/44 (İptal);

AYM 28/2/2013, E.: 2012/116, K.: 2013/32 (İptal)
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hileli müflisler itibarları iade edilmiş
olsa dahi kabul olunmazlar),

g) Hakkında aciz vesikası verilmiş
olup da bunu kaldırmamış bulun-
mak,

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği
gibi yapmaya engel vücut veya akılca
malul olmak.

Birinci fıkranın (a) bendinde sayı-
lan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hü-
küm giymiş olanların cezası ertelen-
miş, paraya çevrilmiş veya affa uğra-
mış olsa da avukatlığa kabul edilmez-
ler.

Adayın birinci fıkranın (a) ben-
dinde yazılı cezalardan birini gerek-
tiren bir suçtan kovuşturma altında
bulunması halinde, avukatlığa alın-
ması isteği hakkındaki kararın bu ko-
vuşturmanın sonuna kadar bekletil-
mesine karar verilebilir.

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının
sonucu ne olursa olsun avukatlığa ka-
bul isteğinin geri çevrilmesi gereken
hallerde, sonuç beklenmeden istek ka-
rara bağlanır.

Baroya yazılma istemi:
Madde 6 – 14 üncü maddedeki ko-

şulları taşıyanlar başvurdukları baro
levhasına yazılmalarını dilekçe ile is-
teyebilirler.

Karar:
Madde 7 – Baro yönetim kurulu,

levhaya yazılma istemi hakkında baş-
vurma dilekçesinin varış tarihinden
itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak
karar vermekle ödevlidir.

Süresi içinde karar verilmediği tak-
dirde, adayın avukatlığa kabul istemi
reddedilmiş sayılır. Bu halde aday bir
aylık sürenin bitiminden itibaren on-
beş gün içinde Türkiye Barolar Bir-
liğine itiraz edebilir. İtiraz üzerine 8

inci madde hükmü kıyas yolu ile uy-
gulanır.

Redde veya kovuşturma sonuna
kadar beklenmesine dair karara iti-
raz:

Madde 8 – 2 Baro Yönetim Kurulu,
avukatlığa kabul istemini reddettiği
veya kovuşturma sonuna kadar bek-
lenmesine karar verdiği takdirde bu-
nun gerekçesini kararında gösterir.
Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur.

Aday, bu karara karşı, tebliğ tari-
hinden itibaren onbeş gün içinde, ka-
rarı veren baro vasıtasiyle Türkiye Ba-
rolar Birliğine itiraz edebilir. Baro ta-
rafından adaya, itiraz tarihini tesbit
eden bir belge verilir. Bu belge hiçbir
vergi, harç ve resme tabi değildir.

Türkiye Barolar Birliği, itiraz üze-
rine dosya üzerinde gerekli inceleme-
leri yaptıktan sonra, itirazı kabul veya
reddeder. Türkiye Barolar Birliği iti-
raz tarihinden itibaren bir ay içinde
bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş
sayılır.

Baro yönetim kurullarının adayın
levhaya yazılması hakkındaki karar-
ları, karar tarihinden itibaren onbeş
gün içinde Türkiye Barolar Birliğine
gönderilir. Türkiye Barolar Birliği ka-
rarın kendisine ulaştığı tarihten iti-
baren bir ay içinde uygun bulma
veya bulmama kararını ve itirazın ka-
bul veya reddi hakkındaki kararlarını
onaylamak üzere karar tarihinden iti-
baren bir ay içinde Adalet Bakanlı-
ğına gönderir. Bu kararlar Adalet Ba-
kanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki
ay içinde Bakanlıkça karar verilme-
diği veya karar onaylandığı takdirde
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine

12001-4667 m.6; 2006-5558 m.1; AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147 (İptal); 2020-7249 m.1
22001-4667 m.7
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geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar, Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulunca üçte iki çoğunlukla ay-
nen kabul edildiği takdirde onaylan-
mış, aksi halde onaylanmamış sayılır;
sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan Adalet Bakanlığına bildirilir.

Baro yönetim kurulunun, avukat-
lığı kabul isteminin reddi vaya kovuş-
turma sonuna kadar beklenmesi hak-
kındaki kararları, süresi içinde itiraz
edilmediği takdirde kesinleşir.

Adalet Bakanlığının dördüncü
fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı,
Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili
baro; Adalet Bakanlığının uygun bul-
mayıp bir daha görüşülmek üzere
geri göndermesi üzerine Türkiye Ba-
rolar Birliğince verilen kararlara karşı
ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili
baro idari yargı merciine başvurabilir.

Barolar, kesinleşen kararları derhal
yerine getirmeye mecburdurlar.

Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin:
Madde 9 – 1Avukatlık meslekine

kabul edilen adaya, ilgili baro tara-
fından bir ruhsatname verilir.

Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin
verildiği andan itibaren hüküm ifade
eder.

Aday böylece avukatlığa kabul edil-
dikten sonra (Avukat) unvanını kul-
lanmak hakkını kazanır. Durum Tür-
kiye Barolar Birliğine bildirilir.

Ruhsatnameler ve avukat kimlik-
leri Türkiye Barolar Birliği tarafından
tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir.
8 inci maddenin dördüncü fıkrasında
belirtilen şekilde Türkiye Barolar Bir-
liği Yönetim Kurulunca uygun bulma
kararı verildiğinde ruhsatnameler Bir-
lik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı ta-
rafından imzalanır. Avukat kimlikleri,
tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafın-

dan kabul edilecek resmî kimlik hük-
mündedir.

Mesleke kabul edilen avukata ruh-
satname verilirken, baro yönetim ku-
rulu önünde aşağıdaki şekilde andiç-
tirilir:

Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna
ve kurallarına uygun davranacağıma
namusum ve vicdanım üzerine andi-
çerim.

Avukatın andiçtirildiği, andın met-
nini de kapsıyan bir tutanağa bağlanır
ve ilgilinin dosyasında saklanır. Tuta-
nak baro yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte andiçen avukat tarafından im-
zalanır.

Ret kararının bildirilmesi:
Madde 10 – Avukatlık meslekine

kabul edilmek için baroya başvuran
bir adayın bu isteminin reddine veya
kovuşturma sonuna kadar beklenme-
sine dair kararlar kesinleşince, ilgili
baro, adayın adını diğer barolara ve
Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu
halde, ret ve bekleme sebepleri orta-
dan kalkmadıkça, hiçbir baro o kim-
seyi levhasına yazamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak Haller

Avukatlıkla birleşemiyen işler:
Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik

veya kesenek gibi ödemeler karşılı-
ğında görülen hiçbir hizmet ve görev,
sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve es-
naflık veya meslekin onuru ile bağ-
daşması mümkün olmıyan her türlü
iş avukatlıkla birleşemez.

Avukatlıkla birleşebilen işler:
Madde 12 – 2Aşağıda, sayılan işler

11 inci madde hükmü dışındadır:
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve

belediye meclisi üyeliği,

12001-4667/8; 2004–5043 m.1
21986-3256 m.3; 2001-4667 m.9; 2012-6325 m.35
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b) Hukuk alanında profesör ve do-
çentlik,

c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hu-
kuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı
ile bir avukat yazıhanesinde ücret kar-
şılığında avukatlık,

d) Hakemlik, arabuluculuk, tasfiye
memurluğu, yargı mercilerinin veya
adli bir dairenin verdiği herhangi bir
görev veya hizmet,

e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hak-
kında 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede başka iş veya hizmetle
uğraşmaları yasaklanmamış bulun-
mak şartıyla; bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin kapsamına giren İkti-
sadi Devlet Teşekkülleri, kamu ikti-
sadi kuruluşları ve bunların mües-
seseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirak-
leri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile
Kamu İktisadi kuruluşları dışında ka-
lıp sermayesi Devlete ve diğer kamu
tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşla-
rın yönetim kurulu başkanlığı, üye-
liği, denetçiliği,

f) Anonim, limited, kooperatif şir-
ketlerin ortaklığı, yönetim kurulu baş-
kanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve ko-
mandit şirketlerde komanditer ortak-
lık,

g) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların
yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve
denetçiliği,

h) Gazete ve dergi sahipliği veya
bunların yayım müdürlüğü,

Milletvekilleri hakkında, 3069 sa-
yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye-
liği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında
Kanun hükümleri saklıdır.

(e) bendinde gösterilenlerin, Hazi-
nenin, belediye ve özel idarelerin, il
ve belediyelerin yönetimi ve denetimi
altında bulunan daire ve kurumların,
köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun
hissedar olduğu şirket ve kuruluşla-

rın aleyhinde; il genel meclisi ve be-
lediye meclisi üyelerinin de bağlı bu-
lundukları tüzel kişilerin ve yüksek
öğretimde görevli profesör ve doçent-
lerin yüksek öğretim kurum ve kuru-
luşları aleyhindeki dava ve işleri takip
etmeleri yasaktır.

Bu yasak, avukatların ortaklarını
ve yanlarında çalıştırdıkları avukat-
ları da kapsar.

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya
ücreti Devlet, il veya belediye bütçele-
rinden yahut Devlet, il veya belediye-
lerin yönetimi ve denetimi altındaki
daire ve müessese yahut şirketlerden
verilen müşavir ve avukatlar, yalnız
bu daire, müessese ve şirketlere ait
işlerde avukatlık yapabilirler.

Avukatın hakim veya savcı ile hı-
sımlık veya evlilik münasebeti:

Madde 13 – Bir hakim veya Cum-
huriyet Savcısının eşi, sebep veya ne-
sep itibariyle usul ve füruundan veya
ikinci dereceye kadar (Bu derece da-
hil) hısımlarından olan avukat, o ha-
kim veya Cumhuriyet Savcısının bak-
tığı dava ve işlerde avukatlık edemez.

Bazı görevlerden ayrılanların avu-
katlık edememe yasağı:

Madde 14 – 1(İptal)
Yukarıki fıkra hükmü Anayasa

Mahkemesi üyeleri ve Yüksek Mah-
kemeler hakimleri hakkında da uygu-
lanır.

Devlet, belediye, il özel idare ve
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
233 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin kapsamına giren iktisadi
Devlet Teşekkülleri ile kamu ikti-
sadi kuruluşları ve bunların mües-
sese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde
çalışanlar, buralardan ayrıldıkları ta-
rihten itibaren iki yıl geçmeden ayrıl-

11981-2442 m.1; 1986-3256 m.4; AYM 1/10/2009, E.: 2009/67, K.: 2009/119 (İptal); 2018-KHK/700
m.56
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dıkları idare aleyhine dava alamaz ve
takipte bulunamazlar.

(Mülga)

DÖRDÜNCÜ KISIM
Staj

Genel olarak:
Madde 15 – 1Avukatlık stajı bir yıl-

dır. Stajın bu kısmında yer alan hü-
kümler uyarınca ilk altı ayı mahkeme-
lerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl
kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem he-
sabına Kanunun 4 üncü maddesinde
yazılı hizmette geçen süreler de dahil-
dir.) ve staj yaptığı baroya kayıtlı bir
avukat yanında yapılır.

Stajın hangi mahkeme ve adalet da-
irelerinde, ne surette yapılacağı yönet-
melikte gösterilir.

Aranacak şartlar :
Madde 16 – 23 üncü maddenin (a),

(b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları
taşıyan ve Hukuk Mesleklerine Giriş
Sınavında başarılı olanlardan, stajyer
olarak sürekli staj yapmalarına engel
işleri ve 5 inci maddede yazılı engel-
leri bulunmayanlar, staj yapacakları
baroya bir dilekçe ile başvururlar.

Dilekçeye eklenecek belgeler :
Madde 17 – 316 ncı madde gere-

ğince verilecek dilekçeye, aşağıda gös-
terilen belgeler eklenir.

1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin
belgelerin asılları ile onanmış ikişer
örneği,

2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5
inci maddenin (a) bendlerinde yazılı
halleri bulunmadığını gösteren bildiri
kağıdı,

3. Yanında staj göreceği avukatın
yazılı muvafakati,

4. Adayın ahlak durumu hakkında,
staj yaptığı baroya kayıtlı iki avukat
tarafından düzenlenmiş tanıtma ka-
ğıdı.

Bu belgelerin birer örneği baro baş-
kanı tarafından onaylanarak Türkiye
Barolar Birliğine gönderilir. Diğer ör-
nek veya asılları barodaki dosyasında
saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 üncü
fıkralarında yazılı hallerde, adayın ya-
nında staj göreceği avukatın yazılı
muvafakatine ait belge aranmaz.

Staj isteminde bulunan tarafından
verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya
çıktığı takdirde adaya Cumhuriyet
savcısı tarafından ikiyüz Türk Lirası
idarî para cezası verilir.

İstemin ilanı:
Madde 18 – Adayın istemi, yuka-

rıdaki maddede yazılı hususlarla bir-
likte, istem tarihinden itibaren on gün
içinde baronun ve adalet dairesinin
uygun bir yerinde onbeş gün süre ile
asılarak ilan olunur.

Her avukat veya stajyer yahut di-
ğer ilgililer, bu süre içinde, adayın
stajyer listesine yazılmasına itirazda
bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın in-
celelenebilmesi, açık delil veya vakı-
aların gösterilmiş olmasına bağlıdır.

Rapor:
Madde 19 – Baro başkanı, istemin

ilanından önce, baroya bağlı avukat-
lardan birini adayın gerekli nitelik-
leri taşıyıp taşımadığını ve avukat-
lıkla birleşmiyen bir işle uğraşıp uğ-
raşmadığını araştırarak bir rapor dü-
zenlemek üzere görevlendirir.

Görevlendirilen avukat, raporu en
geç onbeş gün içinde baroya ver-
mekle yükümlüdür.

11979-2178 m.4; 2020-7249 m.2
21981-2547 Ek m.41.ve Geçici m.80; 2001-4667 m.11; 2019-7188 m.3; 2020-7249 m.3
31986-3256 m.5; 2008-5728 m.328; 2020-7249 m.4
12001-4667 m.12
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Karar:
Madde 20 – 1Baro yönetim kurulu,

itiraz süresinin bitmesinden itibaren
bir ay içinde, 19 uncu maddede yazılı
raporu da göz önünde tutarak, adayın
stajyer listesine yazılıp yazılmaması
hakkında gerekçeli bir karar verir. Ka-
rar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber,
bir örneği de incelenmek üzere dos-
yası ile birlikte o yer Cumhuriyet Sav-
cılığına verilir.

Bu karar aleyhine baro yönetim ku-
rulu üyeleri karar tarihinden, o yer
Cumhuriyet savcısı kararın kendisine
verildiği, ilgili ise kararın kendisine
tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş
gün içinde Türkiye Barolar Birliğine
itiraz edebilirler.

Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir
karar verilmemiş olması halinde talep
reddedilmiş sayılır. Bu takdirde, bir
aylık sürenin bitiminden itibaren on-
beş gün içinde aday Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edebilir.

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz
üzerine verdiği kararlar Adalet Ba-
kanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki
ay içinde Bakanlıkça karar verilme-
diği veya karar onaylandığı takdirde
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar, Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulunca üçte iki çoğunlukla ay-
nen kabul edildiği takdirde onaylan-
mış, aksi halde onaylanmamış sayılır;
sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan Adalet Bakanlığına bildirilir.

Adalet Bakanlığının yukarıdaki
fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı,
Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili
baro; Adalet Bakanlığının onaylama-
yıp geri göndermesi üzerine Türkiye

Barolar Birliğinin verdigi kararlara
karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve
ilgili baro idari yargı merciine başvu-
rabilir.

Stajın başlangıcı :
Madde 21 – Avukatlık stajı listeye

yazılma ile başlar. İtiraz yazılmayı
durdurur.

Yanında staj yapılacak avukat:
Madde 22 – Avukat yanında staja

başlıyabilecekleri Cumhuriyet savcılı-
ğınca baroya bildirilenler, evvelce di-
lekçelerinde gösterdikleri ve muvafa-
katini aldıkları avukat yanında staja
başlarlar.

Baro başkanının isteği veya ilgili-
lerin başvurması üzerine, baro yöne-
tim kurulu, stajın dilekçede gösteri-
lenden başka bir avukat yanında ya-
pılmasına karar verebilir.

17 nci maddenin 3 üncü bendinde
yazılı belgeyi almak imkanını bula-
mıyan adayların hangi avukat ya-
nında staj göreceğini baro başkanı ta-
yin eder.

Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralar-
daki hallerde stajiyeri kabul zorunlu-
luğundadır.

Stajın yapılması ve stajiyerin
ödevleri:

Madde 23 – 2Staj kesintisiz olarak
yapılır. Stajyerin haklı nedenlere da-
yanarak devam etmediği günler, en-
gelin kalkmasından sonraki bir ay
içinde başvurduğu takdirde, mah-
keme stajı sırasında Adalet

Komisyonu, avukat yanındaki staj
sırasında ise baro yönetim kurulu ka-
rarı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı
yere göre adalet komisyonu başkanı
ve baro başkanı, haklı bir engelin bu-
lunması halinde yanında staj yaptığı
avukatın da görüşünü alarak stajyere
otuz günü aşmamak üzere izin vere-

22001-4667 m.13
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bilir.
Stajyer, avukatla birlikte duruşma-

lara girmek, avukatın mahkemeler
ve idari makamlardaki işlerini yap-
mak, dava dosyaları ve yazışmaları
düzenlemek, baroca düzenlenen eği-
tim çalışmalarına katılmak, baro yö-
netim kurulunca verilen ve yönetme-
likte gösterilecek diğer ödevleri ye-
rine getirmekle yükümlüdür. Stajyer-
ler, meslek kurallarına ve yönetmelik-
lerde belirlenen esaslara uymak zo-
rundadırlar.

Staj raporları:
Madde 24 – 1Staj, Adalet Komisyo-

nunun, baronun ve yanında çalışılan
avukatın gözetimi altında yapılır.

Stajiyer hakkında, yanında staj gör-
düğü hakimler, Cumhuriyet savcıları
tarafından staj durumu, mesleki ilgisi
ve ahlaki durumunu belirten bir belge
verilir.

Yanında staj görülen avukat tarafın-
dan, ilk üç ayın bitiminde ve staj sü-
resinin sonunda da kesin olarak, staj
durumunu ve adayın mesleki ilgisi
ile ahlaki durumunu da kapsayan bir
rapor verir.

Staj süresinin uzatılması:
Madde 25 – 2Baro yönetim kurulu,

stajyer hakkında verilen raporları de-
ğerlendirir, gerektiğinde kurul üye-
lerinden birini görevlendirmek sure-
tiyle yapılacak inceleme sonuçlarını
da göz önünde tutarak staj bitim bel-
gesinin verilmesine veya staj süresi-
nin altı aya kadar uzatılmasına karar
verebilir.

Yönetim kurulunun bu kararı ke-
sindir.

Stajyerlerin yapabileceği işler
Madde 26 – 3Stajyerler, avukat ya-

nında staja başladıktan sonra, avuka-
tın yazılı muvafakati ile ve onun gö-
zetimi ve sorumluluğu altında, sulh
hukuk mahkemeleri, sulh ceza mah-
kemeleri ile icra tetkik mercilerinde
avukatın takip ettiği dava ve işlerle il-
gili duruşmalara girebilir ve icra mü-
dürlüklerindeki işleri yürütebilirler.

Bu yetki, staj bitim belgesinin veril-
mesi veya staj listesinden silinme ile
sona erer.

Stajiyerlere barolarca yapılacak
yardım:

Madde 27 – 4Staj süresince stajyer-
lere Türkiye Barolar birliğince kredi
verilir.

Ödenecek kredinin kaynağı; avu-
katların yetkili mercilere sunduğu ve-
kaletnamelere avukatın yapıştıracağı
pul bedelleri ile geri ödemeden ge-
len paralar ve bunların gelirleridir.
Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince
bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri;
2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harç-
lar Kanununun Yargı Harçları bölü-
münde yer alan vekâletname örnek-
leri için kullanılan harç tarifesinin
yüzde elli fazlası kadarıdır. Her yıl
yenilenen vekâlet pulu bedeline ay-
rıca yüzde beş oranında ilave yapılır.
Bu suretle elde edilecek kaynak avu-
kat stajyerlerinin genel sağlık sigor-
tası primlerinin ödenmesinde kullanı-
lır. Kaynağın yetersizliği durumunda
staj kredi fonundan aktarım yapılarak
prim ödemesi yapılır. Bu primler Tür-
kiye Barolar Birliği tarafından ödenir.
Bu şekilde toplanan tüm pul bedel-
leri malî yönden Sayıştay denetimine
tâbidir.

11979-2178 m.5
22001-4667 m.14
32001-4667 m.15
42001-4667 m.16; 2004-5043 m.2; 2011-6111 m.195
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Avukatlarca vekaletname sunulan
merciler, pul yapıştırılmamış veya
pulu noksan olan vekaletname ve ör-
neklerini kabul edemez. Gerektiğinde
ilgiliye on günlük süre verilerek bu
süre içinde pul tamamlanmadıkça ve-
kaletname işleme konulamaz.

Kredi ödemelerinden arta kalan
miktar, meslektaşlara destek ve mes-
lekte gelişmeyi sağlamakta kullanılır.

Bu kredinin ilke ve koşulları, kim-
lere verileceği, miktarı, geri ödeme
şekli, geri ödemeden gelen paralar ile
kredi ödemelerinden sonra arta kalan
miktarın barolar ve Türkiye Barolar
birliği arasında dağıtım ve sarf esas-
ları ve diğer hususlar Türkiye Barolar
Birliği Yönetim kurulunca hazırlana-
cak ve Adalet Bakanlığınca onaylana-
cak yönetmelikte gösterilir.

Pul bedelleri ile geri ödemeden ge-
len paralar ve bunların gelirleri, kredi
ödemelerinden arta kalan miktarın
dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Ba-
kanlığı tarafından ek 4 üncü madde-
deki esas ve usullere göre denetlenir.

Sosyal yardım ve dayanışma fonu
Madde 27/A – 1Türkiye Barolar Bir-

liği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal
yardım ve dayanışma hizmetlerinde
kullanılmak üzere kaynağı bu Kanu-
nun 27 nci maddesinin ikinci fıkra-
sında gösterilen gelirlerin yarısı olan
"Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu"
kurulmuştur.

Bu fondan yapılacak harcamaların
esas ve usulleri ile diğer hususlar Tür-
kiye Barolar Birliği Yönetim Kuru-
lunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlı-

ğınca onaylanacak yönetmelikte gös-
terilir.

Fon gelirleri ile harcamaları her yıl
Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü
maddedeki esas ve usullere göre de-
netlenir.

BEŞİNCİ KISIM
Avukatlık Sınavı

Madde 28 – 2(Mülga)

Sınava gireceklerin tespiti
Madde 29 – 3(Mülga)

Sınavın şekli ve konuları
Madde 30 –4(Mülga)

Sınav sonuçları
Madde 31 – 5(Mülga)

Madde 32 – 33 – 6(Mülga)

ALTINCI KISIM
Avukatın Hak ve Ödevleri

Genel olarak:
Madde 34 – 7Avukatlar, yüklendik-

leri görevleri bu görevin kutsallığına
yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve
onur içinde yerine getirmek ve avu-
katlık unvanının gerektirdiği saygı ve
güvene uygun biçimde davranmak
ve Türkiye Barolar Birliğince belirle-
nen meslek kurallarına uymakla yü-
kümlüdürler.

Yalnız avukatların yapabileceği iş-
ler:

Madde 35 – 8Kanun işlerinde ve
hukuki meselelerde mütalaa vermek,
mahkeme, hakem veya yargı yetki-
sini haiz bulunan diğer organlar hu-

12004–5043 m.3
22001-4667 m.17; 2006-5558 m.1; AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
32001-4667 m.17; 2006-5558 m.1, AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
42001-4667 m.17; 2006-5558 m.1, AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
52006-5558 m.1, AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
61979-2178 m.8
72001-4667 m.21
81970-1238 m.1; 2008-5728 m.329
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zurunda gerçek ve tüzel kişilere ait
hakları dava etmek ve savunmak, adli
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bü-
tün evrakı düzenlemek, yalnız baroda
yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fık-
radakiler dışında kalan resmi daireler-
deki bütün işleri de takip edebilirler.

Dava açmaya yeteneği olan herkes
kendi davasına ait evrakı düzenleye-
bilir, davasını bizzat açabilir ve işini
takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret
Kanununun 272 nci maddesinde ön
görülen esas sermaye miktarının beş
katı veya daha fazla esas sermayesi
bulunan anonim şirketler ile üye sa-
yısı yüz veya daha fazla olan yapı
kooperatifleri sözleşmeli bir avukat
bulundurmak zorundadır. Bu fıkra
hükmüne aykırı davranan kuruluş-
lara Cumhuriyet savcısı tarafından
sözleşmeli avukat tayin etmedikleri
her ay için, sanayi sektöründe çalışan
onaltı yaşından büyük işçiler için suç
tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî
ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî
para cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri
Usulleri kanunları ile diğer kanun hü-
kümleri saklıdır.

Uzlaşma sağlama
Madde 35/A – 1Avukatlar dava açıl-

madan veya dava açılmış olup da he-
nüz duruşma başlamadan önce ken-
dilerine intikal eden iş ve davalarda,
tarafların kendi iradeleriyle istem so-
nucu elde edebilecekleri konulara in-
hisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle
birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet
edebilirler. Karşı taraf bu davete ica-
bet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uz-
laşma konusunu, yerini, tarihini, kar-

şılıklı yerine getirmeleri gereken hu-
susları içeren tutanak, avukatlar ile
müvekkilleri tarafından birlikte imza
altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
nununun 38 inci maddesi anlamında
ilâm niteliğindedir.

Sır saklama:
Madde 36 – Avukatların, kendile-

rine tevdi edilen veya gerek avukatlık
görevi, gerekse, Türkiye Barolar Bir-
liği ve barolar organlarındaki görev-
leri dolayısiyle öğrendikleri hususları
açığa vurmaları yasaktır.

2Avukatların birinci fıkrada yazılı
hususlar hakkında tanıklık edebilme-
leri, iş sahibinin muvafakatini almış
olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde
dahi avukat tanıklık etmekten çekine-
bilir. Çekinme hakkının kullanılması
hukuki ve cezai sorumluluk doğur-
maz.

Yukarıki hükümler, Türkiye Baro-
lar Birliği ve baroların memurları hak-
kında da uygulanır.

İşin reddedildiğinin bildirilmesi:
Madde 37 – Avukat, kendisine tek-

lif olunan işi sebep göstermeden red-
dedebilir. Reddin, iş sahibine gecik-
meden bildirilmesi zorunludur.

İşi iki avukat tarafından reddolu-
nan kimse, kendisine bir avukat tayi-
nini baro başkanından isteyebilir.

3Tayin olunan avukat, baro baş-
kanı tarafından belirlenen ücret karşı-
lığında işi takip etmek zorundadır.

İşin reddi zorunluluğu :
Madde 38 – 4Avukat;
a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz

veya haksız görür yahut sonradan

12001-4667 m.23
22001-4667 m.24
32001-4667 m.25
4AYM 21/1/1971, E.:1970/19, K.:1971/9; AYM 2/6/1977, E.:1977/43, K.:1977/84 (İptal); 2001-

4667 m.26
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yolsuz veya haksız olduğu kanısına
varırsa,

b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa
avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş
olursa,

c) Evvelce hâkim, hakem, Cumhu-
riyet savcısı, bilirkişi veya memur ola-
rak o işte görev yapmış olursa,

d) Kendisinin düzenlediği bir senet
veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü
ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa,

e)(İptal)
f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Ba-

rolar Birliği tarafından tespit edilen
mesleki dayanışma ve düzen gerekle-
rine uygun değilse,

Teklifi reddetmek zorunluğunda-
dır.

Bu zorunluluk, avukatların ortakla-
rını ve yanlarında çalıştırdıkları avu-
katları da kapsar.

(İptal)
(İptal)

Avukatın dosya saklaması ve ha-
pis hakkı:

Madde 39 – Avukat, kendisine
tevdi olunan evrakı, vekaletin sona
ermesinden itibaren üç yıl süre ile sak-
lamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, ev-
rakın geri alınması müvekkile yazı ile
bildirilmiş olduğu hallerde saklama
yükümlülüğü, bildirme tarihinden iti-
baren üç ayın sonunda sona erer.

Avukat, ücreti ve yapmış olduğu
giderleri kendisine ödenmedikçe,
elinde bulunan evrakı geri vermekle
yükümlü değildir.

Tazminat isteklerinde zamana-
şımı:

Madde 40 – 1 İş sahibi tarafın-
dan sözleşmeye dayanılarak avukata
karşı ileri sürülen tazminat istekleri,
bu hakkın doğumunun öğrenildiği ta-

rihten itibaren bir yıl ve her halde za-
rarı doğuran olaydan itibaren beş yıl
geçmekle düşer.

Avukatın vekaletten çekilmesi:
Madde 41 – Belli bir işi takipten

veya savunmadan isteği ile çekilen
avukatın o işe ait vekalet görevi, du-
rumu müvekkiline tebliğinden itiba-
ren onbeş gün süre ile devam eder.

Şu kadar ki, adli müzaharet bürosu
yahut baro başkanı tarafından tayin
edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep
veya haklı bir özürü olmadıkça, gö-
revi yerine getirmekten çekinemez.
Kaçınılmaz sebebin veya haklı özü-
rün takdiri avukatı tayin eden ma-
kama aittir.

Bir avukatın geçici olarak görev-
lendirilmesi:

Madde 42 – 2Bir avukatın ölümü
veya meslekten yahut işten çıkarıl-
ması veya işten yasaklanması yahut
geçici olarak iş yapamaz duruma gel-
mesi hallerinde, avukatın kayıtlı ol-
duğu baro başkanı, ilgililerin yazılı
istemi üzerine veya iş sahiplerinin ya-
zılı muvafakatini almak şartiyle, iş-
leri geçici olarak takip etmek ve yü-
rütmek için kendi barosuna kayıtlı
bir avukatı görevlendirir ve dosyaları
kendisine devir ve teslim eder. Ayrıca
durumu mahkemelere ve gerekli gö-
receği yerlere bildirir. Bu hükümler
avukatlık ortaklığı hakkında da kıya-
sen uygulanır.

Yukarıki fıkrada yazılı işlere ait ka-
nuni süreler, dosyaların devir ve tes-
limine kadar işlemez. Şu kadar ki, bu
süre üç ayı geçemez.

(Mülga)
Kendisine görev verilen avukat

haklı sebepler göstererek bunu redde-
debilir. Ret sebeplerinin yerinde olup

12001-4667 m.27
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olmadığına baro yönetim kurulu ka-
rar verir.

Vekalet görevi, temsil edilen avu-
katın talimatına bağlı olmaksızın, bu
görevi yapan avukatın sorumluluğu
altında yürür. Yapılan işlerin ücretini,
kendisine vekalet olunan avukat öder.
Anlaşmazlık halinde ücretin miktarı
baro yönetim kurulu tarafından belir-
tilir.

Büro edinme zorunluluğu:
Madde 43 – 1Her avukat, levhaya

yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde
baro bölgesinde bir büro kurmak zo-
rundadır. Büronun niteliklerini baro-
lar belirtir. 23/6/1965 tarihli ve 634
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre
ana gayrimenkulün mesken olarak
gösterilen bağımsız bölümlerinde kat
maliklerinin izni ve benzeri şartlar
aranmaksızın avukatlık büroları faali-
yet gösterebilir. Bu konuda, yönetim
planındaki aksine hükümler uygulan-
maz.

Bir avukatın birden fazla bürosu
olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı
büro edinemezler. Avukatlık ortaklığı
yurt içinde şube açamaz. Milletvekil-
leri, milletvekilliği süresince avukat-
lık yapamazlar.

Bürosunu veya konutunu değişti-
ren avukat yenilerinin adreslerini bir
hafta içinde baroya bildirmek zorun-
dadır.

Avukatların birlikte veya avukat-
lık ortaklığı şeklinde çalışmaları

Madde 44 – 2Avukatlar, meslekî ça-
lışmalarını aynı büroda birlikte veya
avukatlık ortaklığı şeklinde de yürü-
tebilirler.

A) Aynı büroda birlikte çalışma
Birlikte çalışma, aynı ilde kurulu

barolardan herhangi birine kayıtlı bir-

den çok avukatın meslekî çalışmala-
rını bir büroda yürütmeleridir. Bu bir-
likteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan
iş ticarî sayılmaz.

Birlikte çalışan avukatlardan biri ya
da birkaçının ad ve/veya soyadının
yanında (Avukatlık Bürosu) ibaresi-
nin kullanılması zorunludur. Karşı-
lıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve gi-
derlerin paylaşılması, büro yönetimi,
birlikteliğin sona ermesi birlikte ça-
lışanlarca belirlenir ve yazılı olarak
kayıtlı oldukları baroya bildirilir.

B) Avukatlık ortaklığı
Avukatlık ortaklığı, aynı ilde ku-

rulu barolardan herhangi birine ka-
yıtlı birden çok avukatın bu Kanuna
göre mesleklerini yürütmek için oluş-
turdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık
ortaklığının çalışması meslek çalış-
ması olup, ticarî sayılmaz ve vergilen-
dirme bakımından şahıs şirketlerine
ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık
ortaklığının adı, bir ya da birkaç orta-
ğın ad ve/veya soyadlarına (Avukat-
lık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirle-
nir. Yabancı sermayeyi teşvik mevzu-
atı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet
göstermek isteyen yabancı avukatlık
ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık
ortaklığı düzenlemesine uygun ola-
rak kurulmak koşuluyla, yalnızca ya-
bancı hukuklar ve milletlerarası hu-
kuk konularında danışmanlık hizmeti
verebilirler. Bu sınırlama yabancı avu-
katlık ortaklığında çalışan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı
avukatları da kapsar. Bu nev’i avukat-
lık ortaklıkları için ortakların baroya
kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu ku-
ralın uygulanması mütekabiliyet esa-
sına bağlıdır.

Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye
uygun olarak düzenlenen avukatlık
ortaklığı, kurucularının kayıtlı bulun-

12001-4667 m.29; 2013-6460 m.3
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duğu baro yönetim kurulu tarafından
Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline ya-
zılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Ya-
zılma istemi, ancak Kanuna ve tip ana
sözleşmeye aykırılık gerekçesiyle red-
dedilebilir. Bu durumda 8 inci madde
hükümleri kıyasen uygulanır. Ana
sözleşmenin bir örneği Türkiye Baro-
lar Birliğine gönderilir.

a) Ortakların hak ve borçları
1. Ortaklık payları ve oranları

serbestçe belirlenir. Ortakların payı,
ancak ortaklara veya avukat olan
üçüncü kişilere devredilebilir. Ortak-
ların pay devrinin sözleşme ile yasak-
lanması veya ortakların pay devrine
onay vermemeleri, mirasçının avukat
olmaması ya da ortaklığı kabul etme-
mesi, ortağın emeklilik veya sağlık ne-
denleri ile avukatlığı bırakması, baro
levhasından silinmesi, meslekten çık-
ması veya çıkarılması, ortaklıktaki pa-
yına haciz konulması halinde ortaklık
payı gerçek değeri üzerinden diğer
ortaklar tarafından payları oranında
alınır. Bu işlemlerin üç ay içerisinde
sonuçlandırılmaması halinde, yönet-
melikteki tasfiye hükümleri uygula-
nır.

2. Vekâletnameler ortaklık adına
düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı
takip edecek avukatlara yetki belgesi
verir.

3. Avukatlık ortaklığı, amacın dı-
şında hak ve mal edinemez, üçüncü
kişilerle ortaklık kuramaz, tüzel kişile-
rin paylarını alamaz. Ortaklar; birden
fazla avukatlık ortaklığının ortağı ola-
maz, ortaklığın bürosu dışında büro
edinemez ve bağımsız olarak dava ve
iş takip edemezler.

4. Avukatlık ortaklığı; ortaklarının
ve çalışan avukatların ortaklık ile il-
gili her türlü işlem, eylem ve borçla-
rından dolayı bunlarla birlikte müşte-

reken ve müteselsilen sınırsız sorum-
ludur. Ortakların ve ortaklıkta çalı-
şan avukatların meslekî görevlerin-
den dolayı Avukatlık Kanunu ve mes-
lek kurallarına göre sorumlulukları
saklıdır. Avukatlık ortaklıkları hak-
kında da bu Kanundaki disiplin işlem
ve cezaları uygulanır.

5. Defter ve kayıtların tutulmasın-
dan ortaklığın yönetim ve temsili ile
görevli ortak sorumludur. Avukatlık
ortaklığı; iş ve dava defteri, pay def-
teri, karar defteri, gelir-gider defteri
ve demirbaş defteri tutmak zorunda-
dır.

b) Uyuşmazlıkların çözümü
Avukatların birlikte çalışmaların-

dan veya avukatlık ortaklığında; or-
takların kendi aralarında ve ortaklıkla
ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile or-
taklık pay devir ve intikalinde bedele
ilişkin olarak üçüncü şahıslarla arala-
rında çıkacak anlaşmazlıklar, bu Ka-
nunun 167 nci maddesinde tanımla-
nan hakem kurulu tarafından, bu Ka-
nun ve yönetmelik hükümlerine göre
çözümlenir.

c) Avukatlık ortaklığı tip ana sözleş-
mesinde bulunması gereken; ortakla-
rın kimlik bilgileri, ortaklığın unvanı
ve adresi, ortaklık payları, ortaklar
arasındaki ilişkiler, iş ve davalarla il-
gili iş bölümü, yönetici ortakların yet-
kileri, ortaklığın yönetimi ve temsili,
ortaklar kurulu, kurulun görev ve yet-
kileri, gelir ve giderin paylaşılması,
denetim, ortaklıktan çıkma, çıkarılma,
pay devri, ortaklığın sona ermesi, fe-
sih, infisah ve tasfiye gibi hususların
esas, şekil ve şartları Türkiye Baro-
lar Birliği Yönetim Kurulunca hazırla-
nıp Adalet Bakanlığınca onaylanarak
Resmî Gazete’de ilan edilen yönetme-
likte düzenlenir.

12001-4667 m.31
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Avukat bürosunda çalışabilecek
kişiler:

Madde 45 – 1Avukatlar ve avu-
katlık ortaklıkları, bürolarında yalnız
avukatlık mesleği için gerekli olan
yardımcı elemanları çalıştırabilirler.

Hakimliğe ve avukatlığa engel suç-
lardan biri ile hükümlü olanlar veya
avukatlıktan yasaklananlarla her ne
şekilde olursa olsun işbirliği edilemez
veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz.

Yukarıdaki hükümlere aykırı hare-
ket eden avukat, ilk defasında işten,
tekrarında meslekten çıkarma; avu-
katlık ortaklığı ilk defasında işten çı-
karma, tekrarında ise avukatlık ortak-
lığı sicilinden silinme cezası ile ceza-
landırılır.

İşlerin stajiyer veya sekreterle ta-
kibi, dava dosyalarının incelenmesi
ve dosyadan örnek alma:

Madde 46 – 2Avukat, işlerini kendi
sorumluluğu altındaki stajyeri veya
yanında çalışan sekreteri eliyle de ta-
kip ettirebilir, fotokopi veya benzeri
yollarla örnek aldırabilir. Avukatın
onanmasını istemediği örnekler harca
tâbi değildir.

Avukat veya stajyer, vekâletname
olmaksızın dava ve takip dosyalarını
inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin il-
gililerce yerine getirilmesi zorunlu-
dur. Vekâletname ibraz etmeyen avu-
kata dosyadaki kağıt veya belgelerin
örneği veya fotokopisi verilmez.

Çekişmeli hakları edinme yasağı:
Madde 47 – Avukat el koyduğu iş-

lere ait çekişmeli hakları edinmekten
veya bunların edinilmesine aracılık-
tan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona er-
mesinden itibaren bir yıl sürer.

Birinci fıkra hükmü, avukatın or-

taklarını ve yanında çalıştırdığı avu-
katları da kapsar.

3Ancak, 164 üncü madde hükmü
saklıdır.

Avukata çıkar karşılığında iş ge-
tirme :

Madde 48 – Avukat veya iş sahibi
tarafından vadolunan veya verilen bir
ücret yahut da herhangi bir çıkar kar-
şılığında avukata iş getirmeye aracılık
edenler ve aracı kullanan avukatlar
altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

Bu eylemi yapanlar memur iseler,
verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı
olamaz.

Avukatların resmi kılık ve kıya-
feti:

Madde 49 – 4Avukatlar, mahkeme-
lere Türkiye Barolar Birliği tarafından
şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zo-
rundadır.

Avukatlara, staj dönemi de dahil ol-
mak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlem-
leri ile mesleğin icrası kapsamında kı-
lık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zo-
runluluk getirilemez.

Baroya ve avukatlara ayrılacak
yer:

Madde 50 – 5Her adalet dairesinde,
bölgesinde bulunduğu baro için, her
mahkeme salonunda ve icra daire-
sinde ise avukatlar için ihtiyaca ye-
tecek nitelikte yer ayrılması zorunlu-
dur. Birden fazla baronun bulunduğu
illerde baro için ayrılacak yer Türkiye
Barolar Birliğine tahsis edilir ve Birlik,
barolara kayıtlı avukat sayısını esas
alarak bu yeri barolara tahsis eder.

Ayrıca her cezaevinde ve kolluk bi-
riminde mesleğin onuruna ve öne-
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mine uygun bir görüşme yeri ayrılır.
Bu yerlerin bakım ve onarımı ilgisine
göre Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca
yaptırılır.

Danışma yapılması uygun olmı-
yan yerler:

Madde 51 – Avukatlar, baroda ya-
zılı olan bürolarından başka yerlerde,
mahkeme salonunda veya adalet bi-
nasının başka bir yerinde iş sahipleri
ile hukuki danışmada bulunmaktan
ve iş kabul etmekten yasaklıdırlar.

Yukarıki fıkra hükmü, avukatın
özel olarak çağrıldığı hallerde uygu-
lanmaz.

Dosya tutmak:
Madde 52 – Avukat, üzerine aldığı

her iş yahut yazılı mütalasına baş
vurulan her husus hakkında düzenli
dosya tutmak zorundadır.

Avukat, kendisi tarafından yazılan
veya taslağı yapılan her belgeyi imza-
lamakla yükümlüdür.

Görüşmelere ait tutanak:
Madde 53 – Avukat, iş için yap-

tığı görüşmelerden gerekli saydıkla-
rını bir tutanakla tespit eder. Tutana-
ğın altı, görüşmede bulunanlar tara-
fından imzalanır.

Sicil cüzdanları :
Madde 54 – Levhada yazılı olan

her avukatın bağlı olduğu baroda,
Türkiye Barolar Birliğinden gönderi-
len örneğe göre düzenlenecek bir si-
cil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan giz-
lidir; ancak sahibi veya vekalet vere-
ceği başka bir avukat tarafından her
zaman görülebilir ve gerekli not alı-
nabilir.

Bir barodan diğerine nakil halinde,
cüzdan, nakledilen baro başkanlığına
gönderilir.

Reklam yasağı:
Madde 55 – 1Avukatların iş elde

etmek için, reklam sayılabilecek her
türlü teşebbüs ve harekette bulunma-
ları ve özellikle tabelalarında ve basılı
kağıtlarında avukat unvanı ile akade-
mik unvanlarından başka sıfat kullan-
maları yasaktır.

Bu yasak, ortak avukatlık bürosu
ve avukatlık ortaklığı hakkında da uy-
gulanır.

Yukarıdaki yasaklara ilişkin esas-
lar Türkiye Barolar Birliğince düzen-
lenecek yönetmelikle belirlenir.

Örnek çıkarabilme ve tebligat ya-
pabilme hakkı:

Madde 56 – 2Usulüne uygun ola-
rak düzenlenen ve avukata verilmiş
olan vekaletname 52 nci maddede ya-
zılı dosyada saklanır. Avukat, bu ve-
kaletnamenin örneğini çıkarıp aslına
uygunluğunu imzası ile onaylayarak
kullanabilir. Avukatın çıkardığı veka-
letname örnekleri bütün yargı merci-
leri, resmi daire ve kurumlar ile ger-
çek ve tüzel kişiler için resmi örnek
hükmündedir.

Asıllarının verilmesi kanunda
açıkça gösterilmiyen hallerde avu-
katlar, takibettikleri işlerde, aslı ken-
dilerinde bulunan her türlü kağıt ve
belgelerin örneklerini kendileri onay-
lıyarak yargı mercileri ile diğer adalet
dairelerine verebilirler.

Aslı olmayan vekaletname veya di-
ğer kağıt ve belgelerin örneğini onay-
layan yahut aslına aykırı örnek veren
avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde,
ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu
yargı merciinin tebliğat konusunda
bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli
kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Teb-

12001-4667 m.35
22001-4667 m.36;2008-5728 m.330

389



7- m.57 Avukatlık Kanunu

liğ edilen kağıt ve belgelerin birer
nüshası, gerekli harc, vergi ve resim
ödenmek şartiyle, ilgili yargı merci-
inin dosyasına konur.

Avukatlar veya avukatlık ortaklığı
başkasını tevkil etme yetkisini haiz ol-
dukları bütün vekâletnamelerini kap-
sayacak şekilde bir başka avukata
veya avukatlık ortaklığına vekâlet-
name yerine geçen yetki belgesi ve-
rebilir. Bu yetki belgesi vekâletname
hükmündedir.

Vekâletnameler Türkiye için tek tip
olup, vekâletnamenin biçim ve içeriği
Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye No-
terler Birliği tarafından hazırlanır.

Avukata karşı işlenen suçlar:
Madde 57 – Görev Sırasında veya

yaptığı görevden dolayı avukata karşı
işlenen suçlar hakkında, bu suçların
hakimlere karşı işlenmesine ilişkin
hükümler uygulanır.

Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet
Savcısı:

Madde 58 – 1Avukatların avukatlık
veya Türkiye Barolar Birliği ya da ba-
roların organlarındaki görevlerinden
doğan veya görev sırasında işledik-
leri suçlardan dolayı haklarında so-
ruşturma, Adalet Bakanlığının vere-
ceği izin üzerine, suçun işlendiği yer
Cumhuriyet savcısı tarafından yapı-
lır. Avukat yazıhaneleri ve konutları
ancak mahkeme kararı ile ve kararda
belirtilen olayla ilgili olarak Cumhu-
riyet savcısı denetiminde ve kayıtlı
olunan baro temsilcisinin katılımı ile
aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin
görev alanına giren bir suçtan dolayı
suçüstü hali dışında avukatın üzeri
aranamaz.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
nunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu-

nun duruşmanın inzibatına ilişkin hü-
kümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hü-
kümlere göre avukatlar tutuklanama-
yacağı gibi, haklarında disiplin hapsi
veya para cezası da verilemez.

Kovuşturma izni, son soruşturma-
nın açılması kararı ve duruşmanın
yapılacağı mahkeme:

Madde 59 – 2 58 inci maddeye göre
yapılan soruşturmaya ait dosya Ada-
let Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mü-
dürlüğüne tevdi olunur. İnceleme so-
nunda kovuşturma yapılması gerekli
görüldüğü takdirde dosya, suçun iş-
lendiği yer ağır ceza mahkemesine en
yakın bulunan ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde,
iddianamesini düzenliyerek dosyayı
son soruşturmanın açılmasına veya
açılmasına yer olmadığına karar ve-
rilmek üzere ağır ceza mahkemesine
verir.

İddianamenin bir örneği, Ceza Mu-
hakemeleri Usulü Kanununun hü-
kümleri uyarınca, hakkında kovuş-
turma yapılan avukata tebliğ olunur.
Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda ya-
zılı süre içinde bazı delillerin toplan-
masını ister veya kabule değer bir is-
temde bulunursa nazara alınır, gere-
kirse soruşturma başkan tarafından
derinleştirilir.

Haklarında son soruşturmanın açıl-
masına karar verilen avukatların du-
ruşmaları, suçun işlendiği yer ağır
ceza mahkemesinde yapılır. Durum
avukatın kayıtlı olduğu baroya bildi-
rilir.

Avukatların, avukatlık veya Tür-
kiye Barolar Birliği ya da baroların
organlarındaki görevlerinden doğan
veya görev sırasında işledikleri suçlar
nedeniyle verilen bölge adliye mahke-

12008-5728 m.331; 2020-7249 m.9
22001-4667 m.38; 2020-7249 m.10
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mesi ceza dairelerinin kararları hak-
kında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 286
ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulan-
maz.

İtiraz hakkı:
Madde 60 – 59 uncu maddede ya-

zılı mahkemelerin tutuklama veya sa-
lıverilmeye yahut son soruşturmanın
açılmasına yer olmadığına dair karar-
larına karşı Cumhuriyet Savcısı veya
sanık tarafından genel hükümler uya-
rınca itiraz olunabilir.

Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır
ceza mahkemesi hariç olmak üzere,
itiraz edilen kararı veren mahkemeye
en yakın ağır ceza mahkemesinde in-
celenir.

Suçüstü hali:
Madde 61 – 1Ağır ceza mahkeme-

sinin görev alanına giren bir suçtan
dolayı suçüstü halinde soruşturma,
bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından
genel hükümlere göre yapılır.

Görevi kötüye kullanma:
Madde 62 – 2Bu Kanun ve diğer

kanunlar gereğince avukat sıfatı ile
veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut
baroların organlarında görevli olarak
kendisine verilmiş bulunan görev ve
yetkiyi kötüye kullanan avukat Türk
Ceza Kanununun 257 nci maddesi hü-
kümlerine göre cezalandırılır.

Avukatlık yetkilerinin başkaları
tarafından kullanılmaması:

Madde 63 – 3Baro levhasında yazılı
bulunmıyanlar ve işten yasaklanmış
olan avukatlar, şahıslarına ait olmı-
yan dava evrakını düzenliyemez, icra
işlemlerini takip edemez ve avukat-

lara ait diğer yetkileri kullanamazlar.
Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar
avukatlık unvanını da taşıyamazlar.
Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı
yirmi yılı dolanlardan, bürosunu ka-
patarak vergi kaydını sildiren avukat-
lar durumları hakkında bilgi vermek
ve baroya karşı görev ve yükümlü-
lüklerini yerine getirmek koşuluyla
sadece avukat unvanını kullanabilir-
ler.4

Birinci fıkra hükmüne aykırı ey-
lemde bulunanlara Cumhuriyet sav-
cısı tarafından beşyüz Türk Lirasın-
dan ikibin Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir. Avukatlık yapmak
yetkisini taşımadıkları halde muvaza-
alı yoldan alacak devralarak ve ka-
nunların tanıdığı başka hakları kö-
tüye kullanarak avukatlara ait yetki-
leri kullananlar bir yıldan üç yıla ka-
dar hapis ve bin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılırlar.

Mahkemeler, icra ve iflas daireleri
ve barolar, bu maddenin kapsamına
giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet
Savcılığına bildirmek zorundadırlar.
Yapılacak kovuşturma sonucu Cum-
huriyet Savcısı tarafından baroya bil-
dirilir.

Baro yönetim kuruluna karşı özel
görevler:

Madde 64 – 5Denetleme ve şika-
yetle ilgili meselelerde avukat, bu ka-
nunda gösterilen meslek sırrını sak-
lama yükümlülüğüne aykırı düşme-
dikçe, kayıtlı olduğu baro başkanına
veya yönetim kuruluna yahut bun-
lar tarafından görevlendirilen üyeler-
den birine bilgi vermek ve istek üze-
rine dosyaları göndermek, dinlenmek
üzere çağırıldığı hallerde baro baş-

12008-5728 m.332
22008-5728 m.333
32001-4667 m.40; 2008-5728 m.334
4Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
51986-3256 m.8; 2020-7249 m.11

391



7- m.65 Avukatlık Kanunu

kanı, yönetim kurulu veya bu kurul
üyelerinden birinin davetine uymak
zorundadır.

Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uy-
mayan avukat hakkında, kayıtlı ol-
duğu baro yönetim kurulu, onbin li-
radan yüzbin liraya kadar para cezası
verebilir. Bu ceza her davet ve isteğe
uymama halinde yeniden verilebilir.
Ancak, gönderilen yazıda, davet ve
isteğe uymama halinde para cezası
verileceğinin belirtilmiş olması şart-
tır.

Bu para cezasına karşı, tebliğinden
itibaren onbeş gün içinde, kararı ve-
ren baronun disiplin kuruluna itiraz
olunabilir. Baro disiplin kurulunun
kararı kesindir.

Yukarıki fıkralar gereğince hükme-
dilen para cezaları, bu kanunun di-
siplin cezalarına ilişkin hükümlerine
göre tahsil edilir ve baroya irat yazılır.

Baro keseneği:
Madde 65 – 1Baro keseneğinin yıl-

lık miktarı, genel kurulca belirlenir ve
her yılın ocak ve temmuz aylarında
iki eşit taksitte ödenir. Şu kadar ki,
mesleğin ilk beş yılında baro keseneği
yarı oranında alınır. Vadesinde öden-
meyen keseneğe T.C. Merkez Bankası
reeskont işlemlerinde uygulanan faiz
oranında yıllık temerrüt faizi uygula-
nır.

Avukatlık Kanununun 72 ve 73
üncü madde hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ KISIM
Baro Levhası ve Avukatlar Listesi

Levhaya yazılma yükümlülüğü:
Madde 66 – 2Her avukat, bölgesi

içinde sürekli olarak avukatlık ede-

ceği yerin baro levhasına yazılmakla,
yükümlüdür. Bir ilde birden fazla
baronun bulunması hâlinde avukat,
bunlardan birinin levhasına yazılır.3

Bir baro levhasına yazılmış olan
avukat, sürekli olmamak şartiyle,
memleketin her yerinde avukatlık
yapmaya yetkilidir.

Avukatlığın sürekli olarak başka
bölgede yapılması:

Madde 67 – 4Bir avukat, levha-
sında yazılı bulunduğu baro bölgesi
dışında sürekli olarak avukatlık eder
veya disiplin cezası gerektiren bir ey-
lemde bulunursa, bu tespiti yapan ba-
ronun yönetim kurulu tarafından bu
konuda düzenlenecek tutanak, gere-
ken işlem yapılmak üzere, avukatın
levhasında yazılı olduğu baroya gön-
derilir.

Başka baroya nakil:
Madde 68 – Bir barodan diğer ba-

roya nakil hakkındaki istekler, levha-
sına yazılmak istenen baro yönetim
kuruluna yazı ile yapılır.

Nakil dilekçelerine hangi belgele-
rin ekleneceği ve nakilde ne gibi usul-
lerin uygulanacağı yönetmelikte gös-
terilir.

Nakille ilgili inceleme ve istemin
kabulü:

Madde 69 – 5Nakil isteği ile baş
vurulan baronun yönetim kurulu, is-
tekte bulunan avukat hakkında ge-
rekli gördüğü her türlü inceleme ve
işlemleri yapar ve özellikle avukatın
disiplin kovuşturması altında olup ol-
madığını, ödenecek borcu bulunup
bulunmadığını levhasına yazılı ol-
duğu barodan sorar. (...) avukatın ba-

12009-5838 m.28; 2020-7249 m.12
22020-7249 m.13
3Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız
42020-7249 m.14
5AYM 1/10/2009, E.: 2008/73, K.: 2009/120
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roya borçlarını ödemesinden evvel
hiçbir işlem yapılamaz.

Nakil isteminin kabulü halinde ve-
rilecek karar, nakledilen baro yöne-
tim kurulu tarafından Türkiye Baro-
lar Birliğine ve avukatın ayrıldığı ba-
roya derhal bildirilir.

Nakil isteminin reddi:
Madde 70 – 1Nakil isteminin, lev-

hasına yazılmak için başvurulan ba-
roca reddi halinde, nakil isteğinde bu-
lunan avukat, bu kararın kendisine
tebliğinden itibaren onbeş gün içinde
Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebi-
lir.

Baro yönetim kurulu, nakil istemi-
nin baroya varışı tarihinden itibaren
bir ay içinde bir karar vermezse istem
reddedilmiş sayılır. Bu halde bir ay-
lık sürenin bitiminden itibaren onbeş
gün içinde ilgili, Türkiye Barolar Bir-
liğine itiraz edebilir.

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz
üzerine vereceği kararlar kesin olup
bu kararlara karşı ilgili tarafından
İdari Yargı Merciine başvurulabilir.

Türkiye Barolar Birliği itiraz dilek-
çesinin varışı tarihinden itibaren üç
ay içinde bir karar vermezse itiraz
reddedilmiş sayılır.

Türkiye Barolar Birliği itirazın ka-
bulü hakkındaki kararını, avukatın
naklettiği ve ayrıldığı barolara derhal
bildirir.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı
sicilinden silme

Madde 71 – 2Levhadan silme ve
avukatlık ortaklığı sicilinden silme ka-
rarını avukatın veya avukatlık ortaklı-
ğının kayıtlı olduğu baronun yönetim
kurulu verir.

Bu karardan önce avukatın yazılı
cevabı istenmekle birlikte kendisinin

dinlenmesi veya dinlenmek üzere ya-
pılan çağrıya süresi içinde uymamış
olması şarttır. Avukatlık ortaklığı hak-
kında da karar verilmesi için ortaklık
tarafından görevlendirilecek bir orta-
ğın dinlenmesi veya yapılan çağrıya
uyulmamış olması gereklidir.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı si-
cilinden silme kararı gerekçeli ola-
rak verilir. Bu karara karşı avukat
veya avukatlık ortaklığı tebliğ tarihin-
den itibaren onbeş gün içinde Tür-
kiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üze-
rine verdiği kararlar Adalet Bakanlı-
ğına ulaştığı tarihten itibaren iki ay
içinde Bakanlıkça karar verilmediği
veya karar onaylandığı takdirde ke-
sinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar, Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulunca üçte iki çoğunlukla ay-
nen kabul edildiği takdirde onaylan-
mış, aksi halde onaylanmamış sayı-
lır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tara-
fından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8
inci maddenin altıncı ve yedinci fık-
raları hükümleri burada da kıyasen
uygulanır.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı si-
cilinden silme kararı kesinleşinceye
kadar ilgili avukat veya avukatlık or-
taklığı avukatlık faaliyetini devam et-
tirme hakkına sahiptir. Şu kadar ki;
levhadan silme ve avukatlık ortak-
lığı sicilinden silme kararı kesinleşin-
ceye kadar avukatın veya avukatlık
ortaklığının görevini sürdürmesinde
sakınca görülmesi halinde baro yöne-
tim kurulunun istemi ile baro disiplin
kurulu avukatı veya avukatlık ortaklı-
ğını geçici olarak işten yasaklayabilir.

11886-3256 m.28
22001-4667 m.42
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Levhadan silinmeyi gerektiren hal-
ler:

Madde 72 – 1Aşağıdaki hallerde
avukatın adı levhadan silinir:

a) Avukatlığa kabul için bu kanu-
nun aradığı şartların sonradan kaybe-
dilmiş olması,

b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte
onun verilmemesini gerekli kılan se-
beplerin varlığının sonradan tespit
edilmiş bulunması,

c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir
büro açılmamış olması veya büronun
kapatılmış yahut baro bölgesi dışına
nakledilmiş bulunması, uyarıya rağ-
men kayıtlı olduğu baro dışında sü-
rekli olarak avukatlık yapan avukatın
çalışmasını sürdürdüğü baroya kay-
dını yaptırmaması,

d) Baro ve Türkiye Barolar Birliği
yıllık keseneklerinin veya staj kredile-
rinin tebligata rağmen geri ödenme-
mesi,

e) Avukatın, meslekten isteği ile ay-
rılmış olması,

f) Topluluk sigortası primlerinin
topluluk sözleşmesinde gösterilen za-
manlarda ödenmemesi,

g) 10 uncu maddedeki engele rağ-
men levhaya yazılmış olması.

Şu kadar ki, staj sırasında mesleğin
onuru ile bağdaşması mümkün olma-
yan işler müstesna olmak üzere, 11
inci maddede sayılan işlerden biri ile
uğraştığı, ruhsatnamenin verildiği ta-
rihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra an-
laşılan avukat, staj süresi içinde elde
ettiği ödemelerin veya gelirlerin tu-
tarının üç katını Baroya ödediği tak-
dirde levhaya yeniden yazılır.

Baroya bildirilen büro terk edilmiş
ve yenisi bildirilmemiş ise, 71 inci
maddeye göre avukatın dinlenmek
üzere çağırılmasından vazgeçilebilir.

Levhaya yeniden yazılma hakkı:
Madde 73 – 72 nci maddeye göre

levhadan silinmeyi gerektiren halle-
rin sona erdiğini ispat eden avukat,
levhaya yeniden yazılmak hakkını ka-
zanır. Şu kadar ki, baro yönetim ku-
rulu, gerekli gördüğü hallerde, sebep-
lerini de açıklamak suretiyle, levhaya
yeniden yazılma talebinde bulunanı,
ilk yazılmaya esas olan şartların hep-
sinin veya bir kısmının varlığını is-
patla zorunlu tutabilir.

Ruhsatname verilmesi hükmü ay-
rık olmak üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9
uncu maddeleri levhaya yeniden ya-
zılma istemlerinde de kıyas yolu ile
uygulanır.

Levhaya yeniden yazılmasına ev-
velce dahil olduğu baro tarafından
karar verilen avukattan yeniden giriş
keseneği alınmaz.

Bir daha yazılmamak üzere levha-
dan silinme:

Madde 74 – Cezai veya disipline
ilişkin bir karar sonunda meslekten
çıkarılanlarla 5 inci maddenin (a) ben-
dinde yazılı suçlardan kesin olarak
hüküm giyenlerin ruhsatnamesi baro
yönetim kurulunca geri alınarak iptal
ve adları bir daha yazılmamak üzere
levhadan silinir.

Bu işlerin uygulanması, kararın ke-
sinleşmiş olmasına bağlıdır.

2Baro yönetim kurullarının bu mad-
deye dayanarak verdiği karara karşı
avukat, kararın kendisine tebliği tari-
hinden itibaren onbeş gün içinde Tür-
kiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üze-
rine verdiği kararlar Adalet Bakanlı-
ğına ulaştığı tarihten itibaren iki ay
içinde Bakanlıkça karar verilmediği
veya karar onaylandığı takdirde ke-
sinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-

11986-3256 m.9; 2001-4667 m.43
22001-4667 m.44
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gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar, Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulunca üçte iki çoğunlukla ay-
nen kabul edildiği takdirde onaylan-
mış, aksi halde onaylanmamış sayı-
lır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tara-
fından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8
inci maddenin altıncı ve yedinci fık-
raları hükümleri burada da kıyasen
uygulanır.

Avukatlar listesi:
Madde 75 – 1Baro yönetim kurulu

üç yılda bir bölgesi içinde bulunan
ve baro levhasında yazılı olan bütün
avukatların bir listesini son yılın 31
Aralık tarihine kadar düzenler. Lis-
teye her avukatın alfabe sırasıyla adı,
soyadı, büro ve konut adresi yazılır.
Birlikte çalışan avukatların büroları
ve avukatlık ortaklıkları listede ayrıca
belirtilir. Levhadaki değişiklikler her
yıl sonunda düzenlenecek ek listede
gösterilir.

Bu listenin düzenlenme şekli Tür-
kiye Barolar Birliğince tespit edilir.

Listenin düzenlenmesinden sonra
baro levhasına yazılanlara yeni liste-
nin düzenlenmesine kadar kullanıla-
cak geçici bir belge verilir.

Listeden Anayasa Mahkemesine,
Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakan-
lığına, Türkiye Barolar Birliğine, diğer
barolara, baronun bölgesi içinde bulu-
nan mahkemelerle Cumhuriyet Sav-
cılıklarına, en büyük idare amirine,
diğer yargı mercilerine, noterlere ve
icra ve iflas dairelerine yeteri kadar
gönderilir.

SEKİZİNCİ KISIM
Barolar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Baroların kuruluş ve nitelikleri:
Madde 76 – 2Barolar; avukatlık

mesleğini geliştirmek, meslek men-
suplarının birbirleri ve iş sahipleri ile
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve gü-
veni sağlamak; meslek düzenini, ah-
lâkını, saygınlığını, hukukun üstün-
lüğünü, insan haklarını savunmak ve
korumak, avukatların ortak ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla tüm çalış-
maları yürüten, tüzel kişiliği bulunan,
çalışmalarını demokratik ilkelere göre
sürdüren kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşlarıdır.

Barolar, kuruluş amaçları dışında
faaliyette bulunamazlar.

Protokolde barolar, İl Cumhuriyet
Başsavcısının yanında yer alır.

Baronun kurulması, organlarının
görevden uzaklaştırılması ve görev-
lerine son verilmesi:

Madde 77 – 3Bölgesi içinde en az
otuz avukat bulunan her il merke-
zinde bir baro kurulur. Kurulmuş
olan barolarda avukat sayısının otu-
zun altına düşmesi halinde de ikinci
fıkra hükmü uygulanır. Beşbinden
fazla avukat bulunan illerde asgari
ikibin avukatla bir baro kurulabilir.
Bu sayıların belirlenmesinde baro lev-
hasına kayıtlı avukatlar ile kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kamu iktisadi
teşebbüslerinde görev yapan avukat-
lar esas alınır. Kuruluş müracaatında,
kuruluş talebini içeren dilekçe ile iki-
bin avukatın imzasının ve bu avukat-
ların belirlediği dört kişilik kurucular
kurulunun isimlerinin yer aldığı liste

11986-3256 m.10; 2001-4667 m.45
21997-4276 m.3; 2001-4667 m.46
31997-4276 m.4; 2001-4667 m.47; 2020-7249 m.15
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Türkiye Barolar Birliğine verilir. Bir-
lik, kuruluş işlemlerini yerine getir-
mek üzere kurucular kurulunu görev-
lendirir. Kurucular kurulu en geç altı
ay içinde organ seçimlerini yapmak
üzere kuruluş genel kurulunu toplar
ve yeni baronun kuruluşunu tamam-
layarak Birliğe bildirir. Yeni kurulan
baro, seçimli ilk olağan genel kuru-
lunu yapıncaya kadar Birlikte temsil
edilmez ve seçimli ilk olağan genel
kurulunu 82 nci madde hükmü uya-
rınca yapar. Avukat sayısının ikibinin
altına düşmesi hâlinde Birlik, asgari
avukat sayısının altı ay içinde sağlan-
masını yazılı olarak ilgili baroya bil-
dirir. Verilen süre içinde eksiklik gi-
derilemezse baronun tüzel kişiliğine
Birlik tarafından son verilir ve son
verme kararı Birliğin resmi internet si-
tesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği sona
eren baroya kayıtlı avukatlar ve staj-
yerler ilan tarihinden itibaren onbeş
gün içinde o ilde bir baro varsa o ba-
roya, birden fazla baro varsa diledik-
leri baroya kaydolur ve bunların de-
vam eden iş ve işlemleri kaydolduk-
ları baro tarafından yürütülür. Tüzel
kişiliği sona eren baronun tasfiye iş-
lemleri son yönetim kurulu tarafın-
dan Birliğin denetim ve gözetiminde
yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe ge-
çer.

Baro kurulmayan yerlerin en yakın
baroya bağlanmasına veya bunların
birleştirilerek bir baro kurulmasına ve
merkezlerinin belirlenmesine Türkiye
Barolar Birliği karar verir. Türkiye
Barolar Birliği yeni kurulacak baro
bölgesinde bürosu bulunan levhaya
kayıtlı avukatların listesini düzenle-
yerek bunlardan en kıdemli avukatı,
yeni baroyu kurmakla görevlendirir.
Görevli avukatın seçeceği ve başkan-
lığını yapacağı dört kişilik kurucu ku-
rul en geç altı ay içinde yeni baronun
kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Ba-

rolar Birliğine bildirir. Baro yönetim
kurulunun yedekleri ile birlikte istifa
etmesi halinde baroyu üç ay içinde se-
çime götürmek kaydıyla aynı kurul
oluşturulur.

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Ba-
rolar Birliğine bildirmekle tüzel kişi-
lik kazanırlar. Aynı ilde yeni bir baro-
nun kurulması hâlinde Türkiye Baro-
lar Birliği, tüzel kişilik kazanma tari-
hini esas almak ve birden başlamak
suretiyle baroları o ilin adıyla numa-
ralandırır.

Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu
Adalet Bakanlığına bildirir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren
barolar ile Türkiye Barolar Birliği so-
rumlu organlarının görevlerine son
verilmesine ve yerlerine yenilerinin
seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsav-
cılığının istemi üzerine, o yerdeki as-
liye hukuk mahkemesince basit usule
göre yargılama yapılarak karar verilir
ve dava en geç üç ay içinde sonuçlan-
dırılır.

Görevlerine son verilen organların
yerine en geç bir ay içerisinde yenileri
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süre-
sini tamamlarlar.

Adalet Bakanlığının bu Kanun uya-
rınca baro organlarının işlemleri hak-
kında onay mercii olarak verdiği
kararları görevli baro organları ay-
nen yerine getirmekle yükümlüdür-
ler. Bakanlık kararını idari yargı mer-
ciinin yürütmenin durdurulmasına
veya esasına ilişkin kararı veya ka-
nuni bir sebep olmaksızın yerine ge-
tirmeyen veya eski kararda direnme
niteliğinde yeni bir karar veren veya
kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Ba-
kanlığın uyarısına rağmen yerine ge-
tirmeyen baro organları hakkında da
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygu-
lanır.

Görevlerine son verilen organ üye-
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lerinin kanunda yazılı ceza sorumlu-
lukları saklıdır. Bu organların yukarı-
daki fıkra gereğince görevlerine son
verilmesine neden olan tasarrufları
hükümsüzdür.

Ancak, milli güvenliğin, kamu dü-
zeninin, suç işlenmesini veya suçun
devamını önlemenin yahut yakalama-
nın gerektirdiği hallerde gecikmede
sakınca varsa, barolar ile Türkiye Ba-
rolar Birliği, vali tarafından faaliyet-
ten men edilebilir. Faaliyetten men ka-
rarı, yirmidört saat içinde görevli ha-
kimin onayına sunulur. Hakim, kara-
rını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi
halde, bu idari karar kendiliğinden
yürürlükten kalkar.

Göreve son verme ve görevden
uzaklaştırma hükümleri Baro Genel
Kurulu hakkında uygulanmaz.

Görevlerin parasız oluşu ve bir ki-
şide birleşemiyecek görevler:

Madde 78 – Baro başkanlığı, baş-
kanlık divanı, yönetim, denetleme ve
disiplin kurulları üyelikleri ile baro
menfaatlerini gözetme, temsil ve sa-
vunma hususunda avukatlara verilen
işler ücretsiz görülür.

Yolculuk ve ikamet giderleriyle di-
ğer zaruri giderler baro kasasından
ödenir.

Baro başkanlığı, baro yönetim ve di-
siplin kurulu üyelikleri ve denetçilik
bir kişide birleşemez.

1Şu kadar ki, levhada yazılı avukat
sayısı kırktan az olan barolarda disip-
lin kurulu üyeliği ile denetçilik bir ki-
şide birleşebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Baroların Organları2

Organlar:
Madde 79 – Baroların organları

şunlardır:
1. Baro genel kurulu,
2. Baro yönetim kurulu,
3. Baro başkanlığı,
4. Baro başkanlık divanı,
5. Baro disiplin kurulu,
6. Baro denetleme kurulu,

I – Baro genel kurulu:
Kuruluşu:
Madde 80 – Baro genel kurulu, ba-

ronun en yüksek organı olup levhada
yazılı bulunan bütün avukatlardan
kurulur.

Görevleri:
Madde 81 – Genel Kurulun görev-

leri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme

kurulları üyeleri ile baro başkanını
ve Türkiye Barolar Birliği delegelerini
seçmek,

2. 3Levhaya, avukatlık ortaklığı si-
ciline yazılacakların giriş keseneğini
avukatlar için en az ikibin en çok se-
kizbin, avukatlık ortaklıkları için en
az yirmibin en çok seksenbin; yıllık
keseneğini de, avukatlar için en az
bin en çok dörtbin, avukatlık ortak-
lıkları için en az onbin en çok kırkbin
gösterge rakamının her yıl bütçe ka-
nununda Devlet memurları için be-
lirlenen maaş katsayısının çarpımı ile
elde edilecek miktar oranında tespit
etmek ve bunların ödeneceği tarihleri
belirlemek.

3. Yönetim kurulunun, baronun ge-
lir ve giderleri ile mallarının yönetimi
hakkında vereceği hesapları incele-
mek ve yönetim kurulunun ibra edi-
lip edilmiyeceği hakkında karar ver-
mek,

4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak

iç yönetmeliği inceliyerek onaylamak,
12001-4667/48 md.
2Bu hükmün uygulanmasında Ek 3 üncü maddeye bakınız.
32001-4667 m.49
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6. Mevcut mevzuatın baro yönetim
kuruluna verdiği yetkinin dışında,
muhtaç avukatlarla bunların ölümle-
rinde geride bıraktıkları kimselere ya-
pılacak yardımın şekil ve miktarını
tespit etmek,

7. Mesleke ait istekleri görüşüp ka-
rara bağlamak,

8. Avukat bürolarının niteliklerini
belirtmek,

9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri
kullanmak.

Olağan toplantı:
Madde 82 – 1Genel kurul son ra-

kamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla
iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası
içinde baro başkanının daveti üzerine
gündemindeki maddeleri görüşmek
üzere toplanır.

Olağanüstü toplantı:
Madde 83 – Türkiye Barolar Bir-

liği, baro başkanı, yönetim veya de-
netleme kurulu gerekli gördükleri hal-
lerde genel kurulu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilirler. Baro başkanı, lev-
hada yazılı avukatların beşte birinin,
görüşme konularını belirten yazılı is-
temi ile, en geç onbeş gün içinde ge-
nel kurulu olağanüstü toplantıya ça-
ğırmak zorundadır.

Toplantıya çağrı:
Madde 84 – 2Genel Kurulun ola-

ğan toplantısının yeri, saati ve gün-
demi ile ilk toplantıda yeterli çoğun-
luk sağlanamadığı takdirde ikinci top-
lantının günü, saati ve toplantı yeri,
baro çevresi adalet dairelerinde ve ba-
ronun uygun bir yerinde en az otuz
gün önceden başlamak üzere, genel
kurulun toplanacağı tarihe kadar du-
yurulur. Bu duyuru, tebligat hükmün-

dedir.

Genel kurul başkanlık divanı:
Madde 85 – Gerek olağan, gerekse

olağanüstü genel kurul toplantıla-
rında ilk iş olarak toplantıya bir baş-
kan, bir başkanvekili ile iki üyeden
kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Se-
çim ayrı ayrı ve genel kurulca aksine
karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve
kullanılan oyların en çoğunu alanlar
seçilir.

Baro başkanı ve yönetim ve denet-
leme kurulu üyeleri başkanlık diva-
nına seçilemezler.

Toplantıya katılma yükümü:
Madde 86 – 3Baro levhasında ya-

zılı avukat; gerek olağan, gerek olağa-
nüstü genel kurul toplantılarına katıl-
mak ve oy kullanmakla yükümlüdür.
Bu toplantılara haklı bir neden olmak-
sızın gelmeyenlere veya oy kullanma-
yanlara ilçe seçim kurulu başkanı ta-
rafından, o baroya kayıtlı avukatla-
rın yıllık keseneğinin üçte biri mikta-
rında para cezası verilir. Bu para ce-
zaları ilgili baro başkanlığınca tahsil
edilir ve baro bütçesine gelir kaydedi-
lir.

64 üncü maddenin üçüncü ve dör-
düncü fıkraları, bu maddeye göre ve-
rilen para cezaları hakkında da uygu-
lanır.

Görüşme ve karar yeter sayısı:
Madde 87 – 4 Genel kurul, levhada

yazılı avukatların yarıdan bir fazlası-
nın katılmasiyle toplanır.

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağ-
lanamazsa, toplantı zorunlu bir ne-
den olmadıkça bir hafta sonraya bı-
rakılır. Şu kadar ki, bu erteleme onbeş
günü aşamaz. Bu toplantıda, üye sa-

11986-3256 m.12; 2020-7249 m.16
22001-4667 m.50
31984-3003 m.3; 2001-4667 m.51
41984-3003 m.4; 2001-4667 m.52
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yısı altmışa kadar (altmış dahil) olan
barolarda en az üçte bir, dörtyüze ka-
dar olanlarda (dörtyüz dahil) beşte
bir ve dörtyüzden fazla olanlarda
onda bir üye katılmadıkça toplantı ve
görüşme yapılamaz.

Yukarıdaki hükümlere göre yeter-
sayı bulunmak şartiyle, kararlar, tek-
liflerden en çok oy alanın kabul edil-
miş sayılması suretiyle verilir. Oyla-
rın eşitliği halinde genel kurul başka-
nının bulunduğu taraf üstün sayılır.

(Mülga)
Bir üye kendini ilgilendiren özel

işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas
uygulanmaz.

Genel kurulun kararları, bir tuta-
nakla tespit edilir. Tutanak, genel ku-
rul başkanlık divanı tarafından imza-
lanır ve Türkiye Barolar Birliğine gön-
derilir.

Gündem dışı görüşme yasağı:
Madde 88 – Genel kurul toplantı-

sında, görüşüleceği gündemde belir-
tilmemiş konular hakkında karar veri-
lemez. Yeni bir toplantı kararı bu hük-
mün dışındadır.

II – Baro yönetim kurulu:
Kuruluşu:
Madde 89 – Her baronun yönetim

kurulu, baro başkanı ile en az dört
üyeden kurulur.

Avukat sayısı elliden yüze kadar
olan barolarda altı, yüzbirden ikiyü-
zelliye kadar olan barolarda 8, 251
den fazla olan barolarda 10 asıl üye
ve her baroda asıl üye sayısınca yedek
üye bulunur.

Baro başkanı, yönetim kurulunun
başkanıdır.

Seçilme yeterliği, engelleri ve seçi-
min şekli:

Madde 90 – 1Yönetim Kurulu üye-

leri levhada yazılı ve avukatlıkta en
az beş yıl kıdemli olan avukatlar ara-
sından seçilir. Üye sayısı yüzden az
olan barolarda beş yıllık kıdem şartı
aranmaz.

Haklarında avukatlığa engel bir
suçtan dolayı son soruşturma açılma-
sına karar verilmiş veya geçmiş beş
yıl içinde disiplin kurulunca verilecek
kesinleşmiş bir kararla kınama, para
veya işten çıkarılma cezalariyle tec-
ziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu
Üyesi seçilemezler. 77 nci madde hük-
müne dayanılarak görevine son ve-
rilenler, yapılacak ilk genel kurulda
baro organlarına aday olamazlar.

(Mülga)
Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile

seçilirler. Oy puslasına seçilecek asıl
üye tamsayısının yarısından en az bir
fazla isim yazılması zorunludur. Bun-
dan noksan isim yazılmış oy pusu-
laları geçerli değildir. Oy pusulasına
seçilecek asıl üye sayısından fazla ad
yazıldığı takdirde, sondan başlanarak
fazla adlar hesaba katılmaz.

Adaylar aldıkları oyların sayısına
göre sıralanır ve en çok oy alandan
başlanmak üzere önce asıl, sonra ye-
dek üye seçilmiş olanlar bu sıraya
göre tespit edilir. Adayların aldıkları
oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi
fazla olan, kıdemleri de eşitse, aday-
ların yaşlısı sırada önalır. Yedek üye-
ler aldıkları oy sayısına göre bulun-
dukları sıra gözönünde tutularak Ku-
rulda göreve çağırılır.

Seçim yeterliğini kaybeden Yöne-
tim Kurulu üyelerinin görevi kendili-
ğinden sona erer.

Seçim dönemi:
Madde 91 – 2Yönetim Kurulunun

görev süresi iki yıldır. Süresi dolan
Yönetim Kuruluna mensup üyeler ye-

11970-1238 m.1; 1984-3003 m.9; 2001-4667 m.53
21984-3079 m.1
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niden seçilebilirler.

Seçim dönemi bitmeden ayrılma:
Madde 92 – 1Seçim dönemi bitme-

den önce ayrılan yönetim kurulu üye-
sinin yeri, en çok oy almış yedek üye
ile doldurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri
hakkında 90 ıncı maddeye göre seçil-
meye engel bir suçtan dolayı kamu
davası açılmış ise, dava sonuna kadar
bu üye Yönetim Kuruluna katılamaz;
yeri yedek üye ile doldurulur.

Toplantılar:
Madde 93 – Yönetim Kurulu, Baro

Başkanı tarafından, doğrudan doğ-
ruya veya üyelerden birinin görüşme
konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine
toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile karar verir. Oylarda eşit-
lik halinde, başkanın bulunduğu taraf
üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yö-
netim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları
işlerin görüşülmesine katılamazlar.

Yönetim Kurulu kararları hakkında
düzenlenen tutanak başkan ve üyeler
tarafından imzalanır.

Toplantıya çağrı:
Madde 94 – 2Yönetim kurulu üye-

leri, baro başkanının çağrısı üzerine
toplanır. Ardı ardına üç toplantıya
özürsüz olarak katılmamış olan üye-
nin yönetim kurulu kararı ile üyeliği
düşürülür.

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden
itibaren onbeş gün içinde Türkiye Ba-
rolar Birliğine itiraz olunabilir. İtiraz,
kararın uygulanmasını durdurmaz.

Yönetim kurulunun görevleri:
Madde 95 – 3Yönetim kurulu, ken-

disine kanunen verilen görevleri ye-
rine getirmekle yükümlü olup, baro-
nun işlerini kovuşturur ve menfaatle-
rini korur.

Yönetim kurulunun başlıca görev-
leri şunlardır :

1. Avukatlık onurunun ve mes-
lek düzeninin korunmasını, meslekin
adalet amaçlarına uygun olarak bağlı-
lık ve onurla yapılmasını sağlamak,

2. Stajiyer ve avukatların baroya ka-
bul ve levhaya yazılma veya nakil iş-
leri hakkında karar vermek,

3. Baro levhasını düzenlemek, avu-
katların listesini ve avukatlık ortaklığı
sicilini tutmak,

4. Meslekî ödevler hususunda baro
mensuplarına yol göstermek ve on-
lara bilgi vermek ve meslekî görevle-
rin yapılıp yapılmadığını denetlemek,
mesleğe ve meslek mensuplarına yö-
nelik hak ihlâllerine karşı avukatlık
mesleğini ve meslektaşlarını savun-
mak, bu konularda her türlü yasal ve
idarî girişimde bulunmak,

5. Levhaya yazılı avukatlar ara-
sında, avukatlarla avukatlık ortaklık-
ları, avukatlık ortaklığının ortakları
arasında ve bunlarla iş sahipleri ara-
sında çıkan anlaşmazlıklarda istek
üzerine aracılık etmek ve arabulmak,
ücret uyuşmazlıklarında sulha davet
etmek,

6. Baro mallarını idare ve muhtaç
avukatlara yapılacak yardımı şeklini
tespit etmek,

7. Baro mallarının idaresi hakkında
raporlar hazırlayarak genel kurula he-
sap vermek ve bütçeyi hazırlayıp ge-
nel kurulun onayına sunmak,

8. Baro adına menkul ve gayrimen-
kul almak, satmak, ipotek etmek ve
bu mallar üzerinde her türlü ayni hak-
lar tesis eylemek ve kaldırmak, bu

11986-3256 m.13
22001-4667 m.54
32001-4667 m.55
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hususlarda baro başkanına özel yetki
vermek,

9. Staj işlerini düzenlemek ve denet-
lemek,

10. Yönetim kurulu üyelerinin isti-
faları hakkında karar vermek,

11. Adli müzaharet bürosu kurup
yönetmek,

12. Genel kurul gündemini hazırla-
mak,

13. Genel kurul kararlarını yerine
getirmek,

14. Baronun ücretli memurlarının
özlük işlerini düzenlemek ve yürüt-
mek,

15. İç yönetime ait bütün işleri gör-
mek, yönergeleri düzenlemek,

16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Baro-
lar Birliği ve disiplin kurulu kararla-
rını yerine getirmek,

17. Bakanlıkların yahut mahkeme
veya resmi kurumların istediği konu-
larda görüşünü bildirmek,

18. Kanunlarla verilen diğer yetki-
leri kullanmak.

19. Baro bölgesindeki adliye mer-
kezlerinde temsilcilikler kurmak,

20. 167 nci maddede belirtilen Ha-
kem Kuruluna katılacak avukat ha-
kemleri seçmek,

21. Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak, korumak ve bu
kavramlara işlerlik kazandırmak,

22. Avukatlık ortaklığı anasözleş-
mesinin, tip anasözleşmeye uygunlu-
ğunu incelemek ve avukatlık ortaklığı
siciline tesciline karar vermek.

Yönetim kurulu, ikinci fıkranın 4
ve 5 numaralı bentlerinde yazılı gö-
revleri bazı üyelerine devredebilir.

III - Baro başkanlığı;
Seçim ve seçim dönemi bitmeden

ayrılma:
Madde 96 – 1 Baro başkanı iki yıllık

bir görev süresi için seçilir. Yeniden

seçilmek caizdir.
Baro başkanı, levhada yazılı ve avu-

katlıkta en az on yıl kıdemli avukatlar
arasından gizli oyla seçilir. Üye sayısı
yüzden az olan barolarda kıdem şartı
aranmaz.

90 ıncı maddenin ikinci ve altıncı
fıkraları hükümleri, baro başkanının
seçimi hakkında da kıyasen uygula-
nır.

Seçim döneminin bitmesinden
önce ayrılan baro başkanının ye-
rine baro yönetim kurulu tarafından,
kendi üyeleri arasından, kalan sü-
reyi tamamlamak üzere baro başkanı
seçilir.

Görevleri:
Madde 97 – Baro başkanının görev-

leri şunlardır:
1. Baroyu temsil ve yönetim kuru-

luna başkanlık etmek,
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve

disiplin kurulu kararlarını yerine ge-
tirmek ve günlük işlemleri yürütmek,

3. 95 inci madde gereğince verilen
izin ve yetki dairesinde baro adına
iltizam ve iktisapta bulunmak, yük-
lenmelere girişmek, baroya yapılan
bağışları kabul etmek ve bütçeyi uy-
gulamak,

4. Mahkeme ve resmi dairelerde ba-
royu temsil edecek ve savunacak avu-
katları tayin etmek,

5. Avukat sicillerinin Türkiye Baro-
lar Birliği tarafından gönderilen örne-
ğine uygun olarak düzenlenmesini ve
korunmasını sağlamak,

6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile
ilgili işlerde kanunlar ve meslek ku-
rallarının gereğini her türlü organlara
karşı savunmak ve bu konuda doğ-
rudan doğruya veya dolayısiyle ken-
disini göreve zorlıyan hususları yap-
mak,

7. Baronun ve yönetim kurulunun

12001-4667 m.56; 2006-5553 m.1; 2020-7249 m.17
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çalışmaları hakkında her yıl Türkiye
Barolar Birliğine yazılı bir rapor ver-
mek,

8. Başkanlık Divanı olmıyan baro-
larda, divanın diğer üyelerine ait gö-
revleri yerine getirmek ve yetkileri
kullanmak,

9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri
kullanmak.

IV - Baro başkanlık divanı:
Kuruluşu ve seçimi:
Madde 98 – Başkanlık divanı:
1. Baro Başkanı,
2. Baro Başkan Yardımcısı,
3. Baro Genel Sekreteri,
4. Baro Saymanından,
İbarettir.
Başkanlık divanı kurulması, 50 den

fazla üyesi bulunan barolar için zo-
runludur.

Divanın başkan dışındaki üyeleri,
yönetim kurulu için yapılan her se-
çimden sonraki ilk toplantıda bu ku-
rul tarafından kendi üyeleri arasın-
dan gizli oyla seçilir.

Başkanlık divan, üyelerinden biri
süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan
görev süresi için en geç bir ay içinde
yenisi seçilir.

Başkanlık divanının görevleri:
Madde 99 – Başkanlık Divanı, ka-

nunla veya yönetim kurulu kararı ile
kendisine verilen görevleri yerine ge-
tirir.

Divan, baro mallarının yönetimi
hakkında gerekli kararları alır ve aynı
konuda yönetim kurulunun isteğine
göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi
verir.

Baro başkan yardımcısının görev-
leri:

Madde 100 – Baro Başkan yardım-
cısı, baro başkanının bulunmadığı za-

manlarda veya baro başkanlığı her-
hangi bir sebeple boşalmışsa yenisi
işe başlayıncaya kadar başkana ait
yetkileri kullanır ve görevleri yerine
getirir.

Baro başkan yardımcısının da yok-
luğunda başkana ait yetkilerin kulla-
nılması ve görevlerin yerine getiril-
mesi yönetim kurulunun meslekte en
kıdemli üyesine aittir.

Baro genel sekreterinin görevleri:
Madde 101 – Baro genel sekreteri,

yönetim kurulu toplantılarına ait tu-
tanakları düzenler, baronun iç çalış-
malariyle yazı işlerini yönetir, baro
kalemine gerekli direktifleri verir ve
kalemin çalışmasını denetler.

Baro saymanının görevleri:
Madde 102 – Baro saymanı, baro-

nun mallarını başkanlık divanı karar-
ları gereğince yönetmeye ve para alıp
vermeye, keseneklerin toplanmasına,
baroya gelir yazılacak para cezaları-
nın tahsiline ve bütçenin uygulanma-
sına dair her türlü gözetimi yapmaya
yetkilidir.

1Baro saymanı, para alma ve ver-
mede düzenlenen kağıtları baro baş-
kanı yokluğunda baro başkan yardım-
cısı veya baro genel sekreteriyle bir-
likte imzalar.

V - Baro disiplin kurulu:
Kuruluşu:
Madde 103 – Disiplin kurulu, avu-

kat sayısı iki yüz elliye kadar olan ba-
rolarda 3, iki yüz elliden fazla olan
barolarda 5 üyeden kurulur. Her ba-
roda disiplin kuruluna üç de yedek
üye seçilir.

Seçilme yeterliği ve engelleri:
Madde 104 – 290 ıncı madde hü-

kümleri Disiplin Kurulu üyeleri hak-

11986-3256 m.14
21970-1238 m.1
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kında da kıyasen uygulanır.
Seçim sonucu, Yönetim Kurulu ta-

rafından düzenlenen bir tutanak ile
Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.

Seçim dönemi:
Madde 105 – 1Disiplin kurulu üye-

leri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye
yeniden seçilebilir.

Disiplin kurulu seçimden sonra ilk
toplantısında üyeleri arasından bir
başkan ve bir kâtip seçer. 90, 92 ve
94 üncü maddeler hükümleri, disiplin
kurulu üyeleri hakkında da kıyasen
uygulanır.

Toplantılar:
Madde 106 – Disiplin kurulu, üye-

lerinden en az üçü hazır bulunursa
toplanır.

Kararlar, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik ha-
linde, başkanın bulunduğu taraf üs-
tün tutulur.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda,
meslekte en kıdemli üye kurula baş-
kanlık eder.

Görevi:
Madde 107 – Disiplin kurulunun

görevi, baro yönetim kurulunun di-
siplin kovuşturması açılmasına dair
kararı üzerine avukatlar hakkında di-
siplin kovuşturması yaparak disip-
linle ilgili kararları ve cezaları vermek
ve kanunla verilen diğer yetkileri kul-
lanmaktır.

VI - Baro denetleme kurulu:
Kuruluş ve görevi:
Madde 108 - 2Baro genel kurulu,

baronun mali işlerini denetlemek
üzere iki yıllık süre için kendi üyeleri
arasından en çok üç asıl ve üç yedek

denetçi seçer.
Seçim gizli oyla yapılır. 90 ve 92 nci

maddeler hükümleri denetçiler hak-
kında da kıyasen uygulanır.

DOKUZUNCU KISIM
Türkiye Barolar Birliği3

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin kuruluş ve nitelikleri:
Madde 109 – 4Türkiye Barolar Bir-

liği, bütün baroların katılmasıyla olu-
şan bir kuruluştur.

Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu ku-
rumu niteliğinde bir meslek kurulu-
şudur.

Birliğin merkezi Ankara’dır.

Birliğin görevleri:
Madde 110 – 5Türkiye Barolar Bir-

liğinin görevleri şunlardır :
1. Baroları ilgilendiren konularda

her baronun görüşünü öğrenip, ortak-
laşa görüşmeler sonunda çoğunluğun
düşünce ve görüşünü belirtmek,

2. Baroların çalışmalarını ortak
amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp
meslekin gelişmesini sağlamak,

3. Baro mensuplarının genel menfa-
atlerini ve meslekin ahlak, düzen ve
geleneklerini korumak,

4. Türkiye barolarını ve mensupla-
rını birbirine tanıtarak aralarındaki
meslek bağını kuvvetlendirmek,

5. Her il merkezinde baro kurul-
masına ve vatandaşlarda kendilerine
ait davaları avukatlar eliyle açmanın
ve savunmanın lüzum ve faydaları
hakkındaki inancı yerleştirmeye çalış-
mak,

6. Kanunların memleket ihtiyaçla-
rına uygun olarak gelişmesi ve yü-

11986-3256 m.15; 2001-4667 m.57
21970-1238 m.1; 1986-3256 m.16
3Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
42001-4667 m.58
52001-4667 m.59
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rütülmesi yolunda dileklerde, yayın-
larda bulunmak, gerekirse ön tasarı-
lar hazırlamak,

7. Baroları ilgilendiren konularda
görüşünü yetkili mercilere duyur-
mak,

8. Adalet Bakanlığının, yargı veya
yasama yetkisini taşıyan mercilerin
ve baroların soracakları adli ve mes-
leki konular hakkında görüş ve dü-
şüncelerini rapor halinde bildirmek,

9. Avukatların meslekte gelişmele-
rini teşvik edecek ve sağlıyacak her
türlü tedbirleri almak,

10. Mahkeme içtihatlarının sistemli
bir surette toplanması ve yayınlan-
ması için Adalet Bakanlığı ve yargı
mercileri ile işbirliği yapmak,

11. Kanunların avukatlara tanıdığı
hakların gerçekleşmesine ve yükle-
diği görevlerin tam ve şerefli bir şe-
kilde yerine getirilmesine çalışmak,

12. Baro mensuplarının ilmi ve mes-
leki seviyelerini yükseltmek için ki-
taplık açmak, dergi çıkarmak, konfe-
ranslar düzenlemek, telif ve tercüme
eserler meydana getirilmesini teşvik
etmek,

13. Meslekin daha cazip bir hale ge-
tirilmesi ve bu konuda yazılı amaç-
lara erişilebilmesi için düşünülecek
çare ve tedbirleri görüşmek üzere za-
man zaman toplantılar düzenlemek,

14. Memleket içinde kurulmuş hu-
kukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgi-
lenmek ve temaslarda bulunmak,

15. 1Yabancı memleket baroları,
avukatlar birlikleri ve hukuk kurum-
ları ile temaslarda bulunmak ve ulus-
lararası kongrelere katılmak,

16. Uyulması zorunlu meslek kural-
larını tespit ve tavsiye etmek,

17. Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak ve korumak, bu
kavramlara işlerlik kazandırmak.

18. Kanunlarla verilen diğer yetki-
leri kullanmak.

Yasaklar, mal edinme, protokol-
daki yer, görevden uzaklaştırma ve
göreve son verme:

Madde 111 – 2Türkiye Barolar Bir-
liği, kuruluş amaçları dışında faali-
yette bulunamaz.

Birlik, amacına uygun işlerde kulla-
nılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal
edinebilir.

Birlik, protokol kurallarına göre
resmi törenlere katılır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
protokolde Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısının yanında yer alır.

77 nci maddenin beş, altı, yedi se-
kiz ve dokuzuncu fıkra hükümleri Bir-
lik organları hakkında da uygulanır.
Ancak, görevine son verilen organın
Birlik Yönetim Kurulu olması halinde
yeni seçilenlerin görevine başladığı
tarihe kadar bu organın görevleri, ka-
rarı veren mahkemece son genel ku-
rul delegeleri arasından görevlendiri-
lecek en az üç avukat tarafından ge-
çici yönetim kurulu sıfatıyla yürütü-
lür.

Görevlerin ücretli oluşu:
Madde 112 – Türkiye Barolar Bir-

liği Başkanlığı, başkan yardımcılığı,
genel sekreterliği ve saymanlığı gö-
revleri ücretlidir. Birlik Yönetim Ku-
rulunun başkanlık divanında görev
almamış olan üyeleri ile disiplin ve
denetleme kurulları üyelerine, katıl-
dıkları toplantılar için huzur hakkı
ödenir. Ücretlerle huzur hakkının
miktarları ve ödenme şekilleri birlik
genel kurulunca belli edilir.

Bu kimselerden Ankara’dan başka
illerden seçilenlere yolculuk, ikamet
giderleri ile diğer zaruri giderler bir-

1Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.
21984-3003 m.5; 1997-4276 m.5; 2001-4667 m.60
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lik bütçesinden ödenir. Bunların mik-
tarı da genel kurulca belli edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Organları

Organlar:
Madde 113 – Türkiye Barolar Birli-

ğinin organları şunlardır:
1. Türkiye Barolar Birliği Genel Ku-

rulu,
2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Kurulu,
3. Türkiye Barolar Birliği Başkan-

lığı,
4. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık

Divanı,
5. Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Kurulu,
6. Türkiye Barolar Birliği Denet-

leme Kurulu.

I - Türkiye Barolar Birliği genel ku-
rulu:

Kuruluşu:
Madde 114 – 1Türkiye Barolar Bir-

liğinin en yüksek organı Genel Kurul-
dur.

Genel Kurul, baroların avukatlıkta
en az on yıl kıdemi olan üyeleri
arasından gizli oyla seçecekleri üçer
delege ile kurulur. Görevde bulu-
nan baro başkanları ile Türkiye Baro-
lar Birliği Başkanlığı yapmış ve yap-
makta olan avukatlar, Birlik Genel
Kurulunun doğal üyesidirler, oylama-
lara katılma, seçme ve seçilme hakları
vardır.

Baro genel kurullarınca ayrıca her
beşbin üye için birer delege seçilir.

Barolarca aynı sayıda yedek üyeler
seçilir. Delegeler, her baronun olağan
genel kurul toplantısında iki yıl için
seçilirler.

90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında
yazılı engelleri bulunanlar delege ola-

mazlar.
Delegelerin yolculuk ve oturma gi-

derlerini her baro kendi bütçesinden
öder.

Genel Kurul toplantısının yeri, ta-
rihi ve gündemi ile delegelerini gön-
derme lüzumu, toplantılardan en az
otuz gün önce, barolara yazı ile bil-
dirilir. Asıl üyenin mazereti olduğu
takdirde, yedek üye Türkiye Barolar
Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy
kullanır.

Toplantılar:
Madde 115 – 2Birlik Genel Kurulu

baro seçimlerinin yapıldığı yılın ara-
lık ayında, Ankara’da olağan toplan-
tısını yapar.

Birlik Yönetim Kurulu doğrudan
veya en az yirmibeş baronun yönetim
kurullarının yazılı istemi üzerine, 117
nci maddede belirtilen görev alanıyla
sınırlı olmak kaydıyla, Genel Kurulu
olağanüstü toplantıya çağırır. Ancak
olağanüstü toplantıda seçim yapıla-
maz.

Adalet Bakanı, adaletin ve mesle-
kin genel menfaatleri hakkında görüş
ve düşüncelerini almak üzere Genel
Kurulun olağanüstü toplantıya çağı-
rılmasını Birlik Yönetim Kurulundan
istiyebilir.

Birlik Genel Kurulu başkanlık di-
vanının seçimi hakkında 85 inci mad-
denin birinci fıkrası hükmü kıyasen
uygulanır. Birlik organlarında görev
alanlar, başkanlık divanına seçilemez-
ler.

Görüşme ve karar yeter sayısı:
Madde 116 – Birlik Genel Kurulu,

üyelerinin en az dörtte biri katılma-
dıkça toplantı ve görüşme yapamaz.

Birinci fıkrada yazılı yeter sayı ol-
madığı hallerde, toplantı bir ayı geç-

12001-4667 m.61; 2001-4667 m.61; 2020-7249 m.18
22018-KHK/700 m.56; 2020-7249 m.19
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memek üzere başka bir güne bırakılır.
Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az
beşte biri katılmadığı takdirde, top-
lantı bu sayı elde edilinceye kadar bir
ay sonraki tarihlere bırakılır.

87 nci maddenin 3, 4 ve 5 inci fık-
raları ve 88 inci madde hükmü Birlik
Genel Kurulu toplantıları ve görüşme-
leri hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri:
Madde 117 – 1Birlik Genel Kurulu-

nun görevleri şunlardır:
1. Birlik Yönetim, disiplin ve dene-

tim kurulları üyeleri ile Birlik başka-
nını seçmek,

2. Kuruluş amacı içindeki işlere
dair hazırlanan raporları ve gündem-
deki maddeleri görüşüp karara var-
mak,

3. Birlik Yönetim Kuruluna talimat
vermek,

4. Birliğin hesaplarını incelemek,
bütçesini onaylamak, Birlik Yönetim
Kurulunun çalışmalarından dolayı ib-
rası hakkında karar vermek,

5. 2Yerli ve yabancı kongrelere gi-
decek delegeleri seçmek, (Genel Ku-
rul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuru-
luna verebilir.)

6. Gelecek Genel Kurul toplantı za-
man ve yerini kararlaştırmak,

7. Adaleti ve mesleği ilgilendiren iş-
ler hakkında teklifte bulunmak, uyul-
ması zorunlu meslek kurallarını tes-
pit etmek,

8. Baroların birlik adına avukatlar-
dan tahsil edeceği keseneğin mikta-
rını her avukat için yıllık baro kesene-
ğinin yarısından fazla olmamak üzere
tespit etmek,

9. Birlik başkanı, başkan yardımcı-
ları, genel sekreteri ve saymanının üc-
retleri ile yönetim, disiplin ve dene-

tim kurulları üyelerine verilecek hu-
zur hakları miktarını ve ödenme şek-
lini belli etmek,

10. Bu Kanunun 49 ve 75 inci mad-
delerinde Birliğe verilen görevleri ye-
rine getirmek ve yetkileri kullanmak,

11. Kanunlarla verilen diğer yetki-
leri kullanmak.

II – Türkiye Barolar Birliği yöne-
tim kurulu:

Kuruluşu:
Madde 118 – Birlik yönetim kurulu,

birlik başkanı ile, birlik genel kurulu
tarafından kendi üyeleri arasından
gizli oyla seçilen on üyeden kurulur.
Ayrıca on yedek üye seçilir.

Birlik yönetim kuruluna birlik baş-
kanı başkanlık eder.

Seçim dönemi:
Madde 119 – 3Birlik Yönetim Kuru-

lunun görev süresi dört yıldır. Süresi
dolan Birlik Yönetim Kuruluna men-
sup üyeler yeniden seçilebilirler.

90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı
fıkraları ve 92 nci madde hükmü Bir-
lik Yönetim Kurulu üyeleri hakkında
da kıyasen uygulanır.

Toplantılar:
Madde 120 – Birlik Yönetim Ku-

rulu ayda bir defa olağan toplantı
yapar. Başkan veya Yönetim Kurulu
üyelerinden birinin isteği ile kurul,
acele hallerde her zaman olağan üstü
toplantıya çağırılabilir.

Her toplantı sonunda, gelecek top-
lantının günü kararlaştırılır. Toplantı
günü, üyelere çağrı mektubu ile bildi-
rilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi
gün önce yazı ile bildirirler.

Belgeye bağlanmış yerinde bir en-
gele dayanmaksızın üst üste üç top-
lantıya gelmiyen üye istifa etmiş sayı-

11986-3256 m.18; 2001-4667 m.62
2Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.
31984-3079 m.2
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lır.
Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile karar verir. Şu kadar ki, on veya
daha az üyenin katılmasiyle yapılan
toplantılarda karar verilebilmesi için
en az beş üyenin bir oyda birleşmesi
şarttır. Oylarda eşitlik halinde, başka-
nın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Görevleri:
Madde 121 – 1Birlik yönetim kuru-

lunun görevleri şunlardır:
1. Birlik genel kurulunu toplantıya

çağırmak ve gündem hazırlamak,
2. Birliği ve mallarını yönetmek,
3. İki yıllık bütçeyi hazırlayıp genel

kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan ka-

rarları uygulamak,
5. Birlik adına gayrimenkul almak,

satmak, ipotek etmek ve bu mallar
üzerinde her türlü ayni haklar tesis
eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda
ve diğer iktisabi ve iltizami işlemlerde
Birlik Başkanına yetki vermek,

6. Birliğin ücretli memurlarının öz-
lük işlerini düzenlemek ve yürütmek,

7. Birlik yönetim kurulu kararları-
nın özetini gösteren defterleri tutmak,

8. Avukatların, aynı büroda birlikte
çalışanların ve avukatlık ortaklıkla-
rının kayıtlarını, yönetmelikte göste-
rilen esas ve usullere göre tutmak,
avukatlık ortaklığı tip anasözleşme-
sini hazırlamak, avukatlık ruhsatna-
melerini, kimlik belgelerini ve avukat-
lık ortaklığı yetki belgelerini düzenle-
mek ve bastırmak,

9. Birliğin genel durumu ile işlem-
leri ve çalışmaları hakkında Birlik Ge-
nel Kuruluna rapor vermek ve ça-
lışma ve hesaplarından dolayı ibra is-
temek,

10. Kanunlarla başka bir merci veya
organa verilmiş olmamak şartiyle, ba-
roların kararlarına karşı yapılan itiraz-
ları incelemek ve karara bağlamak,

11. Bu Kanunun 31, 44, 54 ve 77
nci maddeleri ile 83 üncü maddesinde
Birliğe verilen görevleri yerine getir-
mek ve yetkileri kullanmak,

12. Baro genel kurullarını olağa-
nüstü toplantıya çağırmak,

13. Avukatların ve baroların hak ve
menfaatlerinin korunması için ilgili
mercilere gerekli başvurmalarda bu-
lunmak,

14. Avukatlık meslekinin gelişme-
sine, avukatların haklarının korunma-
sına ve sosyal durumlarının gelişti-
rilmesine yarıyacak incelemeleri yap-
mak, vardığı sonuçları ve teklifleri bir-
lik genel kuruluna sunmak.

15. Avukatlık mesleki ile ilgili ola-
rak resmi yerlerden sorulacak husus-
lar hakkında gerekli düşünce ve gö-
rüşleri bildirmek,

16. Avukatların meslekte ilerlemesi
için kitaplıklar açmak, mesleki ya-
yında bulunmak, avukatların hazır-
lıyacağı eserlerin yayımına yardımcı
olmak,

17. Barolar arasında çıkan anlaş-
mazlıkları çözümlemek,

18. Meslekî dayanışmanın sağlan-
ması ve devamlılığı için her türlü
çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve
meslek mensuplarına yönelik hak ih-
lâllerine karşı avukatlık mesleğini ve
meslektaşlarını savunmak ve bu ko-
nularda her türlü yasal ve idarî giri-
şimde bulunmak,

19. Kanunlarla verilen diğer yetki-
leri kullanmak.

20. (İptal)

11986-3256 m.19; 2001-4667 m.62 ve 63; 2006-5558 m.1; AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.:
2009/147

407



7- m.122 Avukatlık Kanunu

III – Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanlığı:

Seçim ve seçim dönemi bitmeden
ayrılma:

Madde 122 – Birlik başkanı, birlik
genel kurulu tarafından, kendi üye-
leri arasından dört yıllık bir dönem
için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.

90 ıncı maddenin 2, 3 ve 6 ncı fıkra-
ları ile 96 ncı maddenin 4 üncü fıkrası
hükmü birlik başkanı hakkında da kı-
yasen uygulanır.

Görevleri:
Madde 123 – Birlik başkanının gö-

revleri şunlardır:
1. Birliği temsil ve birlik yönetim

kuruluna başkanlık etmek,
2. Birlik genel kurulu, yönetim ku-

rulu ve disiplin kurulu kararlarını ye-
rine getirmek.

3. 121 inci maddeye göre verilecek
yetki dairesinde birlik adına iltizam
ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere
girişmek, birliğe yapılan bağışları ka-
bul etmek ve bütçeyi uygulamak,

4. Mahkeme ve resmi dairelerde bir-
liği temsil edecek ve savunacak avu-
katları tayin etmek,

5. Yabancı barolar birlikleri, barolar
ve hukuk kurumları ile ilişkiler kur-
mak ve yürütmek,

6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile
ilgili işlerde kanunlar ve meslek ku-
rallarının gereğini her türlü organlara
karşı savunmak ve bu konuda doğ-
rudan doğruya veya dolayısiyle ken-
disini göreve zorlıyan hususları yap-
mak,

7. 1Birliğin çalışmaları hakkında
Birlik Genel Kuruluna yazılı bir rapor
vermek,

8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri
kullanmak.

IV - Türkiye Barolar Birliği baş-
kanlık divanı:

Kuruluşu ve seçimi:
Madde 124 – Birlik başkanlık di-

vanı;
1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
2. Türkiye Barolar Birliği iki başkan

yardımcısı,
3. Türkiye Barolar Birliği Genel Sek-

reteri,
4. Türkiye Barolar Birliği Saymanın-

dan,
İbarettir.
Divanın başkan dışındaki üyeleri,

birlik yönetim kurulu için yapılan her
seçimden sonraki ilk toplantıda, bu
kurul tarafından kendi üyeleri arasın-
dan gizli oyla seçilir.

Birlik başkanlık divanı üyelerinden
biri süresi dolmadan önce ayrılırsa,
kalan görev süresi için, bir ay içinde
yenisi seçilir.

Birlik başkanlık divanının görev-
leri:

Madde 125 – Birlik başkanlık di-
vanı, kanunla veya birlik yönetim ku-
rulu karariyle kendisine verilen gö-
revleri yerine getirir.

Divan, birlik mallarının yönetimi
hakkında gerekli kararları alır ve aynı
konuda, birlik yönetim kurulunun is-
teğine göre, bu kurula yazılı veya
sözlü bilgi verir.

2Gerekli hallerde baro başkanlarını
görüşlerini almak üzere toplantıya ça-
ğırır.

Türkiye Barolar Birliği Başkan
Yardımcılarının görevleri:

Madde 126 – Birlik başkan yardım-
cıları, Birlik Başkanı tarafından veri-
lecek görevleri yapar ve yetkileri kul-
lanırlar.

Birlik Başkanının bulunmadığı za-

11986-3256 m.20
22001-4667 m.64
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manlarda veya Birlik Başkanlığı her-
hangi bir sebeple boşalmışsa yenisi
işe başlayıncaya kadar Başkana ait
yetkilerin kullanılması ve görevlerin
yerine getirilmesi meslekteki kıdem
sırasına göre Başkan Yardımcılarına
aittir.

Birlik Başkan Yardımcılarının da
yokluğunda Birlik Yönetim Kurulu-
nun meslekte en kıdemli üyesi Baş-
kana ait yetkileri kullanır ve görevleri
yerine getirir.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sek-
reterinin görevleri:

Madde 127 – Birlik Genel Sekreteri,
Birlik yönetim Kurulu toplantılarına
ait tutanakları düzenler, Birliğin iç ça-
lışmaları ile yazı işlerini yönetir, Birlik
kalemine gerekli direktifleri verir ve
kalemin çalışmasını denetler.

Türkiye Barolar Birliği Saymanı-
nın görevleri:

Madde 128 – Birlik Saymanı Birli-
ğin mallarını Birlik Başkanlık Divanı-
nın kararları gereğince yönetmeye ve
para alıp vermeye, bütçenin uygulan-
masına dair her türlü gözetimi yap-
maya yetkilidir.

1Birlik saymanı, para alma ve ver-
mede düzenlenen kağıtları Birlik Baş-
kanı, yokluğunda Birlik Başkan yar-
dımcılarından biri veya Birlik Genel
Sekreteri ile birlikte imzalar.

V – Türkiye Barolar Birliği disip-
lin kurulu:

Kuruluşu:
Madde 129 – Birlik Disiplin Ku-

rulu, Birlik Genel Kurulu tarafından
kendi üyeleri arasından gizli oyla seçi-
len yedi üyeden kurulur. Ayrıca yedi
yedek üye seçilir.

Kurul, seçimden sonraki ilk toplan-
tısında kendi üyeleri arasından bir

başkan seçer.

Seçim dönemi:
Madde 130 – Birlik Disiplin Kurulu

üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi
dolan üye yeniden üye seçilebilir.

90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı
fıkraları ve 92 nci madde hükmü Bir-
lik Disiplin Kurulu üyeleri hakkında
da kıyasen uygulanır.

Toplantılar:
Madde 131 – Birlik Disiplin Kurulu

ayda bir defa olağan toplantı yapar.
Birlik Başkanının veya Birlik Disip-
lin Kurulu Başkanının yahut üyele-
rinden birinin isteği ile Kurul acele
hallerde her zaman olağanüstü top-
lantıya çağrılabilir.

120 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkra-
ları Birlik Disiplin Kurulu hakkında
da kıyasen uygulanır.

Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sa-
yısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
en az dört üyenin bir oyda birleşmesi
ile karar verilir. Oylarda eşitlik ha-
linde Başkanın bulunduğu taraf üs-
tün tutulur.

Görevi:
Madde 132 – Birlik Disiplin Kurulu

bu kanunla verilen görevleri yapar ve
yetkileri kullanır.

VI – Türkiye Barolar Birliği denet-
leme kurulu:

Kuruluşu ve görevi:
Madde 133 – 2Birlik Genel Kurulu,

Birliğin mali işlemlerini denetlemek
üzere, dört yıl için kendi üyeleri ara-
sından üç asıl ve üç yedek denetçi se-
çer.

Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ıncı
maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve
92 nci madde hükmü denetçiler hak-
kında da kıyasen uygulanır.

11986-3256 m.21
21986-3256 m.22
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Birlik Denetleme Kurulunun ça-
lışma usulü ile görev ve yetkileri yö-
netmelikte gösterilir.

ONUNCU KISIM
Disiplin İşlem ve Cezaları

Disiplin Cezalarının uygulana-
cağı haller:

Madde 134 – 1Avukatlık onuruna,
düzen ve gelenekleri ile meslek ku-
rallarına uymayan eylem ve davra-
nışlarda bulunanlarla, meslekî çalış-
mada görevlerini yapmayan veya gö-
revinin gerektirdiği dürüstlüğe uy-
gun şekilde davranmayanlar hak-
kında bu Kanunda yazılı disiplin ce-
zaları uygulanır.

Disiplin cezaları:
Madde 135 – 2Disiplin cezaları şun-

lardır:
1. Uyarma; avukatın mesleğinin ic-

rasında daha dikkatli davranması ge-
rektiğinin kendisine bildirilmesidir.

2. Kınama; meslekinde ve davra-
nışında kusurlu sayıldığının avukata
bildirilmesidir.

3. Onbin liradan yüzellibin liraya
kadar para cezası.

4. İşten çıkarma, avukatın veya avu-
katlık ortaklığının üç aydan az ve üç
yıldan fazla olmamak üzere meslekî
faaliyetlerinin yasaklanmasıdır.

5. Meslekten çıkarma; avukatlık
ruhsatnamesinin geri alınarak avuka-
tın adının baro levhasından silinmesi
ve avukatlık unvanının kaldırılması-
dır.

Avukatlık ortaklığı için de baro avu-
katlık ortaklığı sicilinden silinmesidir.

Cezaların uygulanma şekli:
Madde 136 – Bu kanunun avukat-

ların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı

kısmında yazılı esaslara uymıyanlar
hakkında ilk defasında en az kınama,
tekrarında, davranışın ağırlığına göre,
para veya işten çıkarma cezası ve 5
inci maddenin (a) bendinde yazılı bir
suçtan kesin olarak hüküm giyme ha-
linde meslekten çıkarma cezası uygu-
lanır.

Beş yıllık bir dönem içinde iki veya
daha çok defa disiplin cezasını gerek-
tiren davranışta bulunan avukata her
yeni suçu için bir öncekinden daha
ağır ceza uygulanır.

Bir defa işten çıkarılan avukat, beş
yıllık dönem içinde bu kanunun al-
tıncı kısmındaki kurallara aykırı dav-
ranışta bulunursa meslekten çıkarılır.

Savunma hakkı:
Madde 137 – Avukatlar hakkında

yapılacak kovuşturmalarda, isnat olu-
nan hususun avukata açıkça ve yazılı
olarak bildirilmesi, yazılı savunması-
nın istenmesi ve bu savunma için en
az on günlük bir süre tanınması zo-
runludur.

Baroya yazılmadan önceki ve mes-
lekten ayrıldıktan sonraki eylem ve
davranışlar: Madde 138 – 3Baro lev-
hasına kabul ve yazılmadan önceki
eylem ve davranışlar, meslekten çı-
karma cezasını gerektirmedikçe disip-
lin kovuşturmasına konu olamaz. Staj
dönemi bu hükmün dışındadır.

Avukatın, avukatlıktan ayrılması,
avukatlığı sırasındaki eylem ve dav-
ranışlarından dolayı disiplin kovuş-
turması yapılmasına engel değildir.

Kovuşturma yetkisi ve eksik üyele-
rin tamamlanması:

Madde 139 – Kovuşturmanın da-
yandığı şikayet veya ihbarın vaki
olduğu yahut Cumhuriyet savcısı-

12001-4667 m.65
21986-3256 m.23; 2001-4667 m.66
32001-4667 m.67
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nın kovuşturma isteğinde bulunduğu
veya kovuşturmaya esas teşkil eden
eylem veya davranışın re’sen haber
alındığı tarihte avukat hangi baronun
levhasında yazılı ise, disiplin kovuş-
turmasına karar verme ve kovuştur-
mayı yürütme yetkisi o baroya aittir.

Baro başkanı, baro yönetim ve di-
siplin kurulu üyeleri, kendi hakların-
daki kovuşturmalarla ilgili görüşme
ve kararlara katılamazlar.

İkinci fıkranın kapsamına giren bir
durumun mevcut olması veya ret
yahut istinkaf sebepleriyle başkan
ve üyelerin katılmamaları yüzünden
baro yönetim ve disiplin kurullarında
toplantı yeter sayısı bulunamazsa, ek-
sikler yedeklerle tamamlanır. Yedek-
lerin de herhangi bir sebeple görüşme
veya karara katılmamaları yahut sa-
yılarının yetişmemesi halinde, baro
levhasında yazılı olup yönetim ve di-
siplin kurullarına seçilme yeterliği bu-
lunan avukatlar arasından ad çekme
yolu ile seçileceklerle eksikler tamam-
lanır.

Ceza kovuşturmasının disiplin ce-
zalarına tesiri:

Madde 140 – Avukat hakkında baş-
lamış olan ceza kovuşturması, disip-
lin işlem ve kararlarının uygulanma-
sına engel olmaz.

1Şu kadar ki, disiplin işlem ve kara-
rına konu teşkil edecek bir eylemde
bulunmuş olan avukat hakkında aynı
eylemlerden dolayı ceza mahkeme-
sinde dava açılmış ise, avukat hak-
kındaki disiplin kovuşturması, ceza
davasının sonuna kadar bekletilir. Bu
halde yönetim kurulunun isteği üze-
rine disiplin kurulu, avukatın işten
yasaklanmasına yer olup olmadığı
hakkında 153 ve 154 üncü maddeler
uyarınca bir karar vermek zorunda-

dır.
Eylemin işlenmemiş veya sanığı

tarafından yapılmamış olması sebe-
biyle beraat hali müstesna, beraatle
sonuçlanmış bir ceza davasının ko-
nusuna giren eylemlerden dolayı di-
siplin kovuşturması, o eylemin ceza
kanunları hükümlerinden ayrı olarak
başlı başına disiplin kovuşturmasını
gerektirir mahiyette olmasına bağlı-
dır.

Baro yönetim kurulları hükümlü-
lükle sonuçlanan bir ceza davasının
konusunu teşkil eden eylemlerden
dolayı ayrıca disiplin kovuşturması
açmak zorundadırlar.

Disiplin kovuşturmasının açıl-
ması:

Madde 141 – Disiplin kovuştur-
ması, yönetim kurulu tarafından veri-
len bir kararla açılır.

Yönetim kurulu, ivedilikle ve her
halde ihbar, şikayet veya istek tarihin-
den itibaren en çok bir yıl içinde disip-
lin kovuşturması hakkında bir karar
vermeye mecburdur.

2 Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar
ve şikayeti veya Cumhuriyet savcı-
sının isteği üzerine yahut re’sen, di-
siplin kovuşturması açılmasına ka-
rar vermeye esas olacak soruşturma-
nın yapılması görevini kendi üyele-
rinden birine verebilir. Soruşturma
ile görevlendirilen üye, delilleri top-
lar, gerekli gördüğü kimselerin ifade-
lerini yeminle de alabilir; hakkında
soruşturma yapılan avukatı da din-
ledikten veya dinlemek için verilen
süre dolduktan sonra dosyayı bir ra-
porla yönetim kuruluna verir. Yöne-
tim kurulu, soruşturma maksadıyla
her türlü adlî ve idarî mercilerden
bilgi ve belge isteyebilir, ilgili dosya-
ları veya örneklerini isteyip, inceleye-

11986-3256 m.24
22001-4667 m.68
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bilir.
Şikayet, ihbar veya istem konusu

eylem veya davranış hakkında kovuş-
turma açılmasına yer olmadığına dair
yönetim kurulu tarafından verilecek
kararlar ilgililere ve Cumhuriyet sav-
cısına tebliğ olunur.

Disiplin kovuşturmasına yer ol-
madığına dair kararlara itiraz:

Madde 142 – Baro yönetim kuru-
lunun, disiplin kovuşturmasına yer
olmadığına dair kararlarına karşı, teb-
liğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
şikayetçi veya Cumhuriyet savcısı ta-
rafından Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kuruluna itiraz olunabilir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku-
rulu tarafından dosya üzerinde yapı-
lacak inceleme sonunda şikayet, ih-
bar veya istem konusu incelemeye de-
ğer mahiyette görülürse, evvelki ka-
rar kaldırılarak, disiplin kovuşturma-
sının açılması için dosya evvelki ka-
rarı veren baroya gönderilir. Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunun
bu kararları kesindir.

Baro Yönetim Kurulunun disip-
lin kovuşturmasına yer olmadığına
dair kararları süresi içinde itiraz edil-
mezse kesinleşir.

1Birinci fıkra gereğince yapılan iti-
raz üzerine, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu tarafından verilen iti-
razın reddine dair kararlar Adalet Ba-
kanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki
ay içinde Bakanlıkça karar verilme-
diği veya karar onaylandığı takdirde
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar, Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulunca üçte iki çoğunlukla ay-

nen kabul edildiği takdirde onaylan-
mış, aksi halde onaylanmamış sayılır;
sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan Adalet Bakanlığına bildirilir.

8 inci maddenin 6 ncı ve 7 nci fık-
raları hükümleri bu halde de kıyasen
uygulanır.

Aynı eylemden dolayı yeniden in-
celeme:

Madde 143 – Disiplin kovuştur-
ması açılmasına yer olmadığına dair
kararın konusuna giren eylemlerden
dolayı yeniden inceleme yapılabil-
mesi, yeni delillerin bulunmasına ve
bu kararın kesinleştiği tarihten üç yıl
geçmemiş olmasına bağlıdır.

Disiplin kurulunda duruşma:
Madde 144 – 2Disiplin kovuştur-

ması açılmasına karar verilen hal-
lerde, yönetim kurulunun iletmesi
üzerine, disiplin kurulu, incelemesini
evrak üzerinde yapar. Disiplin kuru-
luna gönderilen dosya içinde avuka-
tın sicili de bulunur. Avukatın isteği
veya disiplin kurulunca gerek görül-
mesi halinde, inceleme duruşmalı ola-
rak yapılır.

Duruşma gizli olur.
Disiplin kurulu incelemeyi ivedi-

likle ve herhalde kararın kendisine
gelişi tarihinden itibaren en geç bir
yıl içinde sonuçlandırmak zorunda-
dır. Ceza davasının sonucunun bek-
lenmesini gerektiren haller saklıdır.

Gıyapta duruşma:
Madde 145 – Çağrıya uymıyan

avukatın gıyabında duruşma yapılır.
Şu kadar ki, duruşmaya gelmediği
takdirde duruşmanın gıyabında yapı-
lacağının davetiyeye yazılması şarttır.

12001-4667 m.69
21986-3256 m.25; 2001-4667 m.144
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Delillerin gösterilmesi ve incelen-
mesi:

Madde 146 – Disiplin kurulu, delil-
lerin gösterilme ve incelenme şeklini,
istek veya feragatle yahut evvelce ve-
rilmiş kararlarla bağlı olmaksızın tak-
dir ve tayin eder.

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi:
Madde 147 – Tanık ve bilirkişinin

duruşmaya çağrılması veya üyeler-
den biri tarafından yahut istinabe yo-
liyle dinlenmesi veya yazılı ifadesinin
okunmasiyle yetinilmesi, disiplin ku-
rulunun takdirine bağlıdır.

Ancak, bir olayın delili yalnız bir
tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu
tanık her halde dinlenir.

Duruşma tutanağı:
Madde 148 – Duruşma tutanağı, di-

siplin kurulu başkanının görevlendi-
receği bir üye veya katip tarafından
tutulur.

Duruşma dışında dinlenenlere ait
tutanakların duruşmada okunması
zorunludur.

İstinabe talimatının yerine getiril-
mesi:

Madde 149 – İstinabe yoluyla ve-
rilen talimat, baro merkezinde disip-
lin kurulu veya bu kurulun bir üyesi,
diğer yerlerde o baronun disiplin ku-
rulunca görevlendirilecek bir avukat
tarafından yerine getirilir.

Tanık ve bilirkişinin çağrılması:
Madde 150 – 1Tanıklar ve bilirki-

şiler Tebligat Kanunu hükümlerine
göre çağrılır.

Usulüne göre çağırılıp da hukuken
geçerli bir mazereti olmaksızın gelme-
yen veya kanuni bir sebep olmaksızın
tanıklık yahut bilirkişilikten veya ye-
min etmekten çekinen kimseler hak-

kında Ceza Muhakemesi Kanununun
tanıklıkla ilgili hükümleri uygulanır.
Bu fıkra hükmüne göre gerekli karar-
ları vermeye Baronun bulunduğu il
merkezindeki sulh ceza hâkimi yetki-
lidir. Sulh ceza hâkimi bu kararları di-
siplin kurulunun tutanak örneği üze-
rinden verir.

Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve
istinkafı:

Madde 151 – Disiplin kurulu üye-
leri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nunda yazılı sebeplerle reddedilebilir
ve istinkaf edebilirler.

Ret istemi, reddi istenen üyeden
başkalarının katılmasiyle incelenir.

Ret ve istinkaf sebebiyle kuru-
lun toplanamaması halinde 139 uncu
maddeye göre işlem yapılır.

Kararların tebliği:
Madde 152 – Disiplin kurulu karar-

larının onanmış bir örneği ilgililerden
başka, baronun bulunduğu il merke-
zindeki Cumhuriyet savcısına da teb-
liğ olunur.

İşten yasaklanma:
Madde 153 – Hakkında meslekten

çıkarma cezasını gerektirebilecek ma-
hiyette bir işten dolayı kovuşturma
yapılmakta olan avukat disiplin ku-
rulu karariyle, tedbir mahiyetinde iş-
ten yasaklanabilir.

2Kararın verilmesinden önce ilgili-
nin dinlenmiş veya dinlenmek üzere
çağrılmış olup da belirtilen günde gel-
memiş olması şarttır. Ancak, baroya
bildirdiği büro adresine tebligat yapı-
lamayan avukatın ayrıca çağrılması
ve dinlenmesi zorunlu değildir.

Disiplin kurulu, bu karara esas ola-
cak delillerin hangi sınır dahilinde
gösterilip inceleneceğini, istekle bağlı
olmaksızın, serbestçe takdir eder.

12008-5728 m.335
22001-4667 m.71
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Karar, hakkında kovuşturma yapı-
lan avukata gerekçesiyle birlikte teb-
liğ olunur ve bu karar verildiği tarihte
yürürlüğe girer. Ancak, karara karşı
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Ku-
ruluna itiraz olunabilir. İtiraz kararın
uygulanmasını durdurmaz. Bu husus-
taki itirazlar ivedilikle ve en geç bir ay
içinde karara bağlanır. İtiraz yerinde
görülürse karar kaldırılır.

İşten yasaklanma kararı, yargı or-
ganları ile sair mercilere baro başkan-
lığı tarafından derhal duyurulur.

İşten yasaklanmanın zorunlu ol-
duğu haller:

Madde 154 – 1Haklarında meslek-
ten çıkarma cezası verilen veya , ve 42
nci madde uyarınca geçici olarak gö-
revlendirilmiş olup, yapılan işlerin üc-
retini iş sahibinden aldığı halde aynı
maddenin son fıkrası gereğince ka-
bule değer bir sebep olmaksızın ilgili
mercie ödememiş olan avukatların iş-
ten yasaklanmaları zorunludur.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten
yasaklanma sebeplerinin meydana
gelmesinden itibaren iki ay içinde di-
siplin kuruluncu haklarında işten ya-
saklama kararı verilmeyen avukatlar,
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Ku-
rulunun doğrudan vereceği kararla
işten yasaklanırlar.

İşten yasaklanmanın hükümleri:
Madde 155 – İşten yasaklanmış

olanlar bu tarihten itibaren avukat-
lığa ait yetkileri hiçbir şekilde kulla-
namazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile
reşit olmıyan çocuklarına ait işlerde
uygulanmaz.

Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı
hareket eden avukat hakkında 135
inci maddenin 4 ve 5 inci bentlerinde
yazılı cezalardan biri uygulanır.

Mahkemeler, resmi daireler işten
yasaklanan avukatları kabul etme-
mekle görevlidirler.

İşten yasaklanma kararının kaldı-
rılması:

Madde 156 – 2 İşten yasaklanma
kararı, kovuşturmanın durdurulmuş
veya avukatlığa engel olmayan bir
ceza verilmiş olması hallerinde kendi-
liğinden kalkar.

İşten yasaklanma kararı, bu kararın
verilmesine esas olan hal ve şartların
bulunmadığı veya sonradan kalktığı
sabit olursa, disiplin kurulu tarafın-
dan kaldırılır.

Disiplin kurulu kararına karşı iti-
raz:

Madde 157 – 3Disiplin kurulu ka-
rarlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı
ve ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde Türkiye Barolar Bir-
liği Disiplin Kuruluna itiraz edebilir-
ler.

Birlik disiplin kurulu, disiplin da-
valarını dosya üzerinde inceler. An-
cak, işten veya meslekten çıkarma ce-
zasına yahut işten yasaklanmaya dair
kararların incelenmesi sırasında, ilgili
avukatın isteği üzerine veya kendili-
ğinden duruşma yapılmasına karar
verebilir.

145 ve 146 ncı maddeler, birlik di-
siplin kurulu hakkında da uygulanır.

Birlik disiplin kurulunda duruş-
maya raportör üyenin işi izah etme-
siyle başlanır. Bu üyenin duruşma-
dan önce raporunu imzalayıp dos-
yaya koymuş bulunması gereklidir.

Raportör üyenin izahından sonra
ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli
izahlarda bulunurlar. Bunlardan iti-
razı yapmış olan taraf önce dinlenir.
Son söz, hakkında disiplin kovuştur-

11984-3003 m.7; AYM 1/3/1985, E. 1984/12, K. 1985/6;2001-4667 m.72 (İptal); 2001-4667 m.72;
22001-4667 m.73
32001-4667 m.74
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ması yapılanındır.
Birlik disiplin kurulu, inceleme ko-

nusu kararın onanmasına veya ko-
vuşturmanın derinleştirilmesi için ka-
rarın bozularak dosyanın ilgili ba-
roya gönderilmesine karar verebile-
ceği gibi, yeniden incelemeyi gerek-
tirmiyen hallerde, uygun görmediği
kararı kaldırarak işin esası hakkında
karar verebilir veya verilmiş olan ka-
rarı düzelterek onaylayabilir.

Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz
üzerine verdiği kararlar Adalet Ba-
kanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki
ay içinde Bakanlıkça karar verilme-
diği veya karar onaylandığı takdirde
kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin
Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen
kabul edildiği takdirde onaylanmış,
aksi halde onaylanmamış sayılır; so-
nuç Türkiye Barolar Birliği tarafından
Adalet Bakanlığına bildirilir. Şu kadar
ki, uyarma, kınama ve para cezasına
ilişkin kararlar kesin olup, Bakanlığın
onayına tâbi değildir.

8 inci maddenin altıncı ve yedinci
fıkraları hükümleri burada da kıya-
sen uygulanır.

Delillerin serbestçe takdiri, ceza
vermenin amacı ve cezadan mahsup

Madde 158 – 1Türkiye Barolar Bir-
liği Disiplin Kurulu ve barolar disip-
lin kurulları, gösterilen delilleri, so-
ruşturma ve duruşmadan edinecek-
leri kanıya göre serbestçe takdir eder-
ler.

Bu kurullar disiplin cezalarının ve-
rilmesinde; avukatlık onurunu, dü-
zen ve gelenekleri ile meslek kural-

larını ve itibarını korumak, mesleğin
amaç ve gereklerine ve adalete uygun
olarak yerine getirilmesini sağlamak
ilkelerini göz önünde tutarlar.

İşten yasaklanan avukata süreli ola-
rak işten çıkarma cezası verilmesi ha-
linde, işten yasaklandığı süre cezadan
mahsup edilir.

Kovuşturma ve ceza zamanaşımı:
Madde 159 – Disiplin cezasını ge-

rektirecek eylemlerin işlenmesinden
itibaren üç yıl geçmiş ise kovuşturma
yapılamaz. Yönetim kurulunca işe el
konulmuş ise bu süre işlemez.

Disiplin cezasını gerektiren eylem-
lerin işlenmesinden itibaren dört bu-
çuk yıl geçmiş ise disiplin cezası veri-
lemez.

Disiplin cezasını gerektiren eylem
aynı zamanda bir suç teşkil ediyor
ve bu suç için kanun daha uzun bir
zamanaşımı süresi koymuş bulunu-
yorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki sü-
reler yerine bu zamanaşımı süresi uy-
gulanır.

Disiplin kararlarının uygulan-
ması ve cezaların sicilden silinmesi:

Madde 160 – 2Disiplin cezalarına
ait kararlar kesinleşmedikçe uygula-
namaz.

Meslekten çıkarma ve işten çı-
karma cezalarından başka bir disip-
lin cezası verilen avukatlar, uyarma,
kınama ve para cezalarının uygulan-
masından itibaren beş yıl geçtikten
sonra disiplin kuruluna başvurarak
bu disiplin cezalarının sicillerinden
silinmesini isteyebilirler.

İlgilinin yukarıki fıkrada yazılı süre
içerisinde disiplin cezası almamış ol-
ması halinde, disiplin cezasının silin-
mesine karar verilir ve sicil dosyasın-
daki disiplin bölümü çıkartılarak ye-

11986-3256 m.26; 2001-4667 m.75
21986-3256 m.27
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nisi düzenlenir.

Tanık ve bilirkişi gideri:
Madde 161 – Disiplin işlemleri do-

layısiyle çağırılan her tanık ve bilirki-
şinin, kaybettiği zaman ve harcadığı
mesaiye uygun bir tazminata hakkı
vardır; bunlardan çağrıya uymak için
yolculuk etmek zorunda olanlara yol-
culuk ve ikamet giderleri de verilir.
Şikayetçi ve hakkında kovuşturma ya-
pılan avukat, dinlenmesini istedikleri
tanık ve bilirkişiye ait giderleri evvel-
den öderler.

Avukata veya üçüncü bir kişiye
yükletilmiyen veya borçludan alınma
imkanı kalmayan giderler baroya
yüklenir.

Şikayet edenden, şikayetin mahi-
yeti ve yapılacak disiplin soruşturma
ve kovuşturmasının genişliği göz
önünde bulundurularak 10 liradan
200 liraya kadar avans alınabilir. Ya-
pılan işlemlere, alınan avansın yetme-
mesi halinde, tamamlanması her za-
man istenebilir. Avans ve tamamlan-
ması istenen miktar ilgilisi tarafından
ödenmedikçe işlem yapılmıyabilir.

Para cezası veya giderlerin tahsili:
Madde 162 – Para cezasına veya gi-

derlerin ödenmesine dair olan karar-
lar İcra ve İflas Kanununun ilamların
yerine getirilmesi hakkındaki hüküm-
lerine göre yerine getirilir. Para ceza-
ları baroya gelir yazılır.

İcra takibi genel hükümlere göre
baro tarafından vekalet verilecek avu-
kat eliyle yürütülür.

ONBİRİNCİ KISIM
Avukatlık Sözleşmesi1

Avukatlık sözleşmesinin kapsamı
Madde 163 – 2Avukatlık sözleş-

mesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık
sözleşmesinin belli bir hukukî yar-
dımı ve meblâğı yahut değeri kapsa-
ması gerekir. Yazılı olmayan anlaşma-
lar, genel hükümlere göre ispatlanır.
Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı söz-
leşmeler geçerlidir.

Avukatlık ücret tavanını aşan söz-
leşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan
miktarında geçerlidir. İfa edilmiş söz-
leşmenin geçersizliği ileri sürülemez.
Yokluk halleri hariç, avukatlık sözleş-
mesinin bir hükmünün geçersizliği,
bu sözleşmenin tümünü geçersiz kıl-
maz.

Avukatlık ücreti
Madde 164 – 3Avukatlık ücreti,

avukatın hukukî yardımının karşılığı
olan meblâğı veya değeri ifade eder.

Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere,
dava veya hükmolunacak şeyin de-
ğeri yahut paranın belli bir yüzdesi
avukatlık ücreti olarak kararlaştırıla-
bilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak söz-
leşmeler, dava konusu para dışındaki
mal ve haklardan bir kısmının aynen
avukata ait olacağı hükmünü taşıya-
maz.

Avukatlık asgarî ücret tarifesi al-
tında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.
Ücretsiz dava alınması halinde, du-
rum baro yönetim kuruluna bildiri-
lir. Avukatlık ücretinin kararlaştırıl-
mamış olduğu veya taraflar arasında
yazılı ücret sözleşmesinin bulunma-
dığı yahut ücret sözleşmesinin belir-
gin olmadığı veya tartışmalı olduğu
veya ücret sözleşmesinin ücrete iliş-
kin hükmünün geçersiz sayıldığı hal-
lerde;

değeri para ile ölçülebilen dava ve
işlerde asgari ücret tarifelerinin al-

12001-4667 m.76
22001-4667 m.76
32001-4667 m.77; 2004–5043 m.5
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tında olmamak koşuluyla ücret iti-
razlarını incelemeye yetkili merci ta-
rafından davanın kazanılan bölümü
için avukatın emeğine göre ilâmın ke-
sinleştiği tarihteki müddeabihin de-
ğerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi
arasındaki bir miktar avukatlık ücreti
olarak belirlenir. Değeri para ile ölçü-
lemeyen dava ve işlerde ise avukatlık
asgari ücret tarifesi uygulanır.

Dava sonunda, kararla tarifeye da-
yanılarak karşı tarafa yüklenecek ve-
kâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret,
iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve
mahsup edilemez, haczedilemez.

Ücret dolayısiyle müteselsil so-
rumluluk:

Madde 165 – 1 İş sahibinin birden
çok olması halinde bunlardan her biri,
sulh veya her ne suretle olursa olsun
taraflar arasında anlaşmayla sonuçla-
nan ve takipsiz bırakılan işlerde her
iki taraf avukat ücretinin ödenmesi
hususunda müteselsil borçlu sayılır-
lar.

Avukatın hapis hakkı ve avukat-
lık ücretinin rüçhanlı bulunması:

Madde 166 – Avukat, müvekkili ta-
rafından verilen veya onun namına al-
dığı malları, parayı ve diğer her türlü
kıymetleri, avukatlık ücreti ve gide-
rin ödenmesine kadar, kendi alacağı
nispetinde elinde tutabilir.

2Avukat, sözleşme ile kararlaştırı-
lan ve hakim tarafından takdir olunan
ücretinden dolayı, kendi çalışması so-
nucunda müvekkilin muhafaza et-
tiği veya kazandığı mallar ve dava-
daki diğer taraftan ilam gereğince tah-
sil edilecek para yahut alınacak mal-
lar üzerinde diğer alacaklılara naza-
ran rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan

hakkı, vekaletnamenin düzenlenme
tarihine, vekaletname umumi ise iş
sahibi adına ücret konusu işten do-
layı ilk yapılan resmi baş vurma tari-
hine göre sıra alır. İş sahibinin iflası
halinde avukatın vekâlet ücreti ala-
cağı da rüçhanlıdır. Ancak, 1932-2004
sayılı İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı
maddesinin birinci fıkrası hükmü sak-
lıdır.

Bir ilamın cebri icra yoluyla infa-
zına girişildiğinde, icra dairesi, takip
talebinde bulunan tarafın ilamda adı
yazılı olan avukatına, icra emri ile
aynı zamanda düzenliyeceği bir bil-
diriyi, gideri takip talebinde bulunan-
dan alınmak suretiyle, derhal tebliğ
eder. Bu bildiri tebliğ edilmedikçe ic-
ranın sonraki safhalarına geçilemez.
Avukata yapılacak tebliğin giderleri
hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
nununun 59. maddesi hükmü uygu-
lanır.

Avukatın ölümü halinde, mirasçıla-
rına intikal eden avukatlık ücreti ala-
cakları da, avukat alacakları gibi rüç-
hanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü fıkrada
yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler
hakkında uygulanmaz.

Anlaşmazlıkların hakem yoluyla
çözümü

Madde 167 – 3(İptal)

Avukatlık ücret tarifesinin hazır-
lanması:

Madde 168 – 4Baronun yönetim ku-
rulları, her yıl Eylül ayı içerisinde,
yargı yerlerindeki işlemler ile diğer
işlemlerden alınacak avukatlık ücreti-
nin asgarî hadlerini gösteren birer ta-
rife hazırlayarak Türkiye Barolar Bir-
liğine gönderirler.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku-

12001-4667 m.78
22001-4667 m.79
32001-4667/80 md.; AYM 3/3/2004, E.:2003/98, K.:2004/31
42001-4667 m.81; 2009-5904 m.35
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rulunca, baro yönetim kurullarının
teklifleri de göz önüne alınmak sure-
tiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim
ayı sonuna kadar hazırlanarak Ada-
let Bakanlığına gönderilir. Şu kadar
ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye,
il özel idareleri, belediye ve köylere
ait vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler ve bunların zam ve ce-
zaları ile tarifelere ilişkin davalar ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanunun uygu-
lanmasından doğan her türlü davalar
için avukatlık ücreti tutarı maktu ola-
rak belirlenir. Bu tarife Adalet Bakan-
lığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay
içinde Bakanlıkça karar verilmediği
veya tarife onaylandığı takdirde ke-
sinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı tarifeyi bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ta-
rife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen
kabul edildiği takdirde onaylanmış,
aksi halde onaylanmamış sayılır; so-
nuç Türkiye Barolar Birliği tarafından
Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci
maddenin altıncı fıkrası hükümleri kı-
yasen uygulanır.

Avukatlık ücretinin takdirinde, hu-
kukî yardımın tamamlandığı veya
dava sonunda hüküm verildiği ta-
rihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yargı mercilerine karşı tarafa yük-
letilecek avukatlık ücretinin mik-
tarı:

Madde 169 – 1Yargı mercilerince
karşı tarafa yükletilecek avukatlık üc-
reti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı
miktardan az ve üç katından fazla ola-
maz.

(Mülga)

Madde 170 – 2(Mülga)

İşi sonuna kadar takip etme zorun-
luluğu ve başkasını tevkil:

Madde 171 – 3Avukat, üzerine al-
dığı işi kanun hükümlerine göre ve
yazılı sözleşme olmasa bile sonuna
kadar takip eder.

Avukata verilen vekaletnamede
başkasını tevkile yetki tanınmış ise,
yazılı sözleşmede aksine açık bir hü-
küm olmadıkça, işi başka bir avukatla
birlikte veya başka bir avukata vere-
rek takip ettirebilir. Vekaletnamede,
bunun düzenlendiği tarihten sonra
açılacak veya takip edilecek bütün
dava ve işlerde vekalete ve başkasını
tevkile genel şekilde yetki verilmişse,
avukat, bu tarihten sonraki dava ve
işlerde müvekkilinden ayrıca vekalet
almaya lüzum kalmaksızın işi başka
bir avukatla birlikte veya başka bir
avukata vererek takip ettirebilir.

İkinci fıkradaki hallerde, avukatın
müvekkile karşı sorumluluğu devam
eder. Birlikte takibettiği veya işi ta-
mamen devrettiği avukatların kusur-
larından ve meydana getirdikleri za-
rardan dolayı müvekkile karşı hem
şahsen hem de diğer avukatla birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu-
dur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci
maddede yazılı bir iş sebebiyle başka
bir yerde çalışmak zorunluğunda ol-
duğu için işi tamamen başkasına dev-
reden avukatlar hakkında uygulan-
maz.

Avukat tarafından işe başka avu-
katlar teşrik edilmiş ise, avukat bun-
dan dolayı ayrı bir ücret istiyemiye-
ceği gibi, işi birlikte takip eden avu-
kat da müvekkilden herhangi bir üc-
ret istiyemez. İş tamamen başka bir

11980-2329 m.2; 2001-4667 m.82
21986-3256 m.29
32001-4667 m.83

418



Avukatlık Kanunu 7- m.172

avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve
tevkil olunan avukatlar ücret sözleş-
mesindeki miktarı aşmamak şartiyle,
harcadıkları mesaiye karşılık olan üc-
reti müvekkilden istiyebilirler. Ancak,
tevkil eden avukat müvekkilden pe-
şin ücret almışsa, harcadığı mesaiye
karşılık olan miktarın fazlasını tevkil
ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.

İş sahibinin işi başka bir avukata
vermesi:

Madde 172 – İş sahibi, ilk anlaş-
mayı yaptığı avukatının yazılı muva-
fakatı ile, başka avukatları da işin ko-
vuşturma ve savunmasına katabilir.

İş sahibi, ilk avukatın muvafakatını
kendisine tevdi veya tebliğ edilecek
bir yazı ile en az bir haftalık süre vere-
rek talep eder. Avukat bu süre içinde
cevap vermemişse muvafakat etmiş
sayılır.

İlk avukatın muvafakat etmemesi
halinde, vekalet akdi kendiliğinden
sona erer. İş sahibi, muvafakat etmi-
yen avukata ücretin tamamını öde-
mekle yükümlüdür.

İlk avukatın muvafakatı ile işin
başka avukatlar tarafından da takibi
halinde iş sahibi, ilk avukatın üc-
retinden kısıntı yapamaz. Bu halde
avukatların müvekkile karşı sorumlu-
luğu konusunda 171 inci maddenin
üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Avukatlık ücretinin belli bir işe
hasredilmesi:

Madde 173 – Sözleşmede aksine bir
hüküm yoksa, kararlaştırılan avukat-
lık ücreti yalnızca avukatın üzerine
almış olduğu işin karşılığı olup, mu-
kabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa
bile başka dava ve icra kovuşturma-
ları veya her türlü hukuki yardımlar
ayrı ücrete tabidir.

Avukata tevdi edilen işin yapılması
veya yapıldıktan sonra sonucunun
alınması için gerekli bütün vergi, re-

sim, harc ve giderler iş sahibinin so-
rumluluğu altında olup, avukat ta-
rafından ilk istekte avukata veya ge-
rektiği yere ödenir. Bu harcamaların
avukat tarafından yapılabilmesi için,
yeteri kadar avansın iş sahibi tarafın-
dan verilmiş olması gerektir. Avuka-
tın iş için yapacağı yolculuk masraf-
ları ve bulunduğu yerden ayrılma taz-
minatı, anlaşma gereğince iş sahibi ta-
rafından ayrıca ödenir. Bu giderler pe-
şin olarak ödenmedikçe avukat yolcu-
luğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine
sözleşme yapılabilir.

Avukatın işi takipten vazgeçmesi,
azli ve ücretin gününde ödenmemesi:

Madde 174 – Üzerine aldığı işi
haklı bir sebep olmaksızın takipten
vazgeçen avukat hiçbir ücret istiye-
mez ve peşin aldığı ücreti geri vermek
zorundadır.

Avukatın azli halinde ücretin ta-
mamı verilir. Şu kadar ki, avukat ku-
sur veya ihmalinden dolayı azledil-
miş ise ücretin ödenmesi gerekmez.

Anlaşmaya göre avukata peşin ve-
rilmesi gereken ücret ödenmezse,
avukat işe başlamakla zorunlu değil-
dir. Bu sebeple doğabilecek her türlü
sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı söz-
leşmedeki diğer ödeme şartlarının ye-
rine getirilmemesinden dolayı avukat
işi takip etmek ve sonucunu elde et-
mekten mahrum kalırsa sorumluluk
bakımından aynı hüküm uygulanır.

İş sahibinin adresi:
Madde 175 – İş sahibinin verdiği

vekaletnamede yazılı adrese avukat
tarafından yapılacak her tebliğ, ken-
disine yapılmış sayılır. Adres değişik-
likleri en geç üç gün içinde iş sahibi
tarafından taahhütlü mektupla avu-
kata bildirilir.

İş sahibinin adresine gönderilecek
yazıların tebliğ edilememesinden
veya adres değişikliklerinin bildiril-
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memesinden doğan sorumluluk iş sa-
hibine aittir.

ONİKİNCİ KISIM
Adli Müzaharet

Adlî yardımın kapsamı
Madde 176 – 1Adlî yardım, avukat-

lık ücretlerini ve diğer yargılama gi-
derlerini karşılama olanağı bulunma-
yanlara bu Kanunda yazılı avukatlık
hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Adlî yardım bürosu
Madde 177 – 2Adlî yardım hizmeti,

baro merkezlerinde, baro yönetim ku-
rullarınca avukatlar arasından oluştu-
rulan adlî yardım bürosu tarafından
yürütülür. Baro yönetim kurulu, ay-
rıca baro merkezi dışında avukat sa-
yısı beşten çok olan her yargı çevre-
sinde de bir avukatı adlî yardım bü-
rosu temsilcisi olarak görevlendirebi-
lir. Büro ve temsilciler, baro yönetim
kurulunun gözetimi altında çalışırlar.

Birden fazla baronun bulunduğu il-
lerde adli yardım bürosu, baroların
eşit olarak temsili esas alınarak oluş-
turulur. Büroda görevlendirme, o il-
deki avukatlar arasında eşitlik gözeti-
lerek yapılır. Adli yardım bürosunun
oluşturulmasına ve adli yardım hiz-
metinin yürütülmesine ilişkin usul ve
esaslar Türkiye Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulunca hazırlanan ve Adalet
Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte
gösterilir.

Adlî yardım istemi
Madde 178 – 3Adlî yardım istemi,

adlî yardım bürosuna veya temsilci-
lerine yapılır. İstek sahibi, isteminde
haklı olduğunu gösterdiği delillerle
kanıtlamak zorundadır.

Yardım isteminin reddi halinde, il-
gilisi yazı veya sözle baro başkanına
başvurabilir. Baro başkanının vere-
ceği karar kesindir.

Adlî yardımın yapılışı
Madde 179 – 4Adlî yardım istemi-

nin kabulü halinde; büro gerekli iş-
lemleri yapmak üzere bir veya birkaç
avukatı görevlendirir. Görevlendiri-
len avukat, görev yazısının kendine
ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini
yerine getirmek yükümlülüğü altına
girer.

Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli
belge ve bilgileri isteğe rağmen ver-
memesi veya vekâletname vermekten
kaçınmasıyla sona erer.

Ayrıca görevlendirilen avukat da
bu işi yapmaktan çekinmek isterse gö-
revin kendisine bildirildiği tarihten
itibaren onbeş gün içinde o işin tari-
fede belirlenen ücretini baroya öde-
mek zorundadır.

Büro, görevlendirilen avukatın işi
yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.

18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile di-
ğer kanunlardaki adlî yardıma ilişkin
hükümler saklıdır.

Büronun gelir ve giderleri
Madde 180 – 5Adli yardım bürosu-

nun gelirleri şunlardır:
a) İki yıl öncesine ait kesin hesap

sonuçlarına göre tespit edilen top-
lam miktarlar esas alınarak 492 sayılı
Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3)
sayılı tarifelere göre alınan harçların
yüzde ikisi ile idarî nitelikteki para
cezaları hariç olmak üzere para ceza-

12001-4667 m.84
22001-4667 m.85; 2020-7249 m.20
32001-4667 m.86
42001-4667 m.87
52001-4667 m.88; 2007-5615 m.26
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larının yüzde ikisi,
b) Baroya düşecek paylar ile kamu

ve özel kurum ve kuruluşlarından, il
veya belediye bütçelerinden baroya
yapılan yardımlar,

c) Bu amaçla yapılan her türlü ba-
ğışlar,

d) Adlî yardım görevinden çekilen
avukatların yatıracağı ücret,

e) Adlî yardımla görevlendirilen
avukatın aldığı ücretin yüzde onu
ile davadan haklı çıkan adlî yardım-
dan yararlanan kişinin avukat ücretin-
den başka, yararlandığı kısmın yüzde
beşi.

Büronun giderleri şunlardır:
a) Adlî yardımla görevlendirilen

avukatlara gerektiğinde ödenecek üc-
retler,

b) Büroda görevlendirileceklere
ödenecek ücretler,

c) Büro giderleri ve diğer giderler.
Adlî yardım bürolarının gelir ve gi-

derleri büro bütçesinin ayrı bölümle-
rinde gösterilir. Bu bölümde kalan ge-
lir fazlasının bir sonraki yıla aynen
aktarılması zorunludur.

Birinci fıkranın (a) bendine göre he-
saplanacak ödenek, Maliye Bakanlı-
ğınca her yıl Mart ayının sonuna ka-
dar Türkiye Barolar Birliği hesabına
aktarılır. Bu paralar, münhasıran adlî
yardım için kullanılır ve yılı içinde
harcanmayan paralar, ertesi yıla ay-
nen aktarılır. Bu paraların barolar ara-
sındaki dağıtımı ve kullanılmasına
ilişkin hususlar, Türkiye Barolar Bir-
liği tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.

Maliye Bakanlığınca iki yıl önce-
sine ait kesin hesap sonuçlarına göre
tespit edilen toplam tutarlar esas alı-
narak 492 sayılı Harçlar Kanununa
bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere
göre alınan harçların yüzde biri ile

idarî nitelikteki para cezaları hariç ol-
mak üzere para cezalarının yüzde biri;
her yıl Mart ayının sonuna kadar Tür-
kiye Barolar Birliği adına açılan he-
saba aktarılır ve zorunlu müdafi ve
vekil görevlendirme ile ilgili carî gi-
derler bu hesaptan ödenir. Bu hesap,
münhasıran zorunlu müdafi ve vekil
görevlendirme ile ilgili carî giderler
için kullanılır ve yılı içinde harcanma-
yan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır.
Bu paraların barolar arasındaki dağı-
tımı, harcanması ve bu hizmet için ça-
lıştırılacak personele ilişkin hususlar,
Maliye Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle Adalet Bakanlığı ile Türkiye
Barolar Birliği tarafından birlikte çıka-
rılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yıllık çalışma raporu ve yönetme-
lik

Madde 181 – 1Adlî yardım bürosu,
çalışmalarını her yıl sonu düzenleye-
cekleri bir raporla baro yönetim kuru-
luna bildirir. Raporun bir örneği ba-
roca Türkiye Barolar Birliğine gönde-
rilir.

Adlî yardım bürosunun kuruluşu,
görevlendirilecek avukatların ve bun-
lara ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
büronun işleyişi, denetimi gibi konu-
lar Türkiye Barolar Birliğince çıkarıla-
cak yönetmelikte gösterilir.

ONÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelik:
Madde 182 – 2Bu Kanunda düzen-

lenmesi yönetmeliğe bırakılan husus-
lar ile Kanunun uygulanabilmesi için
yönetmelikte yer alması gereken di-
ğer konuları kapsayan yönetmelikler
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku-
rulu tarafından hazırlanarak Adalet
Bakanlığına gönderilir. Yönetmelikler

12001-4667 m.89
22001-4667 m.90; 2014-6552 m.94;
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Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde karar verilme-
diği veya onaylandığı takdirde Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
rer. (. . . ),(1) Adalet Bakanlığı uygun
bulmadığı yönetmelikleri bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu yö-
netmelikler, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğun-
lukla aynen kabul edildiği takdirde
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girer, aksi halde onaylanmamış
sayılır ve sonuç Türkiye Barolar Bir-
liği tarafından Adalet Bakanlığına bil-
dirilir. 8 inci maddenin altıncı ve ye-
dinci fıkraları hükümleri burada da
kıyasen uygulanır.

1Ancak, yönetmelikle veya diğer
bir düzenleyici işlemle avukatlık sta-
jına kabulde, staj döneminde ve avu-
katlık mesleğine kabulde sınav veya
benzeri bir rejim öngörülemez.

Cumhuriyet savcılarına yapılacak
tebligat:

Madde 183 – Bu kanun gereğince
Cumhuriyet savcılarına yapılacak teb-
ligatta ilgili dosyanın da birlikte gön-
derilmesi şarttır.

Avukatlık kıdemine sayılacak hiz-
metler:

Madde 184 – Dördüncü maddenin
birinci fıkrasında sayılan hizmetler-
den avukatlığa geçenlerin bu hizmet-
lerde geçen süreleri avukatlık kıde-
mine sayılır.

Davavekilleri hakkında uygulana-
cak hüküm:

Madde 185 – Bu Kanunun ikinci,
dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci
ve dokuzuncu kısmı ile 65 inci mad-
desi dışında kalan hükümleri davave-
killeri hakkında da kıyasen uygulanır.

2(Mülga)

Topluluk sigortasına girmeleri
mutlak şekilde zorunlu olanlar:

Madde 186 – 3(Mülga)

Topluluk sigortasına girme zorun-
luğu şarta bağlı olanlar:

Madde 187 – 4(Mülga)

Topluluk sigortasına giremiyenler:
Madde 188 – 5(Mülga)

Madde 189 – 6(Mülga)

Prim borcunu ödememenin sonuç-
ları:

Madde 190 – Topluluk Sigortası
primlerini, topluluk sözleşmesinde
gösterilen zamanda ödemiyen avuka-
tın adı baro yönetim kurulunun kara-
riyle, birikmiş prim borcunu, sözleş-
medeki şartlar dairesinde ödeyinceye
kadar, baro levhasından silinir ve du-
rum ilgili yerlere bildirilir.

7Topluluk Sigortası primin ödeme-
menin sonuçları, prim borçlusu avu-
katın şahsına münhasır olup, bu so-
nuçların aynı Topluluk Sigortası söz-
leşmesine katılmış olan diğer sigorta-
lılara veya baroya sirayeti hakkında
bir hüküm sözleşmeye konulamaz.
17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 140 ıncı mad-
desi hükmü barolar hakkında uygu-

12014-6552 m.94
22001-4667 m.91 md.
32006-5510 m.106 md.
42006-5510 m.106
52006-5510 m.106
61970-1238 m.6
72001-4667 m.92
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lanmaz.

Tip sözleşmenin hazırlanması ve
topluluk sözleşmesine giriş:

Madde 191 – 1(Mülga)

Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 192 – 3499 sayılı Avukatlık

Kanunu ile ek ve tadilleri, geçici 7 nci
madde hükümleri saklı kalmak şar-
tiyle, yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen kanun hükümleri hak-
kında:

Madde 193 – (Bu madde
21/12/1953 tarih ve 6207 sayılı ka-
nunun 1, 4 ve 5 inci maddelerinin
değiştirilmesi ile ilgili olup ilgili ka-
nundaki yerlerine işlenmiştir.)

1086 sayılı kanunun değiştirilen
hükmü:

Madde 194 – (Bu madde
18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Ka-
nunun 61 inci maddesinin değiştiril-
mesi ile ilgili olup mezkür kanundaki
yerine işlenmiştir.)

Emekliliğe tabi görevden önceki
avukatlığın kıdeme sayılması:

Madde 195 – 2Bu kanun gereğince
topluluk sigortasına girmiş olup si-
gortalılığı devam eden bir avukat
emekliliğe tabi bir göreve veya hiz-
mete atandığı yahut seçildiğinde, si-
gortalılığına esas alınan avukatlık sü-
resinin dörtte üçü kıdemine eklenerek
intibakı yapılır ve görev veya hizmet
aylığı ile emeklilik keseneğine esas ay-
lığı yükseltilir.

Madde 196 – 3(Mülga)

Madde 197 – 4(Mülga)

Madde 198 – 5(Mülga)

Kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu iktisadi teşessüslerinde gö-
revli avukatlar:

Ek Madde 1 – 6Kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kamu iktisadi teşebbüs-
lerinde asli ve sürekli olarak avukat-
lık görevinde çalışanların baro levha-
sına yazılmaları isteklerine bağlıdır.
Ancak bunlar hakkında bu Kanunun
avukatlık meslekine kabul ve ruhsat-
name verilmesine ilişkin hükümleri
aynen uygulanır. Bunlar, görevlerinin
gereği olan işleri yaparken baro lev-
hasına kayıtlı avukatların yetkileriyle
haklarına sahip ve onların ödevleriyle
yükümlüdürler. Baroya kaydını yap-
tırmayan avukat, çalıştığı yer baro-
suna veya o ilde birden fazla baronun
bulunması hâlinde bu barolardan bi-
rine bilgi verir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca baro lev-
hasına yazılmak istemediklerini bildi-
ren adayların, sadece avukatlık mes-
leğine kabullerine ve adlarına ruhsat-
name düzenlenmesine karar verilerek
kanunda öngörülen diğer işlemler, ay-
nen yerine getirilir.

Birinci fıkrada sözü edilen görevler-
den ayrılma halinde, avukatlık mes-
leğinin yapılabilmesi, baro levhasına
yazılmakla mümkündür.

Bu Kanunun avukatlar hakkında
öngördüğü disiplin işlem ve cezaları,
bu maddede sözü edilen avukatlar
hakkında da avukatın sürekli görev
yaptığı yer barosunca uygulanır.

12006-5510 m.106
21970-1238 m.1; 2001-4667 m.93
31970-1238 m.6
41970-1238 m.6
51970-1238 m.6
61984-3003 m.8; 2020-7249 m.21
12001-4667 m.94
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Yurt dışında temsil
Ek Madde 2 – 1Avukatlar, Türkiye

Barolar Birliğini veya baroları temsil
etmek üzere uluslararası toplantı ve
kongrelere Adalet Bakanlığına bilgi
vermek suretiyle katılabilirler.

Seçimlerin yapılması:
Ek Madde 3 – 2 Barolar ile Türkiye

Barolar Birliğinin bu Kanuna göre
gizli oyla yapılacak organ seçimle-
rine ilişkin işlemler, aşağıdaki esas-
lara göre yargı gözetimi altında ger-
çekleştirilir.

Seçim yapılacak genel kurul toplan-
tısından en az onbeş gün önce, baro
seçimleri için levhaya kayıtlı avukat-
lar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri
için de genel kurula barolarca seçi-
len asıl ve yedek delegeler ile do-
ğal delegeleri belirleyen liste, toplan-
tının gündemi, yeri, günü, saati ile
çoğunluk olmadığı takdirde yapıla-
cak ikinci toplantıya ilişkin hususları
belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha
olarak o yer ilçe seçim kurulu baş-
kanı olan hâkime verilir. Bir yerde
birden fazla ilçe seçim kurulu bulun-
duğu takdirde görevli hâkim, Yüksek
Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı
tarihleri, gündemde yer alan diğer ko-
nular göz önünde bulundurularak gö-
rüşmelerin bitimine göre seçimlerin
ilçe seçim kurulu başkanının gözeti-
minde yapılması sağlanır. Üye sayısı
dörtyüzü aşan barolarda görüşmeler
cumartesi günü sonuçlandırılır ve se-
çimlere pazar günü dokuzda başlanır
ve oy verme işi saat onyedide sona
erer.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve
belgeleri de getirtip incelemek sure-
tiyle varsa noksanları tamamlattırdık-
tan sonra seçime katılacak avukat-
ları belirleyen liste ile yukarıdaki fık-
rada belirtilen diğer hususları onaylar.

Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin
diğer hususlar Adalet dairesi ve baro
ilan yerlerinde asılmak sureti ile üç
gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak
itirazlar hakim tarafından incelenir ve
en geç iki gün içinde kesin olarak ka-
rara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile top-
lantıya ilişkin diğer hususlar onayla-
narak ilgili baro veya Türkiye Barolar
Birliğine gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday
olmayan avukatlar arasından bir baş-
kan ile iki üyeden oluşan bir seçim
sandık kurulu atar. Aynı şekilde ay-
rıca üç yedek üye de belirler. Se-
çim sandık kurulu başkanının yok-
luğunda kurula yaşlı üye başkanlık
eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin ka-
nunun öngördüğü esaslara göre yü-
rütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi
ile görevli olup, bu görevleri seçim ve
tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız
olarak devam eder.

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulu-
nan barolarda her dörtyüz kişi için
bir oy sandığı bulunur ve her seçim
sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur.
Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık
sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde
kullanılacak araç ve gereçler ilçe se-
çim kurulundan sağlanır. Ve sandıkla-
rın konacağı yerler hakim tarafından
belirlenir.

Seçim süresinin sonunda seçim so-
nuçları tutanakla tespit edilip seçim
sandık kurulu başkan ve üyeleri ta-
rafından imzalanır. Birden fazla san-
dık bulunması halinde tutanaklar, ha-
kim tarafından birleştirilir. Tutanakla-
rın birer örneği seçim yerinde asılmak
suretiyle geçici seçim sonuçları ilan
edilir. Kullanılan oylar ve diğer belge-

21984-3003 m.8; 1988-3464 m.2 2001-4667 m.95; 2004-5218 m.2; 2008-5728 m.336
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ler tutanağın bir örneği ile birlikte üç
ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim
kurulu başkanlığına tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan
işlemler ile tutanakların düzenlenme-
sinden itibaren iki gün içinde seçim
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim
tarafından aynı gün incelenir ve ke-
sin olarak karara bağlanır. İtiraz sü-
resinin geçmesi ve itirazların karara
bağlanmasından hemen sonra hakim
yukarıdaki hükümlere göre kesin so-
nuçları ilan eder ve ilgili baro ile Tür-
kiye Barolar Birliğine bildirir.

Oy verme işlemi, gizli oy açık tas-
nif esasına göre yapılır. Listede adı
yazılı bulunmayan avukat oy kulla-
namaz. Oylar, oy verenin kimliğinin
baro veya resmi kuruluşça verilen
belge ile ispat edilmesinden ve liste-
deki isminin karşısındaki yerin imza-
lanmasından sonra kullanılır. Oylar,
organlara göre birlikte veya ayrı ayrı
her şekilde düzenlenen oy pusulala-
rının, üzerinde ilçe seçim kurulu mü-
hürü bulunan ve oy verme sırasında
sandık kurulu başkanı tarafından ve-
rilecek zarfa konulması suretiyle kul-
lanılır. Bunların dışındaki zarflara ko-
nulan oylar geçersizdir. Asıl üyenin
mazereti olduğu takdirde yedek üye
Türkiye Barolar Birliği Genel Kuru-
luna katılır ve oy kullanılır.

Hâkim, seçim sonuçlarını etkile-
yecek ölçüde bir usulsüzlük veya ka-
nuna aykırı uygulama tespit etmesi
halinde; bu tespite konu olan organla
sınırlı olmak üzere seçimlerin iptaline
karar verir. Bu takdirde, süresi bir ay-
dan az ve iki aydan fazla olmamak
üzere seçimin yenileneceği pazar gü-
nünü tespit ederek ilgili baroya veya
Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Be-
lirlenen günde yalnız seçim yapılır ve
seçim işlemleri bu madde ile kanu-

nun öngördüğü diğer hükümlere uy-
gun olarak yürütülür.

İlçe seçim kurulu başkanı hakime
ve seçim sandık kurulu başkanı ile
üyelerine, "Seçimlerin Temel Hüküm-
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun" da belirtilen esaslara göre üc-
ret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim gi-
derleri, Türkiye Barolar Birliği ve il-
gili baroların bütçelerinden karşılanır.

Seçimler sırasında sandık kurulu
başkanı ve üyelerine karşı görevle-
riyle bağlantılı olarak işlenen suçlar
kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi
cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağ-
lıklı biçimde yürütülmesi amacıyla
hakimin ve sandık kurulunun aldığı
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağır-
lığına göre bu Kanunda yazılı disiplin
cezaları verilir.

Denetim:
Ek Madde 4 – 1Adalet Bakanlığı,

Barolar ve Türkiye Barolar Birliği or-
ganlarının görevlerini kanun hüküm-
lerine uygun olarak yapıp yapmadık-
larını ve mali işlemlerini yönetme-
likte belirlenecek esaslara göre denet-
lemeye yetkilidir. Bu idari ve mali de-
netim, adalet müfettişlerince yapılır.

Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 – 27 Temmuz 1969

tarihinden sonra 506 sayılı Sosyal si-
gortalar Kanununun 86 ncı maddesi
gereğince barolarla Sosyal Sigortalar
Kurumu arasında yapılacak sözleş-
melere esas teşkil eden ilk tip söz-
leşme, bu kanunun geçici 10 uncu
maddesi uyarınca Türkiye Barolar Bir-
liğinin yapacağı ilk toplantıyı takip
eden üç ay içinde Çalışma Bakan-
lığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal
Sigortalar Kurumu arasında yapıla-

11984-3003 m.8
21970-1238 m.1
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7- Geç.m.2 Avukatlık Kanunu

cak görüşmelerle tespit edilir. Hazır-
lanan tip sözleşme, Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir
hafta içinde bütün barolara gönderilir.
Topluluk sigortasına girmeye mecbur
olan avukatların bağlı bulundukları
barolar, tip sözleşmeye göre topluluk
sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip
sözleşmenin baroya gelişi tarihinden
itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar
Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler,
baronun başvurma tarihinden itiba-
ren en geç üç ay içinde yürürlüğe ko-
nur.

A) Topluluk sigortasına tabi olduk-
ları tarihde 30 yaşını geçmiş bulunan
avukatlardan, 55 yaşını doldurmakla
beraber 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 60 ıncı maddesinde ya-
zılı şartları yerine getiremediklerin-
den yaşlılık sigortasından aylık bağ-
lanmasına hak kazanamıyan ve:

a) Sigortalılıklarının başladığı tarih-
ten önceki on yıl içinde en az 2000
gün baro levhasında kayıtlı avukat ol-
duklarını tevsik eden,

b) Sigortalılık süresince her yıl en
az ortalama 200 gün sigorta primi
ödemiş olan,

c) En az beş yıl sigortalı bulunan
avukatlara, sigortalılık süresi 15 yılı
doldurmuş olanlar gibi Sosyal Sigor-
talar Kanununun 61 inci maddesin-
deki esaslara göre yaşlılık aylığı bağ-
lanır.

(a) bendinde sözü geçen avukat-
lık süresi, avukatların sigortalıkları-
nın başladığı tarihten itibaren en geç
iki yıl içinde ilgili barolardan alınarak
Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek
belgelerle tespit edilir.

Barolar bu çalışma belgelerini dü-
zenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı
avukatların ilgili baro ve yönetim ku-
rulu başkan ve üyelerinden zarar ve

ziyan istemek hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgele-

rin gerçeğe uymadığı bir hükümle tes-
pit edildiği takdirde gerek bunu dü-
zenliyenler gerekse ilgili sigortalılar,
Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüz-
den uğrayacağı zararları yüzde elli
fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte
adı geçen Kuruma ödemekle yüküm-
lüdür.

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza ko-
vuşturması da yapılır.

B) Topluluk sigortasına tabi olduk-
ları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan
avukatlardan, 50 yaşını doldurup, er-
ken yaşlanmış oldukları tespit edilen
ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60
ıncı maddesinde yazılı şartları yerine
getiremediklerinden aylık bağlanma-
sına hak kazanamıyanlara (A) fıkra-
sındaki şartlarla, sigortalılık süreleri
15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal
Sigortalar Kanununun 61 inci mad-
desindeki esaslara göre yaşlılık aylığı
bağlanır.

Geçici Madde 2 – 1Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli
Sandığındaki emekliliğe esas teşkil
eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl
olan avukatlardan;

A) Emekli keseneği ödedikleri me-
muriyet veya hizmetten 7 Temmuz
1969 tarihinden önce her ne sebeple
olursa olsun ayrılmış olanlar, kendi-
lerine emeklilik veya malûllük aylığı
bağlanmamış olmak şartı ile, 7 Tem-
muz 1969 tarihine kadar Sosyal Sigor-
taya da tabi olmaksızın geçen fiili avu-
katlık sürelerinin tamamını veya bu
sürenin emekliliğe esas olan eski hiz-
metlerinin süresi ile birlikte 25 yılı
doldurmaya yetecek kısmını aşağı-
daki hükümlere göre borçlanabilirler.

Fiili avukatlık süresinin tamamını
borçlananlar aşağıdaki (B) bendi hü-

11970-1238 m.3
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kümlerine göre T.C. Emekli Sandığı
ile ilgilerini devam ettirebilirler. Bun-
lardan T. C. Emekli Sandığı ile il-
gilerini devam ettirmek istemiyen-
lerle fiili avukatlık süresinin bir kıs-
mını borçlanmak suretiyle emekliliğe
esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış
olanlara aşağıdaki hükümlere göre
emekli aylığı bağlanır.

B) Emekli keseneği ödedikleri me-
muriyet veya hizmetten bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte veya daha
sonra her ne sebeple olursa olsun ayrı-
lanlar, toplam süre 30 yılı geçmemek
üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgile-
rini devam ettirebilirler.

(A) bendine göre borçlanabilmek
için ilgilinin, listesine yazılı bulun-
duğu baronun topluluk sigortasına
katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde
bu baro aracılığı ile T. C. Emekli San-
dığına yazılı olarak baş vurması zo-
runludur. Borçlanılacak miktar, ilgi-
linin T. C. Emekli Sandığına evvelce
kesenek ödediği memuriyet veya hiz-
mette son aldığı maaş yahut ödenek
derecesindeki kıdeminden itibaren o
memuriyet veya hizmetin asgari terfi
süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda
bir terfi etmiş sayılmak suretiyle T. C.
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri
dairesinde, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadarki fiili avukatlık
süresi için ödemesi gereken kesenek-
lerin (Kurum hissesi dahil) tamamı-
dır. Ancak, kesenekler ve kurum his-
sesi ait oldukları geçmiş yıllarda yü-
rürlükte bulunan T.C. Emekli Sandığı
Kanunu hükümlerine göre hesapla-
nır.

Borçlanılan süre ile T. C. Emekli
Sandığına tabi eski memuriyet veya
hizmet süreleri toplamı 30 yılı geçe-
mez. Fiili avukatlık süresinin bu mik-
tarı aşan kısmı için borçlanmak müm-
kün değildir.

Borçlanılacak miktar, ilgilinin tale-

bine göre, T. C. Emekli Sandığı tarafın-
dan yapılacak tebligat üzerine en geç
1 ay içinde toptan veya on yıl içinde
on eşit taksitle ödenir. T. C. Emekli
Sandığına tabi eski memuriyet veya
hizmetlerinden ayrılırken kesenekle-
rini almış olanlar bunun tamamını ka-
nuni faizi ile birlikte, borçlanılan mik-
tarın tamamının veya ilk taksidinin
ödenmesi süresi içinde sandığa iade
ile yükümlüdürler. Kesenekleri süresi
içinde iade etmiyenlerin bu madde
hükümlerinden faydalanmaları müm-
kün değildir.

Borçlanan kimseler emekliliğe esas
olan eski memuriyet veya hizmet sü-
relerine borçlandıkları sürenin eklen-
mesi suretiyle hesaplanacak süre üze-
rinden ve borçlandıkları miktarın ta-
mamını ödedikleri tarihten itibaren
5434 sayılı Kanuna göre emekli aylı-
ğına hak kazanırlar. Emekli aylığına
hak kazanabilmesi için toplam süresi-
nin 25 yıl olması yeterlidir.

Taksitle ödemede, borcun tama-
mını ödiyemeden ölen veya T. C.
Emekli Sandığına göre malul olan
avukatların kendilerine veya hak sa-
hibi mirasçılarına ölüm veya maluli-
yeti takibeden ay başından itibaren
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre
malullük yahut dul ve yetim aylığı
bağlanır. Şu kadar ki, ödenmemiş yıl-
lık taksitlerin her biri 12 eşit parçaya
bölünerek o yılın malullük veya dul
ve yetim aylıklarından kesilir ve artan
miktar hak sahiplerine ödenir.

Taksitle ödemede, bir taksidi zama-
nında ödemiyen ve T. C. Emekli San-
dığınca yapılan tebligat üzerine 1 ay
içinde bu borcunu yerine getiremiyen-
lerin borçlanma durumuna son veri-
lir ve ödedikleri miktara tekabül eden
sürenin eski memuriyet veya hizmet-
lerine eklenmesi suretiyle hesaplana-
cak süre üzerinden T. C.Emekli San-
dığı Kanunu hükümlerine göre işlem
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yapılır.
Yukarıdaki fıkralar gereğince ken-

dilerine veya hak sahibi mirasçılarına
emekli, malullük veya dul ve yetim
aylığı bağlananlara borçlanmadan ön-
ceki fiili memuriyet veya hizmetlerin
tutarı üzerinden T. C. Emekli Sandığı
Kanunu hükümlerine göre ikramiye
ödenir.

(B) bendinden faydalanabilmek
için ilgilinin, T. C. Emekli Sandığına
kesenek ödediği memuriyet veya hiz-
metten ayrılmasını takibeden bir ay
içinde Sandığa dilekçe ile başvurması
ve kendisine emekli aylığı bağlanma-
mış veya kesenekleri iade edilmemiş
olması gereklidir. (A) bendinin ikinci
fıkrası delaletiyle (B) bendinden fay-
dalananlar için bu süre borçlanma ta-
leplerinin kabul edildiğinin Sandıkça
kendilerine tebliği tarihinden başlar.

(B) bendinden faydalanmak dileği
ile yapılan baş vurmanın T.C. Emekli
Sandığınca kabul edildiğinin ilgiliye
tebliğini takibeden aybaşından itiba-
ren sandığa kesenek ödeme yüküm-
lülüğü doğar. Kesenekler (Kurum his-
sesi dahil) her ayın ilk haftası içinde
doğrudan doğruya veya T.C. Emekli
Sandığının belirteceği bir banka aracı-
lığı ile sandığa ödenir.

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin
T. C. Emekli Sandığına kesenek öde-
diği evvelki memuriyet veya hizmette
son iktisap ettiği maaş veya ödeneğin-
deki kıdeminden başlamak üzere o
memuriyet veya hizmetin en az yük-
selme süresine göre iki veya üç se-
nede bir terfi ediyormuşçasına yürü-
tülecek maaş dereceleri üzerinden he-
saplanır.

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli San-
dığı ile ilgileri devam edenlerin emek-
liliğe esas sürelerinin 30 yılı doldur-
duğu, sandıkla ilgilerinin kesilmesini

yazılı olarak istedikleri, öldükleri ya-
hut T.C. Emekli Sandığı Kanununa
göre malûl duruma girdikleri veya
borçlanma hükümlerinde gösterildiği
şekilde sandık tarafından verilen bir
aylık süre içinde ödememekte temer-
rüt ettikleri takdirde bu durumların
husule geldiği tarihi takibeden ayba-
şından itibaren sandıkla ilgileri kesilir
ve toplam süreleri üzerinden kendi-
lerine yahut hak sahibi mirasçılarına
5434 sayılı Kanun uyarınca emekli,
malullük dul veya yetim aylığı bağla-
nır. Bu kimselere ödenecek ikramiye
hakkında borçlanma ile ilgili hüküm-
ler kıyasen uygulanır.

Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler uya-
rınca borçlandıkları süre ile birlikte
emekliliğe esas hizmetleri tutarı 15 yıl
veya daha fazla olanlar da bu madde-
nin (B) bendi hükmünden faydalana-
bilirler.

Bu madde hükümlerinden faydala-
nanların, (A) bendi uyarınca boçlan-
dıkları veya (B) bendi uyarınca T. C.
Emekli Sandığı ile ilgilerini devam
ettirdikleri sürelerin tamamı, emek-
liliğe tabi görevden son defa ayrıl-
dıkları maaş veya ödenekteki kıdem-
lerine eklenmek suretiyle bu görev
veya hizmetin en az yükselme süre-
sine göre iki veya üç yılda bir terfi et-
miş veya ediyormuşçasına intıbakları
yapılır.

Bu maddenin 9 uncu fıkrasında T.C.
Emekli Sandığına başvurma için ko-
nulmuş bir aylık süreyi geçirmiş olan-
lar, 1 Ocak 1971 tarihine kadar başvur-
maları şartı ile bu madde hükümlerin-
den faydalanabilirler.

Geçici Madde 3 – 17 Temmuz 1969
tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak
1971 tarihi arasında T.C. Emekli San-
dığında iştirakçi durumunda bulu-
nanların, emeklilik keseneği ödedik-

11970-1238 m.1
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leri görev veya hizmetten önce T.C.
Emekli Sandığı Kanununa tabi olma-
dan ve Sosyal Sigortalar kapsamına
da girmeden geçirdikleri fiili avukat-
lık sürelerinin daha önce başka ka-
nunlarla borçlanılan süreler ile bir-
likte onbeş yılı geçmiyecek kısmı,
5434 sayılı Kanuna 23 şubat 1965 gün
ve 545 sayılı Kanunun 5 inci mad-
desi ile eklenen maddedeki esaslara
göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe
esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki,
bu kimselerin adlarına borç kaydedi-
lecek miktar borçlandırılan sürenin
geçtiği tarihlerde kesilen kesenek ve
karşılıklar oranına göre tespit olunur.

Bu madde hükmünden faydalan-
mak için, ilgilinin, 1 Nisan 1971 ta-
rihine kadar T.C. Emekli Sandığına
yazılı olarak başvurması şarttır.

Geçici Madde 4 – 17 Temmuz 1969
tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak
1971 tarihi arasında T.C Emekli Sandı-
ğında iştirakçi durumunda bulunan-
lardan, emekli keseneği ödedikleri gö-
rev veya hizmetten önce T.C. Emekli
Sandığına tabi olmadan ve Sosyal Si-
gortalar kapsamına da girmeden avu-
katlık yapan ve ondan önce de emekli-
liğe tabi bir görev veya hizmette bulu-
nanların T.C. Emekli Sandığı ile ilişki-
leri bulunan devreler arasındaki fiili
avukatlık sürelerinin daha önce başka
kanunlarla borçlanılan süreler ile bir-
likte onbeş yılı geçmiyecek kısmı ge-
çici 3 üncü madde uyarınca borçlan-
maları şartı ile aynı madde hükümle-
rine göre emekliliğe esas hizmetlerine
eklenir.

Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası
hükmü bu halde de uygulanır.

Geçici Madde 5 – Geçici 2,3 ve 4
üncü maddelerin kapsamına giren

avukatların bu maddeler gereğince
borçlandıkları fiili avukatlık sürelerin-
den önce Sosyal Sigortalar Kurumu
kapsamına giren hizmetleri de mev-
cutsa, Sosyal Sigortalar kapsamına gi-
ren hizmetler 5/1/1961 tarihli ve 228
sayılı Kanunun aylık bağlanmasına
ilişkin esasları dairesinde T.C. Emekli
Sandığındaki hizmetler (Borçlanılan
süreler dahil) ile birleştirilir.

Bu madde hükmünden faydalan-
mak istiyenlerin, T.C. Emekli Sandı-
ğına baş vurmalarının şekli ve sü-
resi hakkında geçici 3 üncü madde
hükmü kıyasen uygulanır.

Geçici Madde 6 – Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte Avukatlar Yar-
dımlaşma Sandığında üye bulunan
avukatlar, levhasına yazılı oldukları
baroya müracat ederek sandıktaki ka-
yıtların silinmesini istiyebilirler.

Yukarıdaki fıkra gereğince sandık-
tan kayıtları silinen avukatların san-
dıktaki alacaklarının, üyelik süresi ve
sandık mevcuduna göre kendilerine
ödenmesi şekli, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içinde ilgili baro yönetim kurulu ta-
rafından hazırlanıp baro genel kuru-
lunca onaylanan bir yönetmelikle tes-
pit edilir.

Geçici Madde 7 – 2(Mülga)

Geçici Madde 8 – Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Siyasal
Bilgiler Okulu veya fakültesinden
mezun olup da eksik kalan dersler-
den hukuk fakültesinde sınav ver-
miş olanlar, bu Kanunun uygulanma-
sında hukuk fakültesi mezunu sayılır-
lar.

Geçici Madde 9 – Bu Kanunun yü-
rürlüğe girmesinden önce Yargıtay’da

11970-1238 m.1
21979-2178 m.8
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hukuk mezunu başkatip olarak en az
dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar,
3 üncü maddenin (c) bendindeki ka-
yıttan vareste tutulurlar.

Geçici Madde 10 – Ankara Baro
Başkanı, bu Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren iki ay içinde An-
kara’da toplanıp Türkiye Barolar Bir-
liği Başkanı ile Birlik Yönetim Kurulu,
Birlik Disiplin Kurulu ve Birlik Denet-
leme Kurulu üyelerini ve yedeklerini
seçecek olan ilk genel kurul için dele-
gelerini seçip göndermelerini ve top-
lantı yer, gün ve saatini, toplantı gü-
nünden en az bir ay önce barolara bil-
dirir. Belirtilen günde toplantıyı aça-
rak yerini en yaşlı delegeye bırakır.

Geçici Madde 11 – 708 sayılı Ka-
nunun ikinci ve 7 nci maddelerinde
ve 2573 sayılı Kanunun 6 ncı madde-
sinde yazılı mülazemet süresini 3499
sayılı Avukatlık Kanununun yürür-
lüğü tarihinde bitirmiş olanlar 3 üncü
maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde
ve 5 inci maddede gösterilen şartlara
sahip oldukları takdirde baro levha-
sına yazılırlar.

Bu Kanunun uygulanmasında
Medresetulkuzat ve Nüvap Mektebi
mezunları hukuk mezunu sayılır.

Geçici Madde 12 – Gerek 3499 sa-
yılı Kanun ve gerekse bu Kanunun yü-
rürlüğe girmesinden sonra dava ve-
kaleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı Ka-
nunun 5 inci maddesine dayanılarak
avukatlık ruhsatnamesi verilemez.

Ancak, hukuk fakültesi veya mekte-
binden mezun olmadıkları halde 3499
sayılı Kanunun yürürlüğünden önce
hakimlik veya savcılık sınıflarında,
3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden
önce veya sonraki görev sürelerinin
toplamı dört yılı doldurmuş olanlara
3 üncü maddenin (b) ve (c) bentle-

rindeki kayıtlardan vareste tutulmak
şartiyle avukatlık ruhsatnamesi veri-
lir.Sicilleri itibariyle görevlerinden çı-
karılmış olanlar hakkında bu hüküm
uygulanmaz.

Geçici Madde 13 – 3499 sayılı Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihte dava,
vekaleti ruhsatnamesine sahip olan-
lar, beş avukat bulunmıyan yerlerde
vekalet icra edebilirler. Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce 3499 sa-
yılı Kanunun (Muvakkat IV üncü)
maddesi uyarınca beş avukat bulun-
mıyan yerlerde dava vekilliği yap-
makta olanların kazanılmış hakları
saklıdır.

1Dava vekillerinin, mesleklerini
icra edebilmeleri için, o yerin bağlı
olduğu baroca tutulan bir listeye ya-
zılmaları şarttır. Listeye yazılmak için
yapılan başvuru üzerine barolar, iste-
min kabul veya reddine dair kararla-
rını bir ay içinde vermek zorundadır.
Bu süre içinde karar verilmez yahut
ret kararı verilir ise ilgili şahıs; karar
verilmemiş ise bir aylık sürenin so-
nunda, istem reddedilmiş ise ret ka-
rarının tebliği tarihinden itibaren on-
beş gün içinde Türkiye Barolar Bir-
liği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üze-
rine verdiği kararlar Adalet Bakanlı-
ğına ulaştığı tarihten itibaren iki ay
içinde Bakanlıkça karar verilmediği
veya karar onaylandığı takdirde ke-
sinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uy-
gun bulmadığı kararları bir daha gö-
rüşülmek üzere, gösterdiği gerekçe-
siyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine
geri gönderir. Geri gönderilen bu ka-
rarlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen
kabul edildiği takdirde onaylanmış,
aksi halde onaylanmamış sayılır; so-
nuç Türkiye Barolar Birliği tarafından

12001-4667 m.96
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Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci
maddenin altıncı ve yedinci fıkraları
hükümleri burada da kıyasen uygula-
nır.

Listeye yazılma, bu Kanunun da-
vavekillerine tanıdığı hak ve yetkiler-
den faydalanmak ve yükümlere tabi
olmak bakımından, baro levhasına ya-
zılmanın sonuçlarını doğurur.

Listenin barolarca nasıl düzenlene-
ceği, listeye yazılmak için yapılacak
baş vurma hakkındaki işlemler liste-
nin mahkemelere, Cumhuriyet savcı-
lıklarına, icra ve iflas dairelerine ve
diğer resmi mercilere bildirilme tarzı
ve listeden kaydın silinmesi şekli bu
Kanunun 182 inci maddesinde yazılı
yönetmelikte gösterilir.

Geçici Madde 14 – 3499 sayılı Ka-
nunla ek ve değişikliklerine göre ku-
rulmuş olan barolar, bu Kanun hü-
kümlerine göre görevlerine devam
ederler.

Geçici Madde 15 – 168 inci madde
uyarınca hazırlanacak asgari ücret ta-
rifesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içinde yapı-
lır ve yeni tarife yürürlüğe girinceye
kadar eski tarife uygulanır.

Geçici Madde 16 – Türkiye Baro-
lar Birliği Disiplin Kurulu görevine
başlayıncaya kadar, avukatlık haysi-
yet divanındaki dosyalar, bu kurula
devredilmek üzere Ankara Baro Baş-
kanlığınca teslim alınır.

Geçici Madde 17 – 1Yargı mercileri,
Cumhuriyet savcılıkları, icra memur-
lukları nezdinde başkatiplik, zabıt ka-
tipliği, zabıt katibi muavinliği yahut
icra memurluğu veya yardımcılığı gö-
revlerinden birini en az on yıl süre ile
yapmış olan kimseler, bu Kanunun
3 üncü maddesi uyarınca Avukatlık

meslekine kabul için aranılan tahsil,
staj dışındaki şartları haiz olurlar ve
5 inci maddede yazılı engeller kendi-
lerinde bulunmazsa, en az üç avukat
veya davavekili olmıyan bir yerde, o
yerin bağlı olduğu baroca tutulan lis-
teye yazılmak şartiyle, munhasıran o
yerin hukuk mahkemeleri ve icra ve
iflas dairelerinde dava ve iş takib ede-
bilirler.

Bu kimseler, munhasıran vekalet
görevini yapabilecekleri yerde, lis-
teye yazılma tarihinden itibaren üç ay
içinde bir büro açmak zorundadırlar.
Bu zorunluluğa uymıyanların adları
listeden silinir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce, 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 61 inci
maddesinin son fıkrası gereğince ve-
kalet görevini yapanlar, geçmiş ada-
let hizmetine ait şarta bakılmaksızın,
birinci fıkrada, yazılı diğer şartlara sa-
hip oldukları takdirde, o yerin bağlı
bulunduğu baroca tutulan listeye ya-
zılmak suretiyle, munhasıran o yer-
deki hukuk mahkemeleri ve icra ve if-
las dairelerinde vekalet görevini yap-
maya devam ederler. Ancak, listeden
herhangibir suretle adları silinenler,
birinci fıkrada yazılı şartların tama-
mına sahip olmadıkça bir daha listeye
yazılamazlar. Bu kimseler, bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde listeye yazılmak için baş
vurmak ve yazılma tarihinden itiba-
ren üç ay içinde bir büro açmak zo-
rundadırlar. Aksi halde listeye yazıl-
mazlar; listeye yazılmışlarsa adları lis-
teden silinir.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca veka-
let görevini yapmak hakkı o yer avu-
kat veya dava vekilleri sayısının üçü
bulması halinde kendiliğinden sona
erer. Sona erme tarihinden itibaren üç

11970-1238 m.4; 2006-5558 m.1 ; AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
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ay içinde, ilgili şansın aynı baro böl-
gesi içinde üç avukat veya dava ve-
kili bulunmayan başka bir yere nakle-
derek büro açması halinde, listedeki
kaydı, nakledilen yer işaret edilmek
suretiyle devam eder. İlgili üç aylık
süre içinde başka bir baroya başvur-
duğu takdirde, dosyası getirilmek su-
retiyle başvurduğu baronun listesine
kaydı yapılıp ayrıldığı baronun liste-
sinden de adı silinerek vekalet göre-
vine devam eder. Üç aylık süre içinde
aynı baro bölgesindeki başka bir yere
nakil yapılarak büro açılmaması veya
bu süre dolmadan başka bir baroya
nakil için başvurulmaması halinde il-
gilinin adı listeden silinir.

Geçici 13 üncü maddenin listeye ya-
zılma için yapılacak baş vurma ile il-
gili ikinci fıkrası hükmü bu kimseler
hakkında da kıyasen uygulanır.

Listeyle ilgili olup, geçici 13 üncü
maddenin son fıkrasında gösterilen
hususlar ve bu maddeye göre vekalet
görevini ifa edeceklere verilecek yetki
belgesinin neleri ihtiva eyliyeceği 182
nci maddede yazılı yönetmelikte gös-
terilir.

Bu Kanunun ikinci, dördüncü, be-
şinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu,
onbirinci ve onikinci kısmı ile 49, 57,
58, 59, 60, 61, 62 ve 65 inci madde-
leri dışında kalan hükümleri bu mad-
denin kapsamına giren kimseler hak-
kında da kıyasen uygulanır.

Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu
maddenin kapsamına giren kimseler-
den alınmaz.

Bu maddenin üçüncü fıkrası 7 Tem-
muz 1977 tarihinde yürürlükten kal-
kar.

Geçici Madde 18 – 1Geçici 3 ve 4
üncü maddeler uyarınca borçlanıla-
rak emekliliğe esas hizmetlerine ekle-
nen sürelerin üçte ikisi, ilgililerin ha-
len bulundukları görevin veya hizme-
tin en az yükselme süresine göre iki
veya üç yılda bir değerlendirilmek su-
retiyle intibakları yapılır ve böylece
görev veya hizmet aylıkları ile emek-
lilik keseneğine esas aylıkları yüksel-
tilir.

Geçici Madde 19 – 2Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanu-
nun 1 nci maddesi ile Avukatlık Ka-
nununun 14 üncü maddesine eklenen
fıkrada belirtilenlerin sıkıyönetim as-
keri mahkemelerinde almış oldukları
davalar Avukatlık Kanununun hü-
kümleri dairesinde üç ay içinde dev-
redilir.

Geçici Madde 20 – 310.5.2001 tari-
hinden önce ilköğretim veya orta öğ-
retimde öğretmenlik görevi ile avu-
katlık mesleğini birlikte yapanlar ve
aynı durumda olup avukatlık stajını
yapmakta olanlar hakkında 11 inci
madde hükmü uygulanmaz.

(Mülga)

Geçici Madde 21 – 4(İptal)

Geçici Madde 22 – 5Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
ödenmemiş baro keseneği borcunun
tamamının, bu maddenin yürürlük ta-
rihinden itibaren altı ay içinde öden-
mesi halinde, işlemiş faiz borcu sili-
nir. Baro keseneğinin ödenmemesine
bağlı olarak yürütülen levhadan ve si-
cilden silme işlemleri, altı ay süreyle
durdurulur.

11970-1238 m.5
21981-2442 m.2
32002-4765 m.1; 2006-558 m.1; AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
42004–5043 m.7; AYM 7/2/2008, E.: 2005/128, K.: 2008/54
52009-5838 m.29
12020-7249 m.22

432



Avukatlık Kanunu 7- Geç.m.23

Geçici Madde 23 – 1Görev süre-
lerine bakılmaksızın tüm barolarda
baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve
denetleme kurulu üyelikleri ile Tür-
kiye Barolar Birliği delege seçimleri
2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında;
Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve
denetleme kurulu üyelikleri seçimleri
ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır.

Ek Geçici Madde 1 – 2Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra, değiş-
tirilen 168 nci madde hükümleri uya-
rınca hazırlanacak ilk tarifeler yürür-
lüğe girinceye kadar açılan davalar
veya başlayan hukuki yardımlarla il-
gili olarak değer veya miktarın bir
milyar lirayı aşan bölümü için takdir
edilecek nispi avukatlık ücretinin he-
sabında, yürürlükte olan tarifelere ba-
kılmaksızın, binde bir oranı uygula-
nır.

Madde 199 – 3

Kanunun yürürlük tarihi:
Madde 200 – Bu Kanun yayımı ta-

rihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Kanunu yürüten makam:
Madde 201 – Bu Kanunun hüküm-

lerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/3/1969 TARİHLİ VE 1136 SAYILI
KANUNA İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER

1) 22/1/1986 tarihli ve 3256 Sayılı
Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce, 1136
sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci
maddesi hükmü uyarınca, avukatlık
ve avukatlık stajıyla birleşmeyen il-
köğretimde öğretmenlik görevinde

bulunulması sebebine dayanılarak;
A) Yapmış oldukları stajın geçerli

sayılmamasından dolayı aynı Kanu-
nun 72 nci maddesinin (b) bendi uya-
rınca adları baro levhasından silinmiş
bulunanlar-

la staj bitim belgesi almış olduk-
ları halde aynı sebeple baro levhasına
yazılma istemleri reddedilenler, lev-
haya yazılmalarına dair baro yöne-
tim kurulu kararları Adalet Bakan-
lığınca onaylanmayanlar veya baro
levhasına yazılmamış olanlar, başvur-
dukları takdirde başkaca engellerinin
bulunmaması kaydıyla baro levha-
sına yazılırlar ve avukatlık yapabilir-
ler.

B) Adları staj listesinden silinmiş
olanlar, başkaca engelleri bulunma-
dığı takdirde bu Kanunun yayımı ta-
rihinden itibaren üç ay içerisinde baş-
vurmaları halinde, yeniden Staj lis-
tesine yazılırlar ve silme kararından
önce yaptıkları staj geçerli sayılarak
stajlarına devam ederler. Bunlardan
adları staj listesin den silinmesi ge-
rekenler hakkında, başkaca engelleri
yoksa silme işlemi yapılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiğı ta-
rihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununun 11 inci maddesi hükmü
uyarınca, avukatlık ve avukatlık sta-
jıyla birleşmeyen diğer işlerde bulu-
nulması sebebine dayanılarak, yap-
mış oldukları stajın geçerli sayılma-
masından dolayı aynı Kanunun 72
nci maddesinin (b) bendi uyarınca ad-
ları baro levhasından silinmiş bulu-
nanlarla staj bitim belgesi almış ol-
dukları halde aynı sebeple baro levha-
sında yazılma istemleri reddedilenler,
levhaya yazılmalarına dair baro yö-
netim kurulu kararları Adalet Bakan-

21980-2329 m.3
3Bu madde 1930-1580 sayılı Belediye Kanunu ile 13/3/1929 tarihli İdari Umumiyei Vilayat Ka-

nununa birer ek madde eklenmesi ile ilgili olup getirdiği hükümler ilgili kanunlardaki yerlerine
işlenmiştir.
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lığınca onaylanmayanlar veya baro
levhasına yazılmamış olanlar, başvur-
dukları takdirde avukatlıkla birleş-
meyen işlerinden ayrılmış olmaları
ve başkaca engellerinin bulunmaması
kaydıyla baro levhasına yazılırlar. Bu
şekilde avukatlık stajı yaptıktan sonra
baro levhasına yazılmış bulunanların
da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğ-
raşmamaları ve başkaca engelleri bu-
lunmaması şartıyla kayıtları silinmez.
Adları staj listesinden silinenler, avu-
katlıkla birleşmeyen işlerinden ayrıl-
mış oldukları ve başkaca engelleri bu-
lunmadığı takdirde bu Kanunun ya-
yımı tarihinden itibaren üç ay içeri-
sinde başvurmaları halinde, yeniden
staj listesine yazılırlar ve silme kara-
rından önce yaptıkları staj geçerli sa-
yılarak stajlarına devam ederler. Bun-
lardan adları staj listesinden silinmesi
gerekenler hakkında başkaca engel-
leri yoksa silme işlemi yapılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce avukatlıkla bağdaşmayan
bir işle uğraştıkları sırada avukatlık
stajını yapan veya yapmakta bulunan-
lar hakkında:

a) Cezai takibat yapılmaz.
b) Daha önce başlamış olan takibat-

lar durdurulur.
Hükmolunan cezalar ceza mahkü-

miyetlerinin sonuçlarını da kapsamak
üzere affedilmiştir.

Bu suretle cezaları bütün sonuçla-
rıyla affedilmiş olan avukat ve avukat
stajyerleri hakkında, bu mahkümiyet-
lerine dayanılarak Avukatlık Kanu-
nunun, avukatlığa kabul edilmemeye
ve ruhsatnameleri geri alınmak sure-
tiyle iptal ve adları bir daha yazılma-
mak üzere levhadan silinmeye dair
hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla-

cak ilk baro genel kurul toplantısı, Ka-
nunun yayımını izleyen ikinci yılın
ekim ayının ilk haftası içinde yapılır.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte, baro disiplin
kurulu üyesi olanlar ile baro ve Birlik
Denetleme Kurulu üyesi bulunanlar,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten sonra, yönetim kurulu seçimleri-
nin yapılacağı ilk genel kurul toplantı-
sına kadar görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 4 – Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Siyasal
Bilgiler Okulu veya Fakültesinden
mezun olup da eksik kalan dersler-
den Hukuk Fakültesinde sınav ver-
miş olanlar, bu Kanunun uygulanma-
sında Hukuk Fakültesi mezunu sayı-
lırlar.

2 – 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı
Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – 1(Mülga)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-

rihten önce 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununun 11 inci maddesi hükmü
uyarınca, avukatlık ve avukatlık sta-
jıyla birleşmeyen diğer işlerde bulu-
nulması sebebine dayanılarak, yap-
mış oldukları stajın geçerli sayılma-
masından dolayı aynı Kanunun 72
nci maddesinin (b) bendi uyarınca ad-
ları baro levhasından silinmiş bulu-
nanlarla staj bitim belgesi almış ol-
dukları halde aynı sebeple baro levha-
sına yazılma istemleri reddedilenler,
levhaya yazılmalarına dair baro yö-
netim kurulu kararları Adalet Bakan-
lığınca onaylanmayanlar veya baro
levhasına yazılmamış olanlar, başvur-
dukları takdirde avukatlıkla birleşme-
yen işlerinden ayrılmış olmaları ve
başkaca engellerin bulunmaması kay-
dıyla baro levhasına yazılırlar. Bu şe-
kilde avukatlık stajı yaptıktan sonra

12006-5558 m.1; AYM 15/10/2009, E.: 2007/16, K.: 2009/147
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baro levhasına yazılmış bulunanların
da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğ-
raşmamaları ve başkaca engellerinin
bulunmaması şartı ile kayıtları silin-
mez. Adları staj listesinden silinen-
ler, avukatlıkla birleşmeyen işlerin-
den ayrılmış oldukları ve başkaca en-
gelleri bulunmadığı takdirde bu Ka-
nunun yayımı tarihinden itibaren üç
ay içinde başvurmaları halinde yeni-
den staj listesine yazılırlar ve silme
kararından önce yaptıkları staj ge-
çerli sayılarak stajlarına devam eder-
ler. Bunlardan adları staj listesinden
silinmesi gerekenler hakkında baş-
kaca engelleri yoksa silme işlemi ya-
pılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce avukatlıkla bağdaşmayan
bir işle uğraştıkları sırada avukatlık
stajını yapan veya yapmakta bulunan-
lar hakkında;

a) Cezaî takibat yapılmaz,
b) Daha önce başlamış olan takibat-

lar durdurulur.
Hükmolunan cezalar ceza mahkû-

miyetlerinin sonuçlarını da kapsamak
üzere affedilmiştir.

Bu suretle cezaları bütün sonuçla-
rıyla affedilmiş olan avukat ve avukat
stajyerleri hakkında, bu mahkûmiyet-
lerine dayanılarak Avukatlık Kanu-
nunun avukatlığa kabul edilmemeye
ve ruhsatnameleri geri alınmak sure-
tiyle iptal ve adları bir daha yazılma-
mak üzere levhadan silinmeye dair
hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş
olan barolar hakkında 77 nci madde-
nin bu Kanunla değişik birinci fıkrası
hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – Bu Kanun ge-
reğince düzenlenecek yönetmelikler,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde çıkartılır.

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2004-5218
(2) 2006-5533
(3) 2006-5558
(4) 2007-5615
(5) 2008-5728
(6) 2008-5510
(7) 2008-5838
(8) 2009-5904

(9) 2011-6111
(10) 2013-6460
(11) 6325
(12) AYM;2012-
(13) 2014-6552
(14) 2018-KHK/700
(15) 2019-7188
(16) 2020-7249

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

3; 1
5; 5,12
6; 3
12; 11
14; 5,14
16; 15
17; 3

27; 9
28; 3
29; 3
30; 3
31; 3
35; 5
43; 10

56; 5
58; 5
61; 5
62; 5
63; 5
65; 1,7
115; 14
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150; 5
168; 8
180; 4
182; 13
186; 6

187; 6
188; 6
191; 6
Ek m.3; 1,5
Geç.m.17; 3

Geç.m.20; 3
Geç.m.22; 7
Madde 1; 2
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7a.
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET

TARİFESİ 2020

Yayımlandığı Resmî Gazete: : 2/01/2020 No : 30996

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Mahkemelerde,

tüm hukuki yardımlarda, taraflar ara-
sındaki uyuşmazlığı sonlandıran her
türlü merci kararlarında ve ayrıca ka-
nun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücreti-
nin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 ta-
rihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukat-
lık ücreti kararlaştırılmamış veya ka-
rarlaştırılan akdi avukatlık ücretinin
geçersiz sayılması halinde; mahkeme-
lerce, dava konusu edilen tutar üze-
rinden bu Tarife gereğince hesapla-
nacak avukatlık ücretinin altında bir
ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136
sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin
dördüncü fıkrası doğrultusunda ger-
çekleştirilecek olan akdi avukatlık üc-
reti belirlenmesinde sadece asgari de-
ğerin hesaplanmasında dikkate alınır.
Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki

hükümlere tabidir.
(3) Bu Tarife hükümleri altında ka-

rarlaştırılan akdi avukatlık ücretleri,
bu Tarife hükümleri üzerinden yapıl-
mış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı iş-
ler

MADDE 2 - (1) Bu Tarifede yazılı
avukatlık ücreti, kesin hüküm elde
edilinceye kadar olan dava, iş ve iş-
lemler ücreti karşılığıdır. Avukat ta-
rafından takip edilen dava veya işle
ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve ya-
pılan diğer işlemler ayrı ücreti gerek-
tirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin
istemlerin ret veya kabulü halinde de
avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle,
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda tem-
yizen ve bölge idare ve bölge ad-
liye mahkemelerinde istinaf başvu-
rusu üzerine görülen işlerin duruşma-
ları ayrı ücreti gerektirir.
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Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınır-
ları ve ortak veya değişik sebeple da-
vanın reddinde davalıların avukat-
lık ücreti

MADDE 3 - (1) Yargı yerlerince
avukata ait olmak üzere karşı tarafa
yükletilecek avukatlık ücreti, bu Tari-
fede yazılı miktardan az ve üç katın-
dan çok olamaz. Bu ücretin belirlen-
mesinde, avukatın emeği, çabası, işin
önemi, niteliği ve davanın süresi göz
önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil
olmak üzere, birden fazla davalı aley-
hine açılan davanın reddinde, ret se-
bebi ortak olan davalılar vekili lehine
tek, ret sebebi ayrı olan davalılar ve-
kili lehine ise her ret sebebi için ayrı
ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 - (1) Aynı hukuki yardı-

mın birden çok avukat tarafından ya-
pılması durumunda, karşı tarafa bir
avukatlık ücretinden fazlası yükletile-
mez.

Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 - (1) Hangi aşamada

olursa olsun, dava ve icra takibini ka-
bul eden avukat, bu Tarife hükümleri
ile belirlenen ücretin tamamına hak
kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belir-
siz alacak ve tespit davasında mahke-
mece dava değerinin belirlenmesin-
den sonra davacı davasını belirlenmiş
değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava de-
ğerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, fera-
gat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 - (1) Anlaşmazlık, dava-
nın konusuz kalması, feragat, kabul,
sulh veya herhangi bir nedenle; ön in-
celeme tutanağı imzalanıncaya kadar
giderilirse, bu Tarife hükümleriyle be-

lirlenen ücretlerin yarısına, ön ince-
leme tutanağı imzalandıktan sonra gi-
derilirse tamamına hükmolunur. Bu
madde yargı mercileri tarafından he-
saplanan akdi avukatlık ücreti sözleş-
melerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön
şartlarının yokluğu veya husumet
nedeniyle davanın reddinde, davanın
nakli ve açılmamış sayılmasında üc-
ret

MADDE 7 - (1) Ön inceleme tu-
tanağı imzalanıncaya kadar davanın
nakli, davanın açılmamış sayılması,
görevsizlik veya yetkisizlik kararı ve-
rilmesi durumunda bu Tarifede yazılı
ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı
imzalandıktan sonra karar verilmesi
durumunda tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mah-
kemeye göre hükmolunacak avukat-
lık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde yazılı miktarları ge-
çemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için ka-
nunlarda öngörülen ön şartın yerine
getirilmemiş olması ve husumet ne-
deniyle davanın reddine karar veril-
mesinde, davanın görüldüğü mahke-
meye göre bu Tarifenin ikinci kısmı-
nın ikinci bölümünde yazılı miktar-
ları geçmemek üzere üçüncü kısımda
yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni
mahkemeler kurulması, iş bölümü iti-
razı nedeniyle verilen tüm gönderme
kararları nedeniyle görevsizlik, gön-
derme veya yetkisizlik kararı veril-
mesi durumunda avukatlık ücretine
hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleş-
tirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 - (1) Bir davanın ta-
kibi sırasında karşılık dava açılması,
başka bir davanın bu davayla birleşti-
rilmesi veya davaların ayrılması du-
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rumunda, her dava için ayrı ücrete
hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye da-
valarında ücret

MADDE 9 - (1) Tahliye davala-
rında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira
tespiti ve nafaka davalarında tespit
olunan kira bedeli farkının veya hük-
molunan nafakanın bir yıllık tutarı
üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmı
gereğince hesaplanacak miktarın ta-
mamı, avukatlık ücreti olarak hük-
molunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde da-
vanın görüldüğü mahkemeye göre be-
lirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen
kısım için avukatlık ücretine hükme-
dilemez.

Manevi tazminat davalarında üc-
ret

MADDE 10 - (1) Manevi tazminat
davalarında avukatlık ücreti, hüküm
altına alınan miktar üzerinden bu Ta-
rifenin üçüncü kısmına göre belirle-
nir.

(2) Davanın kısmen reddi duru-
munda, karşı taraf vekili yararına bu
Tarifenin üçüncü kısmına göre hük-
medilecek ücret, davacı vekili lehine
belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi
durumunda avukatlık ücreti, bu Tari-
fenin ikinci kısmının ikinci bölümüne
göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının,
maddi tazminat veya parayla değer-
lendirilmesi mümkün diğer taleplerle
birlikte açılması durumunda; manevi
tazminat açısından avukatlık ücreti
ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra
mahkemelerinde ücret

MADDE 11 - (1) İcra ve İflas Mü-
dürlüklerindeki hukuki yardımlara

ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuç-
lanıncaya kadar yapılan bütün işlem-
lerin karşılığıdır. Konusu para veya
para ile değerlendirilebiliyor ise avu-
katlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kıs-
mına göre belirlenir. Şu kadar ki ta-
kip miktarı 4.000,00 TL’ye kadar olan
icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölü-
münde, icra dairelerindeki takipler
için öngörülen maktu ücrettir. Ancak,
bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi so-
nuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu
durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma
yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca
avukatlık ücretine hükmedilir. Şu ka-
dar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünün iki ve üç
sıra numaralarında gösterilen iş ve da-
valarla ilgili hukuki yardımlara iliş-
kin olup, bu Tarifenin üçüncü kıs-
mına göre belirlenecek avukatlık üc-
reti bu sıra numaralarında yazılı mik-
tarları geçemez. Ancak icra mahkeme-
lerinde açılan istihkak davalarında,
üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde
borcunu öderse bu Tarifeye göre belir-
lenecek ücretin dörtte üçü takdir edi-
lir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de
bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiple-
rinde bu Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde belirtilen maktu üc-
rete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi
içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye
göre belirlenecek ücretin dörtte üçü
takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili
olarak takip edilen işlerde taraflar ara-
sında akdi avukatlık ücreti kararlaş-
tırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların
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1136 sayılı Kanunun 164 üncü mad-
desinin dördüncü fıkrası uyarınca çö-
zülmesinde avukatlık ücreti, bu Tari-
fenin ikinci kısım ikinci bölümünde
icra dairelerinde yapılan takipler için
belirlenen maktu ücrettir. Ancak be-
lirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici
hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 - (1) Tüketici hakem
heyetlerinin tüketici lehine verdiği
kararlara karşı açılan itiraz davala-
rında, kararın iptali durumunda tü-
ketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre vekâlet ücretine hükme-
dilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde
avukat aracılığı ile takip edilen iş-
lerde, avukat ile müvekkili arasında
çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tari-
fenin birinci kısım ikinci bölümünün
tüketici hakem heyetlerine ilişkin ku-
ralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre üc-
ret

MADDE 13 - (1) Bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde gösteri-
len hukuki yardımların konusu para
veya para ile değerlendirilebiliyor ise
avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için bu Tarifenin ikinci kıs-
mında belirtilen maktu ücretlerin al-
tında kalmamak kaydıyla (7 nci mad-
denin ikinci fıkrası, 10 uncu madde-
nin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin
birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci
fıkrası hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla) bu Tarifenin üçüncü kısmına
göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul
veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) Maddi tazminat istemli davanın
kısmen reddi durumunda, karşı taraf
vekili yararına bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre hükmedilecek ücret, da-
vacı vekili lehine belirlenen ücreti ge-

çemez.
(4) Maddi tazminat istemli davala-

rın tamamının reddi durumunda avu-
katlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kıs-
mının ikinci bölümüne göre hükmo-
lunur.

Ceza davalarında ücret
MADDE 14 - (1) Kamu davasına

katılma üzerine, mahkumiyete ya da
hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masına karar verilmiş ise vekili bulu-
nan katılan lehine bu Tarifenin ikinci
kısmın ikinci bölümünde belirlenen
avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun,
tüzük ve kararnamelere göre yalnız
para cezasına hükmolunan davalarda
bu Tarifeye göre belirlenecek avukat-
lık ücreti hükmolunan para cezası tu-
tarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sa-
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun
141 ve devamı maddelerine göre taz-
minat için Ağır Ceza Mahkemele-
rine yapılan başvurularda, bu Tarife-
nin üçüncü kısmı gereğince avukat-
lık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki,
hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın
ikinci bölümünün sekizinci sırasın-
daki ücretten az, onikinci sıra numa-
rasındaki ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil
ile temsil ettiren sanık yararına Ha-
zine aleyhine maktu avukatlık ücre-
tine hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen
tekzip, internet yayın içeriğinden çı-
karma, idari para cezalarına itiraz gibi
başvuruların kabulü veya ilk derece
mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kara-
rının kaldırılması halinde işin duruş-
masız veya duruşmalı oluşuna göre
bu Tarifenin ikinci kısım birinci bö-
lüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü
şekilde avukatlık ücretine hükmedi-
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lir. Ancak başvuruya konu idari para
cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci
kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için
öngörülen maktu ücretin altında ise
idari para cezası kadar avukatlık üc-
retine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve
vergi mahkemelerinde görülen dava
ve işlerde ücret

MADDE 15 - (1) Danıştayda ilk de-
recede veya duruşmalı olarak temyiz
yoluyla görülen dava ve işlerde, idari
ve vergi dava daireleri genel kurul-
ları ile dava dairelerinde, bölge idare,
idare ve vergi mahkemelerinde bi-
rinci savunma dilekçesi süresinin biti-
mine kadar anlaşmazlığın feragat ya
da kabul nedenleriyle ortadan kalk-
ması veya bu nedenlerle davanın red-
dine karar verilmesi durumunda bu
Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer
durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin gö-
revli mercie gönderilmesine veya di-
lekçenin reddine karar verilmesi du-
rumunda avukatlık ücretine hükmo-
lunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her
türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 - (1) 1136 sayılı Kanu-
nun 35/A maddesinde uzlaşma sağ-
lama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her
türlü sulh anlaşmalarından doğacak
avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında
bu Tarifede yer alan hükümler uya-
rınca hesaplanacak miktarlar, akdi
avukatlık ücretinin asgari değerlerini
oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava
şartı olması halinde, arabuluculuk
aşamasında avukat aracılığı ile takip
edilen işlerde aşağıdaki hükümler uy-
gulanır:

a) Konusu para olan veya para ile
değerlendirilebilen işlerde avukatlık
ücreti; arabuluculuk sonucunda ara-

buluculuk anlaşma belgesinin imza-
lanması halinde, bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki
miktarı 6.000,00 TL’ye kadar olan ara-
buluculuk faaliyetlerinde avukatlık
ücreti, 900,00 TL. maktu ücrettir. An-
cak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya
para ile değerlendirilemeyen işlerde
avukatlık ücreti; arabuluculuk sonu-
cunda arabuluculuk anlaşma belge-
sinin imzalanması halinde, bu Tarife-
nin ikinci kısmının ikinci bölümünde
davanın görüldüğü mahkemeye göre
öngörülen maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaş-
mazlık ile sonuçlanması halinde, avu-
kat, 900,00 TL. maktu ücrete hak ka-
zanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı ge-
çemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaş-
mazlık ile sonuçlanması halinde, ta-
rafın aynı vekille dava yoluna git-
mesi durumunda müvekkilin avuka-
tına ödeyeceği asgari ücret, (c) ben-
dine göre ödediği maktu ücret mah-
sup edilerek, bu Tarifeye göre belirle-
nir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Ko-
misyonunda ücret

MADDE 17 - (1) Hakem önünde
yapılan her türlü hukuki yardımlarda
bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları,
vekalet ücretine hükmederken, bu Ta-
rifenin ikinci kısmının ikinci bölü-
münde asliye mahkemeleri için öngö-
rülen ücretin altında kalmamak kay-
dıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına
göre avukatlık ücretine hükmeder.
Ancak talebi kısmen ya da tamamen
reddedilenler aleyhine bu Tarifeye
göre hesaplanan ücretin beşte birine
hükmedilir. Konusu para ile ölçüle-
meyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kıs-
mının ikinci bölümünde asliye mah-
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7a- m.18 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

kemeleri için öngörülen maktu ücrete
hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya
da tamamen reddedilenler aleyhine
öngörülen maktu ücretin beşte birine
hükmedilir. Sigorta Tahkim Komis-
yonlarınca hükmedilen vekalet ücreti,
kabul veya reddedilen miktarı geçe-
mez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor
Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Ku-
rulu, bu Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde idare ve vergi mah-
kemelerinde görülen davalar için ön-
görülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret
MADDE 18 - (1) Bu Tarifeye göre

iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması
ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin
yapılabilmesi için, iş sahibi veya tem-
silci tarafından yerine getirilmesi ka-
nunlara göre zorunlu olan iş ve işlem-
lerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti
bir veya birden çok resmi daire, ku-
rum veya kuruluşça yapılan çeşitli iş-
lemleri içine alsa bile, o işin sonuçlan-
masına kadar yapılan bütün hukuki
yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri
eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 - (1) Dava vekilleri ta-
rafından takip olunan dava ve işlerde
de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından ta-
kip olunan dava ve işlerde bu Tari-
fede belirtilen ücretin 1/4’ü uygula-
nır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde üc-
ret

MADDE 20 - (1) Bu Tarifede yazılı
olmayan hukuki yardımlar için, işin
niteliği göz önünde tutularak, bu Ta-
rifedeki benzer işlere göre ücret belir-
lenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 21 - (1) Avukatlık ücreti-

nin takdirinde, hukuki yardımın ta-
mamlandığı veya dava sonunda hü-
küm verildiği tarihte yürürlükte olan
Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret
MADDE 22 - (1) İhtiyari dava arka-

daşlığının bir türü olan seri davalar
ister ayrı dava konusu yapılsın ister
bir davada birleştirilsin toplamda on
dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avu-
katlık ücretine, toplamda elli dosyaya
kadar açılan seri davalarda her bir
dosya için ayrı ayrı tam ücretin

Kötü niyetli veya haksız dava açıl-
masında ücret

MADDE 23 - (1) Kötü niyetli da-
valı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde
dava açan taraf, yargılama giderlerin-
den başka, diğer tarafın vekiliyle ara-
larında kararlaştırılan vekâlet ücreti-
nin tamamı veya bir kısmını ödemeye
mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin
miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması
veya mahkemece miktarının fahiş bu-
lunması hâlinde, bu miktar doğrudan
mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu
Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Tarife yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
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7b.
CEZA MUHAKEMESİ

KANUNU GEREĞİNCE
MÜDAFİ VE VEKİLLERİN

GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE
YAPILACAK ÖDEMELERİN

USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmî Gazete: : 7/11/2020 No : 31297

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu ge-
reğince soruşturma ve kovuşturma
makamlarının talebi üzerine müdafi
veya vekillerin görevlendirilmeleri ile
bu kişilere yapılacak ödemelere iliş-

kin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
müdafi veya vekil görevlendirilmesi
ile bu kişilere yapılacak ödemeleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - 1(1) Bu Yönetmelik,

1RG:7/11/2020-31297



7b- m.4 Müdafi veya Vekil Görevlendirme Yönetmeliği

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avu-
katlık Kanununun 177 nci maddesi,
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi

Kanununun 150, 234 ve 239 uncu
maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve
5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun 13 üncü madde-
sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - 1(1) Bu Yönetmelikte

yer alan;
a) Baro: Hukukî yardımın yapıla-

cağı yerin bağlı bulunduğu baroyu,
b)Büro: Avukatlık Kanununun 177

nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
birden fazla baronun bulunduğu il-
lerde oluşturulan adli yardım büro-
sunu,

c) Kovuşturma: İddianamenin ka-
bulüyle başlayıp hükmün kesinleşme-
sine kadar geçen evreyi,

ç) Soruşturma: Yetkili mercilerce
suç şüphesinin öğrenilmesinden; ko-
vuşturmaya yer olmadığı kararı ve-
rilen hâllerde bu kararın kesinleşme-
sine, kamu davası açılan hâllerde ise
iddianamenin kabulüne kadar geçen
evreyi,

d) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun 13 üncü mad-
desi gereğince Türkiye Barolar Birliği-
nin görüşü alınarak her yıl Adalet ve
Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan ve
müdafi veya vekillere ödenecek meb-
lâğları gösteren tarifeyi,

e) Ücret: Ceza Muhakemesi Ka-
nunu gereğince baro tarafından gö-
revlendirilen müdafi veya vekile
Tarife gereğince ödenecek meblâğı,
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcı-
rah Kanunu hükümleri uyarınca mu-
tat olan taşıta göre gerçek masraf üze-

rinden yapılan zorunlu yol giderle-
rini, acele ve zorunlu hâllerde ise, bu
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sa-
yılan mercilerin kabûlü üzerine mu-
tat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zo-
runlu yol giderlerini ve müdafi veya
vekil tarafından ödenen temyiz, isti-
naf ve itiraz harçlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdafi veya Vekillere İlişkin

Hükümler

Müdafi veya vekillerin görevlendi-
rilmesi

MADDE 5 - (1) Şüpheli veya sa-
nıktan kendisine bir müdafi seçmesi
istenir. Müdafi seçebilecek durumda
olmadığını beyan ederse, görevlen-
dirilecek müdafie yapılacak ödeme-
lerin yargılama giderlerinden sayıla-
cağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendi-
sinden tahsil edileceği hususu hatır-
latılarak talep ettiği takdirde barodan
bir müdafi görevlendirmesi istenir.

(2) Şüpheli veya sanık; çocuk, ken-
disini savunamayacak derecede ma-
lûl veya sağır ve dilsiz ise ya da hak-
kında alt sınırı beş yıldan fazla ha-
pis cezasını gerektiren bir suçtan do-
layı soruşturma ya da kovuşturma
yapılıyorsa istemi aranmaksızın ba-
rodan bir müdafi görevlendirmesi is-
tenir. Ancak bunun için şüpheli veya
sanığın müdafiinin olmaması şarttır.

(3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde
kovuşturma aşamasında sanığa iddi-
anamenin tebliği için çıkarılan çağrı
kâğıdına ayrıca "tebliğ tarihinden iti-
baren yedi gün içinde müdafii bulu-
nup bulunmadığını bildirmesi, bildi-
rimde bulunmadığı takdirde barodan
bir müdafi görevlendirmesinin iste-
neceği, görevlendirilen müdafie öde-
necek ücretin yargılama giderlerin-

1RG:10/6/2011-27960; RG:7/11/2020-31297
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Müdafi veya Vekil Görevlendirme Yönetmeliği 7b- m.6

den sayılacağı ve mahkûmiyeti hâ-
linde kendisinden tahsil edileceği"
hususunu hatırlatan meşruhat veri-
lir. Sanığın tutuklu olması hâlinde
Ceza Muhakemesi Kanununun 176
ncı maddesinin üçüncü fıkrası gere-
ğince yapılan işlemler sırasında yu-
karıda belirtilen meşruhat hatırlatılır.
Sanık tarafından bildirimde bulunul-
madığı, tebligat yapılamadığı veya tu-
tuklu sanığın müdafii olmadığını bil-
dirmesi hâlinde duruşma günü bek-
lenmeksizin barodan bir müdafi gö-
revlendirmesi istenir.

(4) Vekili bulunmayan mağdur, şi-
kâyetçi veya katılanın talep etmesi hâ-
linde, barodan bir vekil görevlendir-
mesi istenir.

(5) Ceza Muhakemesi Kanunu ge-
reğince mağdur veya suçtan zarar gö-
ren için zorunlu olarak vekil görev-
lendirilmesi gereken hâllerde istemi
aranmaksızın barodan bir vekil görev-
lendirmesi istenir. Ancak bunun için
mağdur veya suçtan zarar görenin ve-
kilinin olmaması şarttır.

(6) Müdafi veya vekil görevlendi-
rilmesi; soruşturma evresinde ifadeyi
alan merci veya sorguyu yapan hâ-
kim, kovuşturma evresinde ise mah-
keme tarafından barodan talep edilir.

(7) 1Birden fazla baronun bulun-
duğu illerde, Avukatlık Kanununun
177 nci maddesinin ikinci fıkrası uya-
rınca oluşturulan bürodan müdafi
veya vekil görevlendirilmesi istenir.
Büro, hangi baroya kayıtlı olduğuna
bakılmaksızın o ildeki tüm avukatlar
arasından eşitlik gözetilerek belirle-
diği müdafi veya vekilin kayıtlı ol-
duğu baro tarafından görevlendiril-
mesini sağlar.

Görevlendirme esasları
MADDE 6 - (1) Soruşturma evre-

sinde görev yapan müdafi veya ve-
kil, engel bulunmadığı takdirde ko-
vuşturma evresinde de öncelikle gö-
revlendirilir.

(2) Soruşturma veya kovuşturma
makamlarınca aralarında menfaat ça-
tışması bulunduğu bildirilmediği tak-
dirde birden fazla şüpheli, sanık, mağ-
dur, şikâyetçi, suçtan zarar gören
veya katılan için aynı müdafi veya ve-
kil görevlendirilebilir.

(3) Baro tarafından müdafi veya ve-
kil olarak atanan avukat, haklı maze-
reti hâlinde görevlendirilmesine iliş-
kin yazıya dayanarak başka bir avu-
kata yetki verebilir.

(4) Müdafi veya vekilin mesleği bı-
rakması ya da kanunî engellerle da-
vadan çekilmesi hâlinde, baro tarafın-
dan yeni bir müdafi veya vekil görev-
lendirilir.

(5)2 Dosyada görevli müdafi veya
vekilin, istinaf veya temyiz kanun
yolu muhakemesinde yapılacak du-
ruşmaya katılmayacağını bildirmesi
durumunda, zorunlu müdafi veya
vekil gerektiren hâllerde görevlen-
dirme, kanun yolu incelemesini yapa-
cak mahkeme tarafından birden fazla
baronun bulunduğu illerde bürodan,
diğer yerlerde doğrudan o yer baro-
sundan istenir.

(6) Müdafi veya vekil, soruşturma
evresinde ya da duruşmada hazır bu-
lunmaz veya vakitsiz olarak duruş-
madan çekilir veya görevini yerine
getirmekten kaçınırsa, Cumhuriyet
savcısı, hâkim veya mahkeme derhal
başka bir müdafi veya vekil görevlen-
dirilmesi için gerekli işlemi yapar.

Görevin sona ermesi
MADDE 7 - (1) Müdafi veya veki-

lin görevi;
a) Soruşturma evresinde; kovuştur-

1RG:7/11/2020-31297
2RG:7/11/2020-31297
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maya yer olmadığına dair kararın ke-
sinleşmesi, yetkisizlik veya görevsiz-
lik kararı, kamu davası açılması hâ-
linde ise iddianamenin kabulü kararı
verilmesi,

b) Kovuşturma evresinde; yargı-
lamanın yapıldığı il veya ilçe dı-
şında yargılamayı gerektirir görevsiz-
lik veya yetkisizlik kararı, esasa iliş-
kin hükmün kesinleşmesi ya da dava-
nın nakline karar verilmesi,

c) Müdafi, vekil veya kendisine mü-
dafi ya da vekil görevlendirilen kişi-
nin ölmesi,

ç) Kişinin kendisine bir müdafi
veya vekil seçmesi,

hâllerinde sona erer.
(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gere-

ğince soruşturma ve kovuşturma ma-
kamlarının talebi üzerine görevlendi-
rilen müdafi veya vekil

azledilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Usul ve Esasları

Ücret
MADDE 8 - 1(1) Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince baro tarafından gö-
revlendirilen müdafi veya vekile Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık
olarak hazırlanacak "Ceza Muhake-
mesi Kanunu Gereğince Görevlendi-
rilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak
Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince
ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı
bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenek-
ten karşılanır.

(2)Müdafi veya vekilin görevi ge-
reği yaptığı zorunlu yol giderleri ile-
kendisi tarafından karşılanması duru-
munda temyiz, istinaf ve itiraz harç-
ları ayrıca ödenir.

(3) Müdafi veya vekile Tarife gere-
ğince ödenen meblâğ, zorunlu yol gi-

derleri ve müdafi veya vekil tarafın-
dan ödenen temyiz, istinaf ve itiraz
harçları yargılama giderlerinden sayı-
lır.

Tarife
MADDE 9 - (1) Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince baro tarafından gö-
revlendirilen müdafi veya vekile öde-
necek meblâğ, Türkiye Barolar Birliği-
nin görüşü de alınmak suretiyle Ada-
let ve Maliye Bakanlıkları tarafından
her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1
Ocak tarihinden geçerli olmak üzere
düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife
ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.

Ödemeye ilişkin esaslar
MADDE 10 - 2 (1) Ceza Muhake-

mesi Kanunu gereğince görevlendiri-
len müdafi veyavekile soruşturma ve
kovuşturma evreleri için ayrı ayrı ol-
mak üzere Tarifede belirlenen ücret
ödenir.

(2) Soruşturma evresinde kolluk gö-
revlileri, Cumhuriyet savcısı ve mah-
keme huzurunda yapılan ifade alma
veya sorgu için farklı avukatların gö-
revlendirilmesi hâlinde tek bir ücret
ödenir ve bu ücret görevli avukatlara
katkıları oranında paylaştırılır.

(3) Aynı soruşturma veya kovuş-
turma evresinde bir kişi için aynı avu-
kata birden fazla ücret ödenmez.

(4) Aralarında menfaat çatışması
bulunmayan birden fazla şüpheli, sa-
nık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar
gören veya katılan için görevlendiri-
len aynı müdafi ya da vekile bu kişi-
lerin her biri için ayrı ücret ödenir.

(5) Yetki belgesi ile görevlendirilen
avukata ayrıca ücret ödenmez.

(6) Müdafi veya vekil olarak görev-
lendirilen avukatın mesleği bırakması
ya da kanunî engellerle davadan çe-

1RG:10/6/2011-27960
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kilmesi hâlinde baro tarafından yeni-
den görevlendirilen müdafi veya ve-
kile de Tarifede yazılı ücret ödenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 7 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde belirtilen görevsizlik ile yetki-
sizlik veya davanın nakli sebebiyle
müdafilik ya da vekillik görevinin
sona ermesi hâllerinde Tarifede yazılı
ücret ödenir.

(8) Kovuşturma evresinde görevsiz-
lik kararı verilerek dosyanın yargıla-
manın yapıldığı il veya ilçe içindeki
üst dereceli mahkemeye gönderilmesi
hâlinde Tarifede yazılı ücretler arasın-
daki fark ilâveten ödenir.

(9) Kişinin kendisine bir müdafi
veya vekil seçmesi nedeniyle görevi
sona eren müdafi ya da vekile Tari-
fede yazılı ücret ödenir.

(10) Cumhuriyet savcılığı veya
mahkemenin talebi üzerine istinabe
işlemi sırasında görevlendirilen mü-
dafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin
yarısı ödenir.

(11) Müdafi veya vekillik ücretinin
belirlenmesinde ücrete hak kazanılan
hukukî yardımın yapıldığı tarihte yü-
rürlükte bulunan Tarife esas alınır.

Ücretin ödenme usulü
MADDE 11 - 1(1) Müdafi veya ve-

kil; soruşturma evresinde ifade alma
ve sorguya, kovuşturma evresinde ise
bir oturuma katılmakla Tarifede belir-
lenen

meblâğı almaya hak kazanır.
(2) Zorunlu yol giderlerine de buna

ilişkin belge, gider pusulası veya avu-
katın rayice uygun yazılı beyanı üze-
rine hak kazanılır.

(3) Müdafi veya vekilin; görevlen-
dirme yazısı, katıldığı soruşturma
veya kovuşturma evresine ilişkin

tutanağın onaylı örneği, evrakın
çok sayıda olması hâlinde ilk ve son

sayfası ve varsa yapmış olduğu zo-
runlu yol giderlerine ilişkin belge, gi-
der pusulası veya rayice uygun ya-
zılı beyanı ile serbest meslek makbu-
zunu baroya, birden fazla baronun
bulunduğu illerde ise büroya vermesi
üzerine, baro veya büro tarafından,
bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine
göre gerekli incelemeler yapılıp hu-
kukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet
başsavcılığı veya mahkemelere göre
gruplandırılmış ayrıntılı ödeme liste-
leri, geliş tarihi esas alınmak suretiyle
en geç on gün içinde hazırlanır ve
ekindeki dayanak belgeler ile birlikte
soruşturma veya kovuşturmanın ya-
pıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına
teslim edilir.

(4) Müdafi veya vekil sigortalı ola-
rak çalışmakta ise yanında çalıştığı
avukatın, avukatlık bürosu ya da avu-
katlık ortaklığı şeklinde çalışmakta
ise büro veya ortaklığın serbest mes-
lek makbuzunu kullanır.

(5) Cumhuriyet başsavcılığınca lis-
teler ve ekindeki dayanak belgeler in-
celendikten sonra, müdafi veya ve-
kile ödenmesi gereken Tarifede yazılı
meblağ ile varsa zorunlu yol giderle-
rini de kapsayan toplam ücret, ödeme
emri belgesiyle, serbest meslek mak-
buzunu düzenleyen müdafi veya ve-
kilin bildireceği banka hesabına öde-
nir.

(6) Cumhuriyet başsavcılı-
ğınca,müdafi veya vekil tarafından
karşılanması durumunda temyiz, isti-
naf ve itirazharçlarına ilişkin dayanak
belgeler incelendikten sonra öden-
mesi gereken meblağ,31/12/1960
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nununun 67 nci maddesinin ikinci fık-
rası gereğince herhangi bir kesintiye
tabi olmaksızın müdafi veya vekilin
bildireceği banka hesabına ödenir.

1RG:21/05/2007-26528; RG:10/6/2011-27960; RG:7/11/2020-31297
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(7) Beşinci ve altıncı fıkra gereğince
yapılan ödemeler, yargılama giderleri-
nin hesabında dikkate alınmak üzere
soruşturma ya da kovuşturma dosya-
sına bildirilir

(8) Ödeme emri belgeleri, soruş-
turma veya kovuşturmanın yapıldığı
yer Cumhuriyet başsavcılığınca gecik-
meksizin düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden öncesine iliş-
kin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 - (1)
19/12/2006 tarihi ile bu Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarih arasında
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca
soruşturma ve kovuşturma makamla-

rının talebi üzerine görevlendirilmiş
müdafi veya vekillere ilişkin husus-
larda da bu Yönetmelik hükümleri ile
2007 yılı Tarifesi uygulanır.

(2) 1 Birinci fıkrada belirtilen dö-
neme ilişkin olarak barolar tarafından
hazırlanan ayrıntılı ödeme listeleri ve
eki belgelerin Cumhuriyet başsavcılı-
ğına teslim edilmesi üzerine ödeme
emri belgeleri gecikmeksizin düzen-
lenir.

Yürürlük
MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.-

Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hü-

kümlerini Adalet Bakanı yürütür.

1RG:21/5/2007-26528
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7c.
2020 YILI UZLAŞTIRMACI
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Yayımlandığı Resmi Gazete : 9 Şubat 2020, Sayı:31034

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince so-
ruşturma ve kovuşturma makamla-
rının talebi üzerine görevlendirilen
uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile
ödenmesine ilişkin usul ve esasları be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tarife Ceza

Muhakemesi Kanunu hükümleri uya-
rınca uzlaştırmacılara ödenecek meb-
lağı kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tarife,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 253 üncü
maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve
30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşki-
latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 41 inci maddesi hüküm-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4 - (1) Uzlaştırma ücreti,

uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile
mağdur veya suçtan zarar görenin
yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik du-
rumu gibi belirgin farklılıklarını de-
ğerlendirmede ve tarafları uzlaştırma-
daki becerisi, süreçte gösterdiği gay-
ret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam
ve niteliği dikkate alınarak bu Tari-
fede gösterilen alt ve üst sınırlar ara-
sında belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının gö-
revlendirildiği hâllerde uzlaştırma üc-
reti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak
ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi
MADDE 5 - (1) Görevlendirilen

uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uz-
laşmanın teklif aşamasında olumsuz
sonuçlanması hâlinde teklif formu
ve eklerinin tesliminden, teklifin ka-
bulü hâlinde ise uzlaştırma süreci so-
nunda düzenlenecek raporun ibrazın-
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dan sonra makûl süre içinde uzlaştır-
madan sorumlu Cumhuriyet savcısı
tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6 - (1) 10/2/1954 tarihli

ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü-
kümleri uyarınca mutat olan taşıta
göre yapılan zorunlu yol giderleri dâ-
hil olmak üzere masraflar, 8 inci mad-
denin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendinde belirlenen
miktarın alt sınırını geçmeyecek şe-
kilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 7 - (1) Uzlaştırma ücreti-

nin takdirinde uzlaştırma raporunun
tamamlandığı tarihte yürürlükte olan
Tarife esas alınır.

Tarife
MADDE 8 - (1) Bu Tarifeye göre

verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşa-
ğıda gösterilmiştir:

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşa-
masında olumsuz sonuçlanması hâ-

linde; 145-218 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu so-

nuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması duru-

munda 436-582 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması duru-

munda 582-727 TL,
3) 7-9 kişinin uzlaştırılması duru-

munda 727-872 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştı-

rılması durumunda 872-1018 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz so-

nuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması duru-

munda 218-290 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması duru-

munda 290-363 TL,
3) 7-9 kişinin taraf olması duru-

munda 363-436 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf ol-

ması durumunda 436-508 TL,
arasında ücret ödenir.

Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Tarife yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
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8.
ADLÎ YARGI İLK DERECE

MAHKEMELERİ İLE BÖLGE
ADLİYE MAHKEMELERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE
YETKİLERİ HAKKINDA

KANUN

Kanun Numarası : 5235
Kabul Tarihi : 26/9/2004
Yayımlandığı Resmî Gazete: : Tarih : 7/10/2004 Sayı : 25606
Yayımlandığı Düstur: : Tertip : 5 Cilt : 43

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Kanun, adlî yargı

ilk derece mahkemeleri ile bölge ad-
liye mahkemelerinin kuruluş, görev
ve yetkilerini düzenler.

İlk derece mahkemeleri
Madde 2 - Adlî yargı ilk derece

mahkemeleri, hukuk ve ceza mahke-
meleridir.

Bölge adliye mahkemeleri
Madde 3 - Adlî yargı ikinci derece

mahkemeleri, bölge adliye mahkeme-
leridir.

İKİNCİ KISIM
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemeleri
Madde 4 - Hukuk mahkemeleri,

sulh hukuk ve asliye hukuk mahke-
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meleri ile özel kanunlarla kurulan di-
ğer hukuk mahkemeleridir.

Hukuk mahkemelerinin kuruluşu
Madde 5 - 1Hukuk mahkemeleri,

her il merkezi ile bölgelerin coğ-
rafî durumları ve iş yoğunluğu göz
önünde tutularak belirlenen ilçelerde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-
nun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulur.

Sulh hukuk ve asliye hukuk mah-
kemeleri tek hâkimlidir.

Asliye ticaret mahkemesi kurulan
yerlerde bu mahkemelerde bir başkan
ile yeteri kadar üye bulunur. Konusu
parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda
dava değeri beş yüz bin Türk lirasının
üzerinde olan dava ve işler ile dava
değerine bakılmaksızın;

1. İflas, iflasın kaldırılması, iflasın
kapatılması, konkordato ve yeniden
yapılandırmadan kaynaklanan iş ve
davalara,

2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununda hâkimin ke-
sin olarak karara bağlayacağı işler ile
davalara,

3. Şirketler ve kooperatifler huku-
kundan kaynaklanan genel kurul ka-
rarlarının iptali ve butlanına ilişkin
davalara, yönetim organları ve dene-
tim organları aleyhine açılacak sorum-
luluk davalarına, organların azline ve
geçici organ atanmasına ilişkin dava-
lara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik
davalara,

4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve
21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Mil-
letlerarası Tahkim Kanununa göre ya-
pılan tahkim yargılamasında; tahkim
şartına ilişkin itirazlara, hakemlerin
seçimi ve reddine yönelik davalar ile
yabancı hakem kararlarının tanıma ve
tenfizine yönelik davalara,

ilişkin tüm yargılama safhaları, bir
başkan ve iki üye ile toplanacak he-
yetçe yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu
iş ve davalarda mahkeme başkanı, be-
lirli bazı tahkikat işlemlerini yapmak
üzere üyelerden birini naip hâkim ola-
rak görevlendirebilir. Heyet hâlinde
bakılacak davalarla ilgili olmak üzere,
dava açılmadan önce veya açıldıktan
sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ih-
tiyati tedbirler de heyet tarafından in-
celenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada
belirtilen dava ve işler dışında kalan
uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerin-
den biri tarafından görülür ve karara
bağlanır. Başkan ve üye hâkimler ara-
sında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde
denge sağlanacak biçimde mahkeme
başkanı tarafından önceden tespit edi-
lir.

Özel kanunlarla kurulan diğer hu-
kuk mahkemelerinin kuruluşuna iliş-
kin hükümler saklıdır.

İş durumunun gerekli kıldığı yer-
lerde hukuk mahkemelerinin birden
fazla dairesi oluşturulabilir. Bu da-
ireler numaralandırılır. Özel kanun-
larda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması
amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve
niteliği dikkate alınarak, daireler ara-
sındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulu tarafından belirle-
nebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de
yayımlanır. Daireler, tevzi edilen da-
valara bakmak zorundadır.

Hukuk mahkemeleri bulundukları
il veya ilçenin adı ile anılır.

Hukuk mahkemelerinin görevleri
Madde 6 - Sulh hukuk mahkeme-

leri, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile
diğer kanunlarda belirtilen görevleri
yerine getirir.

Asliye hukuk mahkemeleri, sulh

12011-6110 m.13 (Mülga); 2013-6460 m.10; 2014-6545 m.45; 2018-7101 m.55; 2020-7251 m.54
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hukuk mahkemelerinin görevleri dı-
şında kalan ve özel hukuk ilişkilerin-
den doğan her türlü dava ve işler ile
kanunların verdiği diğer dava ve iş-
lere bakar.

Özel kanunlarla kurulan hukuk
mahkemelerinin görevleri saklıdır.

Hukuk mahkemelerinin yargı çev-
resi

Madde 7 - 1Hukuk mahkemeleri-
nin yargı çevresi, bulundukları il mer-
kezi ve ilçeler ile bunlara adlî yön-
den bağlanan ilçelerin idarî sınırları-
dır. Ancak özel kanunlarla kurulanlar
da dâhil olmak üzere, hukuk mahke-
melerinin yargı çevresi, il ve ilçe sı-
nırlarına bakılmaksızın Adalet Bakan-
lığının önerisi üzerine Hâkimler ve
Savcılar Kurulunca belirlenebilir.

(Mülga)
Coğrafî durum ve iş yoğunluğu

göz önünde tutularak bir hukuk
mahkemesinin kaldırılmasına veya
yargı çevresinin değiştirilmesine, özel
kanunlarında yargı çevresi belirtil-
memiş olan hukuk mahkemelerinin
yargı çevresinin belirlenmesine, Ada-
let Bakanlığının önerisi üzerine Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
karar verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Mahkemeleri

Ceza mahkemeleri
Madde 8 - 2Ceza mahkemeleri, as-

liye ceza ve ağır ceza mahkemeleri
ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemeleridir.

Ceza mahkemelerinin kuruluşu
Madde 9 -3Ceza mahkemeleri, her

il merkezi ile bölgelerin coğrafî du-

rumları ve iş yoğunluğu göz önünde
tutularak belirlenen ilçelerde Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
olumlu görüşü alınarak Adalet Ba-
kanlığınca kurulur.

Asliye ceza mahkemeleri tek hâ-
kimlidir.

Ağır ceza mahkemesinde bir baş-
kan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu
mahkeme bir başkan ve iki üye ile top-
lanır.

Özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin
hükümler saklıdır.

İş durumunun gerekli kıldığı yer-
lerde ceza mahkemelerinin birden
fazla dairesi oluşturulabilir. Bu da-
ireler numaralandırılır. Özel kanun-
larda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması
amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve
niteliği dikkate alınarak daireler ara-
sındaki iş dağılımı, Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu tarafından be-
lirlenebilir. Bu kararlar, Resmî Ga-
zete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edi-
len davalara bakmakla yükümlüdür.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca iş dağılımının yapıldığı tarih
itibarıyla görülmekte olan davalarda
daireler, iş bölümü gerekçesiyle dos-
yaları diğer bir daireye gönderemez.

Ceza mahkemeleri bulundukları il
veya ilçenin adı ile anılır.

Sulh ceza hâkimliği
Madde 10 - 4Kanunların ayrıca gö-

revli kıldığı hâller saklı kalmak üzere,
yürütülen soruşturmalarda hâkim ta-
rafından verilmesi gerekli kararları al-
mak, işleri yapmak ve bunlara karşı
yapılan itirazları incelemek amacıyla
sulh ceza hâkimliği kurulmuştur.

12020-7251 m.55
22014-6545 m.46
32014-6545 m.47; 2014-6572 m.39
42014-6545 m.48
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İş durumunun gerekli kıldığı yer-
lerde birden fazla sulh ceza hâkimliği
kurulabilir. Bu durumda sulh ceza hâ-
kimlikleri numaralandırılır. Müstaki-
len sulh ceza hâkimliğinde görevlen-
dirilen hâkimler, adli yargı adalet ko-
misyonlarınca başka mahkemelerde
veya işlerde görevlendirilemez.

Sulh ceza hâkimliğinde bir yazı iş-
leri müdürü ile yeteri kadar personel
bulunur.

Sulh ceza hâkimliği, her il merkezi
ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak be-
lirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü
alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

Sulh ceza hâkimliği bulundukları il
veya ilçenin adı ile anılır.

Sulh ceza hâkimliğinin yargı çev-
resi, bulundukları il merkezi ve ilçe-
ler ile bunlara adli yönden bağlanan
ilçelerin idari sınırlarıdır.

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşe-
hir belediyesi bulunan illerde, büyük-
şehir belediyesi sınırları içerisindeki
il ve ilçenin adı ile anılan sulh ceza
hâkimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe
sınırlarına bakılmaksızın Adalet Ba-
kanlığının önerisi üzerine Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirle-
nir.

Coğrafi durum ve iş yoğunluğu
göz önünde tutularak bir sulh ceza hâ-
kimliğinin kaldırılmasına veya yargı
çevresinin değiştirilmesine, Adalet
Bakanlığının önerisi üzerine Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ka-
rar verilir.

Asliye ceza mahkemesinin görevi
Madde 11 - 1Kanunların ayrıca gö-

revli kıldığı hâller saklı kalmak üzere,
sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mah-
kemelerinin görevleri dışında kalan

dava ve işlere asliye ceza mahkemele-
rince bakılır.

Ağır ceza mahkemesinin görevi
Madde 12 - 2Kanunların ayrıca

görevli kıldığı hâller saklı kalmak
üzere, Türk Ceza Kanununda yer
alan yağma (m. 148), irtikâp (m.
250/1 ve 2), resmî belgede sahteci-
lik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık
(m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları,
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap
Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve
Yedinci Bölümünde tanımlanan suç-
lar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci mad-
deler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu-
nun kapsamına giren suçlar dolayı-
sıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış
müebbet hapis, müebbet hapis ve on
yıldan fazla hapis cezalarını gerekti-
ren suçlarla ilgili dava ve işlere bak-
makla ağır ceza mahkemeleri görev-
lidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıta-
yın yargılayacağı kişilere ilişkin hü-
kümler, askerî mahkemelerin görev-
lerine ilişkin hükümler ile çocuklara
özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Diğer ceza mahkemelerinin görev-
leri

Madde 13 - Diğer ceza mahkeme-
leri, özel kanunlarla belirlenen dava
ve işleri görür.

Mahkemenin görevinin belirlen-
mesi

Madde 14 - Mahkemelerin görev-
lerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı
veya hafifletici nedenler gözetilmeksi-
zin kanunda yer alan suçun cezasının
üst sınırı göz önünde bulundurulur.

Ceza mahkemelerinin yargı çevresi
Madde 15 - Ceza mahkemelerinin

yargı çevresi, bulundukları il merkezi

12014-6545 m.49
22014-6526 m.2
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ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağ-
lanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşe-
hir belediyesi bulunan illerde, büyük-
şehir belediyesi sınırları içerisindeki
il ve ilçenin adı ile anılan sulh veya
asliye ceza mahkemelerinin yargı çev-
resi, il veya ilçe sınırlarına bakılmak-
sızın Adalet Bakanlığının önerisi üze-
rine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulunca belirlenir.

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu
göz önünde tutularak bir ceza mah-
kemesinin kaldırılmasına veya yargı
çevresinin değiştirilmesine, özel ka-
nunlarında yargı çevresi belirtilme-
miş olan diğer ceza mahkemelerinin
yargı çevresinin belirlenmesine, Ada-
let Bakanlığının önerisi üzerine Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
karar verilir.

1 Türk Ceza Kanununun İkinci Ki-
tap Dördüncü Kısmının Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümle-
rinde tanımlanan suçlar (318 inci, 319
uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci
maddeler hariç) ile 3713 sayılı Kanu-
nun kapsamına giren suçlar sebebiyle
açılan davalar, suçun işlendiği yerin
bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır
ceza mahkemesinde görülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhuriyet başsavcılığının kuru-
luşu

Madde 16 - Mahkeme kuruluşu bu-
lunan her il merkezi ve ilçede o il veya
ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet
başsavcılığı kurulur.

Cumhuriyet başsavcılığında, bir
Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri ka-
dar Cumhuriyet savcısı bulunur. Ge-
rekli görülen yerlerde Adalet Bakan-
lığının önerisi üzerine Hâkimler ve

Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla
bir veya birden fazla Cumhuriyet baş-
savcıvekili atanır.

Cumhuriyet başsavcılığının görev-
leri

Madde 17 - Cumhuriyet başsavcılı-
ğının görevleri şunlardır:

1. Kamu davasının açılmasına yer
olup olmadığına karar vermek üzere
soruşturma yapmak veya yaptırmak,

2. Kanun hükümlerine göre, yar-
gılama faaliyetlerini kamu adına iz-
lemek, bunlara katılmak ve gerekti-
ğinde kanun yollarına başvurmak,

3. Kesinleşen mahkeme kararları-
nın yerine getirilmesi ile ilgili işlem-
leri yapmak ve izlemek,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Cumhuriyet başsavcısının görev-
leri

Madde 18 - Cumhuriyet başsavcısı-
nın görevleri şunlardır:

1. Cumhuriyet başsavcılığını temsil
etmek,

2. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve
düzenli bir şekilde çalışmasını sağla-
mak, iş bölümünü yapmak,

3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin
işlemleri yapmak, duruşmalara katıl-
mak ve kanun yollarına başvurmak,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet
başsavcısının; ağır ceza mahkemesi-
nin yargı çevresinde görevli Cumhuri-
yet başsavcıları, Cumhuriyet başsav-
cıvekilleri, Cumhuriyet savcıları ile
bağlı birimler üzerinde gözetim ve de-
netim yetkisi vardır.

Asliye ceza mahkemesi Cumhuri-
yet başsavcısının o yer yargı çevre-
sinde görevli Cumhuriyet savcıları ile
bağlı birimler üzerinde gözetim ve de-

12016-6723 m.29
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netim yetkisi vardır.

Cumhuriyet başsavcıvekilinin gö-
revleri

Madde 19 - Cumhuriyet başsavcı-
vekilinin görevleri şunlardır:

1. Cumhuriyet başsavcısının ver-
diği görevleri yerine getirmek,

2. Cumhuriyet savcılarının adlî ve
idarî görevlerine ilişkin işlemlerini
inceleyip Cumhuriyet başsavcısına
bilgi vermek,

3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin
işlemleri yapmak, duruşmalara katıl-
mak ve kanun yollarına başvurmak,

4. Cumhuriyet başsavcısının yoklu-
ğunda ona vekâlet etmek.

Aynı yerde görev yapan birden çok
Cumhuriyet başsavcıvekili bulundu-
ğunda, Cumhuriyet başsavcısına ve-
kâlet edecek olanı Cumhuriyet baş-
savcısı belirler.

Cumhuriyet savcısının görevleri
Madde 20 - Cumhuriyet savcısının

görevleri şunlardır:
1. Adlî göreve ilişkin işlemleri yap-

mak, duruşmalara katılmak ve kanun
yollarına başvurmak,

2. Cumhuriyet başsavcısı tarafın-
dan verilen adlî ve idarî görevleri ye-
rine getirmek,

3. Gerektiğinde Cumhuriyet baş-
savcısına vekâlet etmek,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Aynı yerde görev yapan Cum-
huriyet başsavcıvekili bulunmadı-
ğında, Cumhuriyet başsavcısına ve-
kâlet edecek olanı Cumhuriyet baş-
savcısı belirler.

Cumhuriyet savcılarının yetkisi
Madde 21 - 1Cumhuriyet savcıları,

bulundukları il merkezi veya ilçenin
idarî sınırları ile bunlara adlî yönden

bağlanan ilçelerin idarî sınırları içeri-
sinde yetkilidirler.

Ağır ceza mahkemesi ile özel ka-
nunlarla kurulan diğer ceza mahke-
melerinin yargı çevresinde yer alan
Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki
alanları içerisinde yürüttükleri bu
mahkemelerin görevine giren suçlarla
ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi,
zorunlu işlerin tamamlanmasından
sonra düşünce yazısına soruşturma
evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi
veya özel kanunlarla kurulan diğer
ceza mahkemelerinin Cumhuriyet
başsavcılığına gönderirler.

Büyükşehir belediye sınırları içeri-
sinde bulunan Cumhuriyet başsav-
cıları, bu yer ceza mahkemelerinin
yargı çevresinde yetkilidir. Ancak, bü-
yükşehir belediye sınırları içerisinde
yer alan ağır ceza mahkemeleri ile
özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemelerinin görevine giren iş-
lerde yukarıdaki fıkra hükmü uygu-
lanır.

Türk Ceza Kanununun İkinci Ki-
tap Dördüncü Kısmının Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümle-
rinde tanımlanan suçlar (318 inci, 319
uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci
maddeler hariç) ile 3713 sayılı Kanu-
nun kapsamına giren suçlar sebebiyle
açılan soruşturmalar suçun işlendiği
yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütü-
lür. İl Cumhuriyet savcısı, suçun iş-
lendiği yer Cumhuriyet savcısından
soruşturmanın kısmen veya tamamen
yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde suçun işlen-
diği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu
olan delilleri toplar ve gerekmesi hâ-
linde alınacak kararlar bakımından
bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğin-
den talepte bulunur.

12005-5348 m.4 (Mülga); 2016-6723 m.30
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Diğer kanunların Cumhuriyet sav-
cılarının yetkisine ilişkin hükümleri
saklıdır.

Duruşmalarda Cumhuriyet baş-
savcılığını temsil

Madde 22 - Kanunlarda Cumhuri-
yet savcılığının görev yapacağı belir-
tilen mahkemelerdeki duruşmalara,
Cumhuriyet başsavcısı, görevlendire-
ceği Cumhuriyet başsavcıvekili veya
Cumhuriyet savcısı katılır. Gerekti-
ğinde duruşmalara birden çok Cum-
huriyet savcısı katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Adlî yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonu

Madde 23 - Ağır ceza mahkeme-
lerinin bulunduğu yargı çevresinde
görev yapmak üzere bir adlî yargı
ilk derece mahkemesi adalet komis-
yonu kurulur. Bu komisyonun kuru-
luş şekli, görev ve yetkileri hakkında
24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkim-
ler ve Savcılar Kanununun 113 ilâ 115
inci maddeleri uygulanır.

Müdürlükler
Madde 24 - Her mahkemede bir

yazı işleri müdürlüğü kurulur.
Her Cumhuriyet başsavcılığında,

yazı işleri müdürlüğü ile Adalet Ba-
kanlığınca gerekli görülen yerlerde
ayrıca idarî, malî ve teknik işlerle il-
gili müdürlükler kurulur.

Her müdürlükte bir müdür ile ye-
terli sayıda memur bulunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Bölge Adliye Mahkemeleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş

Kuruluş
Madde 25 - Bölge adliye mahkeme-

leri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak be-
lirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü
alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

Bölge adliye mahkemelerinin yargı
çevrelerinin belirlenmesine, değiştiril-
mesine veya bu mahkemelerin kaldı-
rılmasına Adalet Bakanlığının önerisi
üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca karar verilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince alı-
nacak kararlar, Resmî Gazetede ya-
yımlanır.

Bölge adliye mahkemelerinin olu-
şumu

Madde 26 - 1Bölge adliye mahke-
meleri, başkanlık, ceza daireleri baş-
kanlar kurulu, hukuk daireleri baş-
kanlar kurulu, daireler, bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı,
bölge adliye mahkemesi adalet komis-
yonu ve müdürlüklerden oluşur.

Bölge adliye mahkemesi başkan-
lığı

Madde 27 - Her bölge adliye mah-
kemesinde bir başkan bulunur. Baş-
kanlık, başkan ile yazı işleri müdürlü-
ğünden oluşur.

Bölge adliye mahkemesi ceza da-
ireleri başkanlar kurulu ve hukuk da-
ireleri başkanlar kurulu

Madde 28 - 2Bölge adliye mahke-
mesi ceza daireleri başkanlar kurulu
ve hukuk daireleri başkanlar kurulu,

12017-7035 m.9
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bölge adliye mahkemesi başkanı ve il-
gili dairelerin başkanlarından oluşur.

Bölge adliye mahkemesi başkanı-
nın bulunmadığı hâllerde kurulun
başkanlığını ilgili daire başkanların-
dan kıdemli olanı yerine getirir.

Daire başkanının mazereti hâlinde,
o dairenin kıdemli üyesi kurula katı-
lır.

Bölge adliye mahkemesi daireleri
Madde 29 - Bölge adliye mahkeme-

leri, hukuk ve ceza dairelerinden olu-
şur. Her bölge adliye mahkemesinde
en az üç hukuk ve en az iki ceza da-
iresi bulunur. Gerekli hâllerde dairele-
rin sayısı, Adalet Bakanlığının önerisi
üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca artırılıp azaltılabilir.

Dairelerde bir başkan ile yeteri ka-
dar üye bulunur.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuri-
yet başsavcılığı

Madde 30 - Her bölge adliye mah-
kemesinde bir Cumhuriyet başsavcı-
lığı bulunur. Bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet
başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuri-
yet savcısından oluşur.

En kıdemli Cumhuriyet savcısı,
Cumhuriyet başsavcıvekili olarak gö-
rev yapar.

Bölge adliye mahkemesi adalet ko-
misyonu

Madde 31 - Her bölge adliye mah-
kemesinde bir bölge adliye mahke-
mesi adalet komisyonu bulunur.

Komisyon, bölge adliye mahke-
mesi başkanının başkanlığında, Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
daire başkanları arasından belirlenen
bir asıl üye ile bölge adliye mahke-
mesi Cumhuriyet başsavcısından olu-
şur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-

rulu ayrıca daire başkan veya üye-
leri arasından bir yedek üye belirler.
Başkanın yokluğunda en kıdemli da-
ire başkanı, Cumhuriyet başsavcısı-
nın yokluğunda Cumhuriyet başsav-
cıvekili ve asıl üyenin yokluğunda ye-
dek üye komisyona katılır.

Komisyon eksiksiz toplanır ve ço-
ğunlukla karar verir.

Müdürlükler
Madde 32 - Bölge adliye mah-

kemesi başkanlığında, dairelerinde,
Cumhuriyet başsavcılığında ve ada-
let komisyonunda birer yazı işleri mü-
dürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında
ayrıca bir idarî işler müdürlüğü ile ih-
tiyaç duyulan diğer müdürlükler ku-
rulur.

Her müdürlükte bir müdür ile ye-
terli sayıda memur bulunur.

Müdürlüklerde çalışanların atama,
disiplin ve diğer özlük işlerinde adlî
yargı ilk derece mahkemelerinde gö-
revli personelin tâbi oldukları hüküm-
ler uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevler

Bölge adliye mahkemelerinin gö-
revleri

Madde 33 - Bölge adliye mahkeme-
lerinin görevleri şunlardır:

1. Adlî yargı ilk derece mahkeme-
lerince verilen ve kesin olmayan hü-
küm ve kararlara karşı yapılacak baş-
vuruları inceleyip karara bağlamak,

2. 1 (Mülga)
3. Kanunlarla verilen diğer görev-

leri yapmak.

Başkanın görevleri
Madde 34 - 2Bölge adliye mahke-

mesi başkanının görevleri şunlardır:
1. Mahkemeyi temsil etmek,

12011-6110 m.14
22016-KHK/674 m.9; Aynen kabul:2016-6758 m.9; 2017-7035 m.11
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2. Bölge adliye mahkemesi ceza da-
ireleri başkanlar kurulu ve hukuk da-
ireleri başkanlar kuruluna ve adalet
komisyonuna başkanlık etmek, ceza
daireleri başkanlar kurulu ve hukuk
daireleri başkanlar kurulu ile komis-
yon kararlarını yürütmek,

3. Mahkemenin uyumlu, verimli
ve düzenli çalışmasını sağlamak, ge-
nel yönetim işlerini yürütmek ve bu
yolda uygun göreceği önlemleri al-
mak,

4. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir
dairenin kendi üyeleri ile toplanama-
dığı hâllerde ilgisine göre diğer da-
irelerden kıdem ve sıraya göre üye
görevlendirmek,

5. Bölge adliye mahkemesi me-
murlarını denetlemek veya denetlet-
mek, personelden kendisine doğru-
dan bağlı olanlar hakkında ilgili ka-
nunda belirtilen disiplin cezalarını uy-
gulamak,

6. Hükme bağlanan işlerde adlî
yargı ilk derece mahkeme hâkim ve
savcılarına verilen not fişlerini merci-
lerine göndermek,

7. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Başkanlar kurulunun görevleri
Madde 35 - 1Bölge adliye mahke-

mesi ceza daireleri başkanlar kurulu
ve hukuk daireleri başkanlar kurulu
kendi aralarında toplanır ve aşağı-
daki görevleri yaparlar:

1. Daireler arasında çıkan iş bö-
lümü uyuşmazlıklarını karara bağla-
mak,

2. (Mülga)
3. Re’sen veya bölge adliye mahke-

mesinin ilgili hukuk veya ceza daire-
sinin ya da Cumhuriyet başsavcısının,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya

Ceza Muhakemesi Kanununa göre is-
tinaf yoluna başvurma hakkı bulu-
nanların, benzer olaylarda bölge ad-
liye mahkemesi hukuk veya ceza da-
irelerince verilen kesin nitelikteki ka-
rarlar arasında ya da bu mahkeme ile
başka bir bölge adliye mahkemesi hu-
kuk veya ceza dairelerince verilen ke-
sin nitelikteki kararlar arasında uyuş-
mazlık bulunması hâlinde bu uyuş-
mazlığın giderilmesini gerekçeli ola-
rak istemeleri üzerine, kendi görüşle-
rini de ekleyerek Yargıtaydan bu ko-
nuda bir karar verilmesini istemek,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

(3) numaralı bende göre yapılacak
istemler, ceza davalarında Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına, hukuk
davalarında ise ilgili hukuk dairesine
iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
lığı uyuşmazlık bulunduğuna kanaat
getirmesi durumunda ilgili ceza da-
iresinden bir karar verilmesini talep
eder. Uyuşmazlığın giderilmesine iliş-
kin olarak dairece bu fıkra uyarınca
verilen kararlar kesindir.

Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır
ve çoğunlukla karar verir.

Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği
dikkate alınarak bölge adliye mahke-
meleri ceza ve hukuk daireleri arasın-
daki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar
Kurulu tarafından belirlenir.

Hukuk dairelerinin görevleri
Madde 36 - Bölge adliye mahke-

mesi hukuk dairelerinin görevleri
şunlardır:

1. Adlî yargı ilk derece hukuk mah-
kemelerinden verilen ve kesin olma-
yan hüküm ve kararlara karşı yapı-
lan başvuruları inceleyip karara bağ-
lamak,

12016-KHK/674 m.10; Aynen kabul:2016-6758 m.10; 2017-7035 m.12; 2017-KHK/696 m.92; Aynen
kabul:2018-7079 m.87
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8- m.37 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri

2. 1(Mülga)
3. Yargı çevresi içerisinde bulunan

adlî yargı ilk derece hukuk mahkeme-
leri arasındaki yetki ve görev uyuş-
mazlıklarını çözmek,

4. Yargı çevresindeki yetkili adlî
yargı ilk derece hukuk mahkemesi-
nin bir davaya bakmasına fiilî veya
hukukî bir engel çıktığı veya iki mah-
kemenin yargı sınırları kapsamının
belirlenmesinde tereddüt edildiği tak-
dirde, o davanın bölge adliye mah-
kemesi yargı çevresi içerisinde başka
bir hukuk mahkemesine nakline veya
yetkili mahkemenin tayinine karar
vermek,

5. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Ceza dairelerinin görevleri
Madde 37 - Bölge adliye mahke-

mesi ceza dairelerinin görevleri şun-
lardır:

1. Adlî yargı ilk derece ceza mah-
kemelerince verilen ve kesin olma-
yan hüküm ve kararlara karşı yapıla-
cak başvuruları inceleyip karara bağ-
lamak,

2. Yargı çevresi içerisinde bulunan
adlî yargı ilk derece ceza mahkeme-
leri arasındaki yetki ve görev uyuş-
mazlıklarını çözmek,

3. Yargı çevresindeki adlî yargı ilk
derece ceza mahkemeleri hâkimleri-
nin davayı görmeye hukukî veya fiilî
engellerinin çıkması hâlinde, o dava-
nın bölge adliye mahkemesi yargı çev-
resi içerisinde başka bir adlî yargı ilk
derece ceza mahkemesine nakli hak-
kında karar vermek,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Daire başkanlarının görevleri
Madde 38 - Bölge adliye mahke-

mesi daire başkanlarının görevleri

şunlardır:
1. Dairelerinde uyumlu, verimli ve

düzenli bir çalışmanın gerçekleşme-
sini ve işlerin makul süre içinde in-
celenmesini ve karara bağlanmasını
sağlamak, dairenin kendi kararları
arasında meydana gelen farklılık ve
uyumsuzlukların giderilmesi için ted-
birler almak, dosya hakkında rapor
hazırlayacakları tespit etmek ve ka-
rarların yazılmasını sağlamak,

2. Personelin sicil raporlarını dü-
zenlemek, izin isteklerini düşüncele-
riyle birlikte adalet komisyonuna ak-
tarmak,

3. Dairede görevli yazı işleri mü-
dürlüğünün işleyişini denetlemek ve
personel hakkında ilgili kanunda be-
lirtilen disiplin cezalarını uygulamak,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Üyelerin görevleri
Madde 39 - Bölge adliye mahke-

mesi üyelerinin görevleri şunlardır:
1. Daire başkanı tarafından veri-

len dosyaları gerekli şekilde ve za-
manında inceleyerek heyete sunmak,
rapor hazırlamak ve kararlarını yaz-
mak,

2. Dairelerindeki duruşma ve mü-
zakerelere katılmak,

3. Dairenin uyumlu, verimli ve dü-
zenli çalışmasının sağlanmasında ve
işlerin makul süre içinde incelenip ka-
rara bağlanmasında daire başkanına
yardım etmek,

4. Bu Kanun uyarınca daire başkanı
tarafından verilen diğer görevleri yap-
mak.

Cumhuriyet başsavcısının görev-
leri

Madde 40 - 2Bölge adliye mahke-
mesi Cumhuriyet başsavcısının gö-
revleri şunlardır:

22016-KHK/674 m.11; Aynen kabul:2016-6758 m.11; 2017-7035 m.13
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1. Bölge adliye mahkemesi Cumhu-
riyet başsavcılığını temsil etmek,

2. Cumhuriyet başsavcılığının ve-
rimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde
çalışmasını sağlamak,

3. Bölge adliye mahkemesinin ge-
nel yönetim işlerini yürütmek,

4. Bölge adliye mahkemesine gelen
ceza davalarına ilişkin hüküm ve ka-
rarlara ait dosyaların duruşmalarına
katılmayı sağlamak,

5. Ceza dairelerinin kararlarına
karşı gerektiğinde kanun yollarına
başvurmak,

6. Dairelerin benzer olaylarda kesin
olarak verdikleri kararlar arasındaki
uyuşmazlığın giderilmesi için ceza
daireleri başkanlar kuruluna veya hu-
kuk daireleri başkanlar kuruluna baş-
vurmak,

7. Bölge adliye mahkemesi Cumhu-
riyet savcılarının ilerleme belgelerini
düzenlemek,

8. Bölge adliye mahkemesi Cumhu-
riyet savcıları üzerinde gözetim ve de-
netim yetkisini kullanmak,

9. Cumhuriyet başsavcılığı müdür-
lüklerini ve personelini denetlemek
veya denetletmek,

10. Cumhuriyet başsavcılığında gö-
revli personel hakkında ilgili ka-
nunda belirtilen disiplin cezalarını uy-
gulamak,

11. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Cumhuriyet savcılarının görevleri
Madde 41 - Bölge adliye mahke-

mesi Cumhuriyet savcılarının görev-
leri şunlardır:

1. Bölge adliye mahkemesine gelen
ceza davalarına ilişkin hüküm ve ka-
rarlara ait dosyaların duruşmalarına
katılmak,1

2. Ceza daireleri kararlarına karşı
gerektiğinde kanun yollarına başvur-
mak,

3. Cumhuriyet başsavcısının vere-
ceği diğer görevleri yapmak,

4. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

Bölge adliye mahkemesi adalet ko-
misyonunun görevleri

Madde 42 - Bölge adliye mahke-
mesi adalet komisyonunun görevleri
şunlardır:

1. Bölge adliye mahkemelerinin hâ-
kim ve savcıları dışında kalan perso-
neli hakkında, kanunlarla adlî yargı
ilk derece mahkemesi adalet komis-
yonuna verilen tüm görevleri yerine
getirmek,

2. Kanunlarla verilen diğer görev-
leri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelik ve Atama

Bölge adliye mahkemesi başkanı,
daire başkanları ve üyelerin nitelik-
leri ve atanmaları

Madde 43 - 2Bölge adliye mahke-
mesi başkanı ve daire başkanları bi-
rinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrıl-
mayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş;
daire üyeleri ise en az birinci sınıfa
ayrılmış olup, birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli
yargı hâkim ve savcıları arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca atanır.

Cumhuriyet başsavcısı ve savcıla-
rının nitelikleri ve atanmaları

Madde 44 - 3Bölge adliye mahke-
mesi Cumhuriyet başsavcıları birinci
sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı ge-
rektiren nitelikleri yitirmemiş; Cum-

12016-KHK/674 m.12; Aynen kabul:2016-6758 m.12
22014-6545 m.50
32014-6545 m.51
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huriyet savcıları ise hâkimlik ve savcı-
lık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl gö-
rev yapmış ve üstün başarısı ile bölge
adliye mahkemesinde yararlı olacağı
anlaşılmış bulunan adli yargı hâkim
ve savcıları arasından Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.

İstek üzerine atama
Madde 45 - 1Yargıtay daire başkanı

ve üyeleri, istekleri üzerine Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge
adliye mahkemesi başkanlığına, da-
ire başkanlıklarına veya Cumhuriyet
başsavcılığına dört yıllığına atanabi-
lirler. Başka bir bölge adliye mahke-
mesine yapılacak atamalarda da aynı
usul uygulanır. Bu şekilde atananla-
rın; Yargıtay üyeliği sıfatı, kadrosu,
aylık ve ödeneği ile her türlü özlük
hakları korunur; aylık ve ödenekleri
ile her türlü mali ve sosyal hakları-
nın Yargıtay bütçesinden ödenmesine
devam olunur; disiplin ve ceza so-
ruşturma ve kovuşturmaları Yargıtay
üyeleri hakkındaki hükümlere tabi-
dir; bu görevde geçirdikleri süre Yar-
gıtay üyeliğinde geçmiş sayılır. Bu ki-
şiler; Yargıtay üyeleri tarafından Yar-
gıtayda yapılan iş ve işlemlere katıla-
mazlar; Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyeliği seçimleri hariç Yargı-
taydaki seçimlerde aday olamaz ve oy
kullanamazlar; istekleri üzerine Yar-
gıtaydaki görevlerine geri dönerler.

Adlî yargı hâkim sınıfından olan
Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri,
müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu
Başkanı ve genel müdürleri, bağımsız
daire başkanları istekleri üzerine Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
bölge adliye mahkemesi başkanlığına,
daire başkanlıklarına veya Cumhuri-
yet başsavcılığına atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Toplantı ve karar
Madde 46 - 2Her daire, bir başkan

ve iki üyenin katılmasıyla toplanır.
Görüşmeler gizli yapılır, kararlar ço-
ğunlukla verilir. İş yoğunluğu dik-
kate alınarak, üye sayısının yeterli ol-
ması hâlinde dairelerde birden fazla
heyet oluşturulabilir. Oluşturulan di-
ğer heyetlere, Hâkimler ve Savcılar
Kurulunun belirleyeceği üye başkan-
lık eder.

Hukukî veya fiilî nedenlerle bir da-
ire toplanamazsa, bölge adliye mah-
kemesi başkanının kararıyla diğer da-
irelerden, bu da mümkün olmazsa,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca diğer bölge adliye mahkemele-
rinden yetkili olarak görevlendirilen
üyelerle eksiklik tamamlanır.

Daire başkanının hukukî veya fiilî
nedenlerle bulunamaması halinde da-
irenin en kıdemli üyesi daireye baş-
kanlık yapar.

Soruşturma ve kovuşturma usulü
Madde 47 - 3Bölge adliye mahke-

mesi başkanı, daire başkanları, üye-
leri, Cumhuriyet başsavcısı ve Cum-
huriyet savcılarının görevden doğan
veya görev sırasında işlenen suçları
ile şahsî suçlarından, sıfat ve görevleri
gereklerine uymayan tutum ve davra-
nışlarından dolayı haklarında yapıla-
cak soruşturma ve kovuşturmalarda
özel kanunlarında yazılı hükümler
uygulanır.

Şu kadar ki, bunların görevden do-
ğan veya görev sırasında işledikleri
suçlar nedeniyle soruşturma ve ko-
vuşturma mercii olarak kanunda ya-
zılı ağır ceza mahkemesi ile bu mah-
keme nezdindeki Cumhuriyet başsav-

12014-6545 m.52
22017-7035 m.14; 2019-7165 m.6
32014-6545 m.53; 2017-KHK/690 m.3; Aynen kabul:2018-7077 m.2
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cısına verilen görevler, en yakın bölge
adliye mahkemesi ceza dairesinin suç
türüne göre görevli ceza dairesi ile
bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet
başsavcısı tarafından yerine getirilir.
Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli
ceza dairesidir.

Bölge adliye mahkemesi başkanı,
daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet
başsavcısı ve Cumhuriyet savcıları-
nın şahsî suçları hakkında genel hü-
kümlere göre yapılacak soruşturma
ve kovuşturma görevi, en yakın bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet baş-
savcısı ile bu bölge adliye mahkemesi
ceza dairesinin suç türüne göre gö-
revli ceza dairesine aittir.Daire karar-
larına karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
272 nci maddesinde yer alan hüküm-
ler çerçevesinde temyiz başvurusu ya-
pılabilir.

Soruşturma aşamasında hâkim ka-
rarı gerektiren işlemlere dair Cumhu-
riyet başsavcılığının talepleri ile ko-
vuşturmaya yer olmadığına dair ka-
rarlara yapılan itirazlar hakkında, so-
ruşturma konusu suçların en ağırına
bakmakla görevli bölge adliye mahke-
mesi ceza dairesini numara itibarıyla
izleyen ceza dairesi başkanı tarafın-
dan karar verilir. Suçun son numaralı
ceza dairesinin görevine girmesi ha-
linde talebi inceleme yetkisi birinci
ceza dairesi başkanına aittir. Hâkim
kararı gerektiren işlemlerde başkanın
verdiği kararlara karşı yapılan itirazı,
numara itibarıyla izleyen ceza dairesi
başkanı inceler. Son numaralı daire
başkanının kararı, birinci ceza dairesi
başkanı tarafından incelenir.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuri-
yet savcıları ile ceza dairelerinin idarî
yaptırım kararı verme yetkisi bakı-
mından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sa-

yılı Kabahatler Kanununun 22 ila 31
inci maddeleri uygulanır. Cumhuri-
yet savcısının verdiği idarî yaptırım
kararlarına karşı bölge adliye mahke-
mesi ceza dairesine başvurulabilir.

Denetleme
Madde 48 - 1Bölge adliye mahke-

meleri ve bölge adliye mahkemeleri
Cumhuriyet başsavcılıkları ile bölge
adliye mahkemeleri adalet komisyon-
larının denetimleri, ilgisine göre Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu baş-
müfettişleri veya adalet başmüfettiş-
lerince yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Değiştirilen hükümler
Madde 49-50 - (24.2.1983 tarihli ve

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka-
nunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 51 - (4.2.1983 tarihli ve 2797
sayılı Yargıtay Kanunu ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)

Madde 52 - (2.7.1964 tarihli ve 492
sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)

Madde 53 - Bu Kanunla kurulan
bölge adliye mahkemelerinin ihtiyaç-
ları için Adalet Bakanlığı taşra teşkilâ-
tında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2)
sayılı listelerde yer alan kadrolar ih-
das edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı Cet-
vellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Kaldırılan hükümler
Madde 54 - 28.4.1924 tarihli ve 469

sayılı Mehakimi Şer’iyenin İlgasına
ve Mehakimin Teşkilatına Ait Ah-
kâmı Muaddil Kanun, 11 Nisan 1329

12014-6545 m.54
27/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

463



8- m.55 Ek m.1 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri

tarihli Sulh Hâkimleri Hakkında Ka-
nunu Muvakkat, 26.4.1926 tarihli ve
825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii
Mer’iyete Vaz’ına Müteallik Kanu-
nun 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu mad-
deleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yargı çevresinin değişmesi
Ek Madde 1 - 1Bölge adliye mah-

kemelerinin yargı çevresinin 25 inci
madde uyarınca değişmesi halinde,
bu değişikliğin uygulanması için
Resmî Gazetede belirlenen tarihten
önce ilk derece mahkemelerince ve-
rilen kararların istinaf incelemesinde,
karar tarihi itibarıyla yetkili bölge ad-
liye mahkemelerince yargı çevresinin
değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik ka-
rarı verilemez. Yargı çevresinin değiş-
tirilmesinden önce istinaf inceleme-
sinden geçen dosyalar, yeniden istinaf
incelemesine konu edilmesi halinde
de ilk incelemeyi yapan bölge adliye
mahkemesince sonuçlandırılır.

Bölge adliye mahkemelerinin yargı
çevresinin 25 inci madde uyarınca de-
ğişmesi halinde, bu değişikliğin uy-
gulanması için Resmî Gazetede belir-
lenen tarihten önce bölge adliye mah-
kemeleri Cumhuriyet başsavcılığınca
açılan soruşturmalar ile bölge ad-
liye mahkemelerinde yürütülmekte
olan kovuşturmalarda yargı çevresi-
nin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik
kararı verilemez. Soruşturma netice-
sinde açılacak kamu davaları da aynı
yer bölge adliye mahkemesinde görü-
lür.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte görüşülmekte
olan dava ve işlerde mahkemelerin
görevinde bir değişikliğin söz konusu
olduğu hallerde, üst görevli mahke-
meler yargılamaya devam ederler, alt

görevli mahkemeler görevsizlik ka-
rarı vererek dosyayı üst görevli mah-
kemeye gönderirler.

Geçici Madde 2 - Adalet Bakan-
lığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç iki yıl içinde
25 inci maddede öngörülen bölge
adliye mahkemelerini kurar. Bölge
adliye mahkemelerinin kuruluşları,
yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve
başlayacakları tarih, Resmî Gazetede
ilân edilir.

Bölge adliye mahkemeleri göreve
başlamadan önce Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulunca bu mahkeme-
lerin başkanları, daire başkanları ve
üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve
savcılarının atamaları yapılır. Bölge
adliye mahkemelerinde görev yapa-
cak diğer personelin atamaları da
aynı süre içinde yapılır.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten başlayarak en
geç iki yıl içinde bölge adliye mahke-
meleri için ihtiyaç duyulan bina, araç
ve gereçler, yapım, satın alma veya
kiralama yoluyla sağlanır.

Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçla-
rını karşılamak amacı ile, Adalet Ba-
kanlığı bütçesi içinde mevcut veya ye-
niden açılacak tertiplere Maliye Ba-
kanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden
aktarma ve bununla ilgili diğer işlem-
leri yapmaya Maliye Bakanlığı yetki-
lidir.

Geçici Madde 4 - 2Bu maddeyi ih-
das eden Kanunla, bu Kanunun 5 inci
maddesinin beşinci fıkrasında yapı-
lan değişikliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren altı ay içinde Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
mahkemeler arasındaki iş dağılımına
ilişkin olarak karar verilir ve bu ka-

12017-KHK/694 m.136; Aynen kabul:2018-7078 m.131
22013-6460 m.11
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rar Resmî Gazete’de yayımlanır. Ka-
rarda mahkemelerin iş dağılımı esas-
larına göre çalışmaya başlayacakları
tarih de belirtilir. Mahkemelerin iş da-
ğılımı esaslarına göre çalışmaya baş-
layacakları tarihe kadar açılmış olan
davaların görülmesine bulundukları
mahkemelerde devam olunur.

Geçici Madde 5 - 1Bu maddeyi ih-
das eden Kanunla, 5235 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesinde yapılan deği-
şikliğin yürürlüğe girmesinden itiba-
ren üç ay içinde Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulu tarafından yetki-
lendirme veya tayin işlemleri yapılır
ve bu mahkemelerin heyet hâlinde
çalışmaya başlayacakları tarih belir-
lenerek Resmî Gazete’de ilan edilir.
Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulu tarafından belir-
lenen ve ilan edilen tarihe kadar tek
hâkimle çalışmaya devam eder.

Geçici Madde 6 - 2Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türk
Ceza Kanununun İkinci Kitap Dör-
düncü Kısmının Dördüncü, Beşinci,
Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde ta-
nımlanan suçlar (318 inci, 319 uncu,
324 üncü, 325 inci ve 332 nci madde-
ler hariç) ile 3713 sayılı Kanunun kap-
samına giren suçlar sebebiyle açılmış
olan davalarda, bu Kanunla 15 inci
maddeye eklenen hüküm uyarınca
yetkisizlik kararı verilemez; bu dava-

lara kesin hükümle sonuçlandırılın-
caya kadar bu mahkemelerce bakıl-
maya devam olunur. Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihe kadar bu fıkra
kapsamındaki suçlar nedeniyle baş-
latılmış soruşturmalarda da bu Ka-
nunla 21 inci maddeye eklenen hü-
küm uyarınca yetkisizlik kararı veri-
lemez.

Yürürlük
Madde 55 - 3Bu Kanun 1 Haziran

2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 56 - Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

26/9/2004 TARİHLİ VE 5235 SA-
YILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜ-
KÜMLER

1-9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı
Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 3 - Bu Kanunla, 5235
sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ya-
pılan değişikliğin yürürlüğe girmesin-
den itibaren altı ay içinde Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
yetkilendirme veya tayin işlemleri ya-
pılır ve bu mahkemelerin tek hâkimli
olarak çalışmaya başlayacakları tarih
belirlenerek Resmî Gazetede ilân edi-
lir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu tarafından belir-
lenen ve ilân edilen tarihe kadar heyet
hâlinde çalışmaya devam eder.

12014-6545 m.55
22016-6723 m.31
32005-5328 Geç. m.1
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DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2005-5328
(2) 2005-5348
(3) 2011-6110
(4) 2013-6460
(5) 2014-6526
(6) 2014-6545
(7) 2014-6572

(8) 2016-6723
(9) 2016-KHK/674
(10) 2016-6758
(11) 2017-KHK/690
(12) 2017-7035
(13) 2017-KHK/694
(14) 2017-KHK/696

(15) 2018-7077
(16) 2018-7078
(17) 2018-7079
(18) 2018-7101
(19) 2019-7165
(20) 2020-7251

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

5; 3, 4, 6, 18, 20
7; 20
8; 6
9; 6, 7
10; 6
11; 6
12; 1, 2, 5, 8
21; 2, 8
26; 12

28; 12
33; 3
34; 9, 10, 12
35; 9, 10, 12, 14, 17
36; 3
40; 9, 10, 12
41; 9, 10
43; 6
44; 6

45; 6, 12, 19
46; 12, 19
47; 6, 11, 15
48; 6
55; 1
Ek m.1; 13, 16
Geçici m.4 ; 4
Geçici m.5; 6
Geçici m.6; 8
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9.
CEZA VE GÜVENLİK

TEDBİRLERİNİN İNFAZI
HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5275
Kabul Tarihi : 13/12/2004
Yayımlandığı Resmî Gazete: : Tarih : 29/12/2004 Sayı : 25685
Yayımlandığı Düstur: : Tertip : 5 Cilt : 44

BİRİNCİ KİTAP
Amaç ve Temel İlkeler, Hapis
Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Amacı

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı,

ceza ve güvenlik tedbirlerinin infa-
zına ilişkin usûl ve esasları düzenle-
mektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

İnfazda temel ilke
Madde 2 - (1) Ceza ve güvenlik

tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar
hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep,
milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî
inanç, millî veya sosyal köken ve si-
yasî veya diğer fikir yahut düşünce-
leri ile ekonomik güçleri ve diğer top-
lumsal konumları yönünden ayırım
yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrı-
calık tanınmaksızın uygulanır.

(2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin
infazında zalimane, insanlık dışı, aşa-
ğılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda
bulunulamaz.

İnfazda temel amaç
Madde 3 - (1) Ceza ve güvenlik ted-

birlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen
temel amaç, öncelikle genel ve özel
önlemeyi sağlamak, bu maksatla hü-
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kümlünün yeniden suç işlemesini en-
gelleyici etkenleri güçlendirmek, top-
lumu suça karşı korumak, hükümlü-
nün; yeniden sosyalleşmesini teşvik
etmek, üretken ve kanunlara, nizam-
lara ve toplumsal kurallara saygılı, so-
rumluluk taşıyan bir yaşam biçimine
uyumunu kolaylaştırmaktır.

İnfazın koşulu
Madde 4 - (1) Mahkûmiyet hüküm-

leri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.

İnfazın dayanakları ve kimin tara-
fından izleneceği

Madde 5 - (1) Mahkeme, kesinleşen
ve yerine getirilmesini onayladığı ce-
zaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Baş-
savcılığına gönderir. Bu hükme göre
cezanın infazı Cumhuriyet savcısı ta-
rafından izlenir ve denetlenir.

İKİNCİ KISIM
Hapis Cezaları ve Güvenlik

Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Hapis Cezaları ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazında
Gözetilecek İlkeler

Hapis cezalarının infazında göze-
tilecek ilkeler

Madde 6 - 1(1) Hapis cezalarının
infaz rejimi, aşağıda gösterilen temel
ilkelere dayalı olarak düzenlenir:

a) Hükümlüler ceza infaz kurum-
larında güvenli bir biçimde ve kaç-
malarını önleyecek tedbirler alınarak
düzen, güvenlik ve disiplin çerçeve-
sinde tutulurlar.

b) Ceza infaz kurumlarında hü-
kümlülerin düzenli bir yaşam sürdür-
meleri sağlanır. Hürriyeti bağlayıcı ce-
zanın zorunlu kıldığı hürriyetten yok-
sunluk, insan onuruna saygının ko-
runmasını sağlayan maddî ve manevî

koşullar altında çektirilir. Hükümlüle-
rin, Anayasada yer alan diğer hakları,
infazın temel amaçları saklı kalmak
üzere, bu Kanunda öngörülen kural-
lar uyarınca kısıtlanabilir.

c) Cezanın infazında hükümlünün
iyileştirilmesi hususunda mümkün
olan araç ve olanaklar kullanılır. Hü-
kümlünün kanun ve yönetmelik-
lerle tanınmış haklarının dokunul-
mazlığını sağlamak üzere cezanın in-
fazında ve iyileştirme çabalarında ka-
nunîlik ve hukuka uygunluk ilkeleri
esas alınır.

d) İyileştirmeye gereksinimleri ol-
madığı saptanan hükümlülere iliş-
kin infaz rejiminde, bu hükümlüle-
rin kişilikleriyle orantılı bireyselleş-
tirilmiş programlara yer verilmesine
özen gösterilir ve bu hususlar yönet-
meliklerde düzenlenir.

e) Cezanın infazında adalet esas-
larına uygun hareket edilir. Bu mak-
satla ceza infaz kurumları kanun ve
yönetmeliklerin verdiği yetkilere da-
yanarak nitelikli elemanlarca denetle-
nir.

f) Ceza infaz kurumlarında hüküm-
lülerin yaşam hakları ile beden ve
ruh bütünlüklerini korumak üzere
her türlü koruyucu tedbirin alınması
zorunludur.

g) Hükümlünün infazın amacına
uygun olarak kanun ve yönetmelik-
lerin belirttiği hükümlere uyması zo-
runludur.

h) Kanunlarda gösterilen tutum,
davranış ve eylemler ile kurum düze-
nini ihlâl edenler hakkında Kanunda
belirtilen disiplin cezaları uygulanır.
Cezalara, Kanunda belirtilen merciler,
sürelerine uygun olarak hükmederler.
Cezalara karşı savunma ve itirazlar
da Kanunun gösterdiği mercilere ya-
pılır.

12018-KHK/700 m.160
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İyileştirmede başarı ölçütü
Madde 7 - (1) Hapis cezalarının in-

fazında hükümlülerin iyileştirilmeleri
amacını güden programların başarısı,
elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle
orantılı olarak ölçülür. Bunun için iyi-
leştirme çabalarına yönelik olarak hü-
kümlünün istekli bulunması teşvik
edilir.

(2) Hapis cezasının, kendisinde
var olan zararlı etki yapıcı niteli-
ğini mümkün olduğu ölçüde azalta-
cak biçimde düzenlenecek program-
lar, usûller, araçlar ve zihniyet doğ-
rultusunda yerine getirilmesi esasına
uyulur. İyileştirme araçları hükümlü-
nün sağlığını ve kişiliğine olan say-
gısını korumasını sağlayacak usûl ve
esaslara göre uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri

Kapalı ceza infaz kurumları
Madde 8 - (1) Kapalı ceza infaz ku-

rumları, iç ve dış güvenlik görevlileri
bulunan, firara karşı teknik, mekanik,
elektronik veya fizikî engellerle do-
natılmış, oda ve koridor kapıları ka-
palı tutulan, ancak mevzuatın belirt-
tiği hâllerde aynı oda dışındaki hü-
kümlüler arasında ve dış çevre ile
temasın olanaklı bulunduğu, yeterli
düzeyde güvenlik sağlanmış ve hü-
kümlünün gereksinimine göre birey-
sel, grup hâlinde veya toplu olarak
iyileştirme yöntemlerinin uygulana-
bileceği tesislerdir.

Yüksek güvenlikli kapalı ceza in-
faz kurumları

Madde 9 - (1) Yüksek güvenlikli ka-
palı ceza infaz kurumları, iç ve dış gü-
venlik görevlilerine sahip, firara karşı
teknik, mekanik, elektronik ve fizikî
engellerle donatılmış, oda ve koridor
kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak

mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda
dışındaki hükümlüler arasında ve dış
çevre ile temasların geçerli olduğu
sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlüle-
rin bir veya üç kişilik odalarda barın-
dırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda
bireysel veya grup hâlinde iyileştirme
yöntemleri uygulanır.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına mahkûm olanlar ile süresine
bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla
örgüt kurmak, yönetmek veya bu
örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk
Ceza Kanununda yer alan;

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde
77, 78),

b) Kasten öldürme suçlarından
(madde 81, 82),

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti suçundan (madde
188),

d) Devletin güvenliğine karşı suç-
lardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),

e) Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlardan (madde 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315),

Mahkûm olanların cezaları, bu ku-
rumlarda infaz edilir.

(3) Eylem ve tutumları nedeniyle
tehlikeli hâlde bulunan ve özel gö-
zetim ve denetim altında bulundu-
rulmaları gerekli olduğu saptananlar
ile bulundukları kurumlarda düzen
ve disiplini bozanlar veya iyileştirme
tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı
koyanlar bu kurumlara gönderilirler.

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan
kurumların ihtiyacı karşılama bakı-
mından yetersiz olması hâlinde, diğer
kapalı ceza infaz kurumlarının yük-
sek güvenlikli bölümleri kullanılır.

(5) 1 Müebbet hapis cezasına hü-
kümlülerden, 107 nci maddede belirti-
len koşullu salıverilme süresinin üçte
ikisini, süreli hapis cezasına hüküm-

12005-5351 m.1
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lülerden toplam cezalarının üçte bi-
rini, üçüncü fıkrada belirtilen hüküm-
lülerden geriye kalan toplam cezala-
rının üçte birini bu kurumlarda geçi-
rerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve
kişiliklerine uygun diğer ceza infaz
kurumlarına gönderilmelerine karar
verilebilir.

Kadın kapalı ceza infaz kurumları
Madde 10 - (1) Kadın kapalı ceza

infaz kurumları, kadın hükümlülerin
hapis cezalarının infaz edildiği Kanu-
nun 8 ve 9 uncu maddelerine göre ku-
rulmuş kurumlardır. Bu kurumlarda
iç güvenlik görevlileri kadınlardan
oluşturulur.

(2) Bu maksatla kurulmuş kurumla-
rın ihtiyacı karşılama bakımından ye-
tersiz olması hâlinde, kadın hüküm-
lülerin hapis cezaları diğer kurumla-
rın, erkek hükümlülerin kaldığı bö-
lümlerle bağlantısı olmayan bölümle-
rinde infaz edilir.

Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
Madde 11 - (1) Çocuk tutukluların

ya da çocuk eğitimevlerinden disip-
lin veya diğer nedenlerle kapalı ceza
infaz kurumlarına nakillerine karar
verilen çocukların barındırıldıkları ve
firara karşı engelleri olan iç ve dış gü-
venlik görevlileri bulunan, eğitim ve
öğretime dayalı kurumlardır.

(2) Oniki-onsekiz yaş grubu çocuk-
lar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim du-
rumları göz önüne alınarak bu ku-
rumların ayrı ayrı bölümlerinde ba-
rındırılırlar.

(3) Bu hükümlüler, kendilerine
özgü kurumun bulunmadığı hâllerde
kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk-
lara ayrılan bölümlerine yerleştirilir-
ler. Kurumlarda ayrı bölümlerin bu-
lunmaması hâlinde, kız çocukları ka-
dın kapalı ceza infaz kurumlarının bir

bölümünde veya diğer kapalı ceza in-
faz kurumlarının kendilerine ayrılan
bölümlerinde barındırılırlar.

(4) Bu kurumlarda çocuklara eği-
tim ve öğretim verilmesi ilkesine tam
olarak uyulur.

Gençlik kapalı ceza infaz kurum-
ları

Madde 12 - (1) Gençlik kapalı ceza
infaz kurumları, cezanın infazına baş-
landığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş
olup da yirmibir yaşını doldurmamış
genç hükümlülerin cezalarını çektik-
leri, eğitim ve öğretim esasına dayalı,
firara karşı engelleri olan, iç ve dış
güvenlik görevlileri bulunan kurum-
lardır.

(2) Bu hükümlüler için ayrı bir ku-
rum kurulamadığı takdirde, yukarı-
daki fıkra kapsamındaki hükümlü-
ler, diğer kapalı ceza infaz kurumları-
nın gençlere ayrılan bölümlerinde bu
maddedeki esaslara göre barındırılır-
lar.

(3) 9 uncu madde kapsamındaki
gençlerin cezaları, gençlik kapalı ceza
infaz kurumlarının güvenlikli bölüm-
lerinde yerine getirilir.

Gözlem ve sınıflandırma merkez-
leri

Madde 13 - (1) Hükümlülerin du-
rumlarına uygun kurumlara ayrımı,
23 üncü maddede belirtilen gözlem
ve sınıflandırma merkezlerince yapı-
lır.

(2) Gözlem ve sınıflandırma mer-
kezlerinin kuruluş, görev, çalışma
esas ve usûlleri yönetmelikte göste-
rilir.

Açık ceza infaz kurumları
Madde 14 - 1(1) Açık ceza infaz

kurumları, hükümlülerin iyileştiril-
melerinde, çalıştırılmaları ve meslek
edindirilmelerine öncelik verilen, fi-

12020-7242 m.18
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rara karşı engelleri ve dış güvenlik
görevlisi bulunmayan, güvenlik ba-
kımından kurum görevlilerinin göze-
tim ve denetimi ile yetinilen kurum-
lardır. Açık ceza infaz kurumları ihti-
yaca göre ayrıca;

a) Kadın açık ceza infaz kurumları,
b) Gençlik açık ceza infaz kurum-

ları,
Şeklinde kurulabilir.
(2) Aşağıdaki hâllerde hükümlüler

hakkında verilen cezalar doğrudan
açık ceza infaz kurumlarında yerine
getirilir:

a) Terör suçları, örgüt kurmak, yö-
netmek veya örgüte üye olmak suç-
ları ile örgüt faaliyeti kapsamında iş-
lenen suçlar ve cinsel dokunulmaz-
lığa karşı işlenen suçlardan mahkûm
olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar
ve koşullu salıverilme kararının geri
alınması nedeniyle cezası aynen in-
faz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı
suçlardan toplam üç yıl veya daha az
hapis cezasına mahkûm olanlar.

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl
veya daha az süreyle hapis cezasına
mahkûm olanlar.

c) Adlî para cezası infaz sürecinde
hapis cezasına çevrilenler.

d) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik
hapsine tabi tutulanlar.

(3) Hükümlülerin kapalı ceza in-
faz kurumundan açık ceza infaz kuru-
muna ayrılmalarına 89 uncu madde
uyarınca yapılan değerlendirme so-
nucunda karar verilir.

(4) Toplam on yıl ve daha fazla ha-
pis cezasına mahkûm olanlar ile te-
rör suçları, örgüt kurmak, yönetmek
veya örgüte üye olmak suçları, ör-
güt faaliyeti kapsamında işlenen suç-
lar, kasten öldürme suçları, cinsel do-
kunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal
ve ticareti suçlarından mahkûm olan-

ların kapalı ceza infaz kurumundan
açık ceza infaz kurumuna ayrılmala-
rına ilişkin idare ve gözlem kurulu
kararları, infaz hâkiminin onayından
sonra uygulanır.

(5) Doğrudan açık ceza infaz kuru-
muna alınanlar dahil olmak üzere bu
kurumlarda bulunan hükümlülerden;

a) Firar edenler veya başka bir fiil-
den dolayı haklarında tutuklama ka-
rarı verilenler idare ve gözlem kurulu
kararıyla,

b) Kınamadan başka bir disiplin ce-
zası alıp, bu cezası kesinleşmiş olan-
lar veya asayiş ve düzenin sağlanması
amacıyla disiplin cezası kesinleşme-
miş olsa bile eylemi kurum düzeni ya
da kişi güvenliği bakımından tehlike
oluşturanlar idare ve gözlem kurulu
kararıyla,

c) Açık ceza infaz kurumu şartla-
rına veya çalışma koşullarına uyum
sağlayamayacakları saptananlar idare
ve gözlem kurulunun kararı ve infaz
hâkiminin onayıyla,

kapalı ceza infaz kurumlarına gön-
derilirler.

(6) Hükümlülerin, suç ve ceza türle-
rine göre, açık ceza infaz kurumlarına
ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza in-
faz kurumlarında geçirecekleri süre-
lere, kapalı ceza infaz kurumlarına
gönderilmelerine, doğrudan açık ceza
infaz kurumlarına alınmalarına, doğ-
rudan açık ceza infaz kurumlarına alı-
nanların kapalı ceza infaz kurumla-
rına gönderilmelerine ve diğer husus-
lara ilişkin usul ve esaslar yönetme-
likte gösterilir.

Çocuk eğitimevleri
Madde 15 - (1) Çocuk eğitimevleri;

çocuk hükümlüler hakkında verilen
cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri,
meslek edinmeleri ve yeniden top-
lumla bütünleştirilmeleri amaçları gü-
dülerek yerine getirildiği tesislerdir.
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Bu kurumlarda firara karşı engel bu-
lundurulmaz; kurum güvenliği iç gü-
venlik görevlilerinin gözetim ve so-
rumluluğunda sağlanır.

(2) Kurum içinde veya dışında her-
hangi bir eğitim ve öğretim progra-
mına devam eden ve onsekiz yaşını
dolduran çocukların, eğitim ve öğ-
retimlerini tamamlayabilmeleri bakı-
mından yirmibir yaşını bitirinceye ka-
dar bu tesislerde kalmalarına izin ve-
rilebilir.

(3) Haklarında tutuklama kararı bu-
lunanlar ile 11 inci madde kapsamına
girenler hariç olmak üzere, bu tesis-
lerde bulunan çocuk hükümlüler ka-
palı ceza infaz kurumlarına gönderil-
mezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın İnfazının Ertelenmesi

Hapis cezasının infazının hastalık
nedeni ile ertelenmesi

Madde 16 - 1(1) Akıl hastalığına tu-
tulan hükümlünün cezasının infazı
geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşin-
ceye kadar Türk Ceza Kanununun 57
nci maddesinde belirtilen sağlık kuru-
munda koruma ve tedavi altına alınır.
Sağlık kurumunda geçen süreler ce-
zaevinde geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infa-
zına, resmî sağlık kuruluşlarının mah-
kûmlara ayrılan bölümlerinde devam
olunur. Ancak bu durumda bile hapis
cezasının infazı, mahkûmun hayatı
için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa
mahkûmun cezasının infazı iyileşin-
ceye kadar geri bırakılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen
geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kuru-
munca düzenlenen ya da Adalet Ba-
kanlığınca belirlenen tam teşekküllü
hastanelerin sağlık kurullarınca dü-
zenlenip Adlî Tıp Kurumunca onay-

lanan rapor üzerine, infazın yapıldığı
yer Cumhuriyet Başsavcılığınca veri-
lir. Geri bırakma kararı, mahkûmun
tâbi olacağı yükümlülükler belirtil-
mek suretiyle kendisine ve yasal tem-
silcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri
bırakma süresi içinde bulunacağı yer,
kendisi veya yasal temsilcisi tarafın-
dan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına
bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu,
geri bırakma kararını veren Cumhuri-
yet Başsavcılığınca veya onun istemi
üzerine, bulunduğu veya tedavisinin
yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, sağlık raporunda belirtilen sü-
relere, bir süre bulunmadığı takdirde
birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada
yazılı usule uygun olarak inceletti-
rilir. İnceleme sonuçlarına göre geri
bırakma kararını veren Cumhuriyet
Başsavcılığınca, geri bırakmanın de-
vam edip etmeyeceğine karar verilir.
Geri bırakma kararını veren Cumhu-
riyet Başsavcılığının istemi üzerine,
mahkûmun izlenmesine yönelik ted-
birler, bildirimin yapıldığı yerde bulu-
nan kolluk makam ve memurlarınca
yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yü-
kümlülüklere aykırı hareket edilmesi
hâlinde geri bırakma kararı, kararı ve-
ren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldı-
rılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine
başvurulabilir.

(4) Hapis cezasının infazı, gebe
olan veya doğurduğu tarihten itiba-
ren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan
kadınlar hakkında geri bırakılır. Ço-
cuk ölmüş veya anasından başka bi-
rine verilmiş olursa, doğumdan itiba-
ren iki ay geçince ceza infaz olunur.

(5) Kapalı ceza infaz kurumuna gir-
dikten sonra gebe kalanlardan ko-
şullu salıverilmesine altı yıldan fazla
süre kalanlar ile eylem ve tutum-
ları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hak-

12013-6411 m.3; 2013-6462 m.1; 2014-6545 m.79; 2020-7242 m.19
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kında dördüncü fıkra hükümleri uy-
gulanmaz. Bu kişilerin cezasının dör-
düncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza
infaz kurumlarında kendileri için dü-
zenlenen uygun yerlerde infaz olu-
nur.

(6) Maruz kaldığı ağır bir hastalık
veya engellilik nedeniyle ceza infaz
kurumu koşullarında hayatını yalnız
idame ettiremeyen ve toplum güven-
liği bakımından ağır ve somut teh-
like oluşturmayacağı değerlendirilen
mahkûmun cezasının infazı üçüncü
fıkrada belirlenen usule göre iyileşin-
ceye kadar geri bırakılabilir.

Hükümlünün istemiyle infazın er-
telenmesi

Madde 17 - 1(1) Kasten işlenen suç-
larda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda
ise beş yıl veya daha az süreli hapis
cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen
hükümlünün istemi üzerine, Cumhu-
riyet Başsavcılığınca ertelenebilir.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı
geçmemek üzere en fazla iki kez uy-
gulanabilir.

(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü
hakkında kasten işlenen bir suçtan do-
layı kamu davası açılması hâlinde, er-
teleme kararı kaldırılarak ceza derhal
infaz olunur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis
cezalarının infazına başlanmış olsa
bile, hükümlünün yükseköğrenimini
bitirebilmesi, ana, baba, eş veya ço-
cuklarının ölümü veya bu kişilerin sü-
rekli hastalık veya malullükleri nede-
niyle ailenin ticari faaliyetlerinin yü-
rütülebilmesinin veya tarım toprakla-
rının işlenebilmesinin imkânsız hâle
gelmesi veya hükümlünün eş veya
çocuklarının sürekli hastalık veya ma-
lullükleri nedeniyle bakıma muhtaç
olmaları ya da hükümlünün hasta-

lığının sürekli bir tedaviyi gerektir-
mesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâl-
lerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir
yılı geçmeyen sürelerle hapis cezası-
nın infazına ara verilebilir. Ancak bu
ara verme iki defadan fazla olamaz.

(5) Erteleme isteminin kabulü, gü-
vence gösterilmesine veya diğer bir
şarta bağlanabilir.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri

çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar-
dan mahkûm olanlar,

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi
uygulanmasına karar verilenler,

c) Disiplin veya tazyik hapsine
mahkûm olanlar,

hakkında uygulanmaz.

Mahkemece infazın ertelenmesi
veya durdurulması

Madde 17/A - 2 (1) Birlikte işlen-
miş olup da 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
280 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve
306 ncı maddesinin uygulanma ola-
nağının bulunduğu hâllerde, hükmü
veren ilk derece mahkemesinden infa-
zın ertelenmesine veya durdurulma-
sına ilişkin karar verilmesi istenebilir.
Karar verilmeden önce Cumhuriyet
savcısı ve hükümlünün görüşlerini
yazılı olarak bildirmesi istenebilir. Ka-
rar, duruşma açılmaksızın verilir ve
bu karara karşı itiraz yoluna gidilebi-
lir. Erteleme veya durdurma talebinin
kabulü, güvence gösterilmesine veya
diğer bir şarta bağlanabilir.

Akıl hastalığı dışında ruhsal ra-
hatsızlığı olan hükümlülerin cezala-
rının infazı

Madde 18 - (1) Hapsedilme ve di-
ğer nedenlerden kaynaklanan akıl

12013-6411 m.4; 2020-7242 m.20
22019-7188 m.32
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hastalığı dışında ruhsal rahatsızlık-
ları bulunup da ruh ve sinir hasta-
lıkları hastanelerinde tutulmaları ge-
rekli görülmeyerek infaz kurumlarına
geri gönderilenlerin cezaları, belirle-
nen infaz kurumlarının mahsus bö-
lümlerinde infaz edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin ce-
zalarının infazı için belirlenen infaz
kurumlarının ihtiyaç duyduğu uz-
man ve diğer tıp görevlileri, Sağlık
Bakanlığınca karşılanır.

Yakalama emri
Madde 19 - 1(1) Hükümlü, hapis

cezası veya güvenlik tedbirinin infazı
için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği
üzerine on gün içinde gelmez, kaçar
ya da kaçacağına dair şüphe uyandı-
rırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama
emri çıkarır.

(2) Kasten işlenen suçlarda üç yıl,
taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl-
dan fazla hapis cezasının infazı için
doğrudan yakalama emri çıkarılır.

(3) Adlî para cezasından çevrilen
hapsin infazında hükümlüye önce-
likle çağrı kâğıdı gönderilir.

(4) Hakkında yakalama emri çıka-
rılan hükümlünün yakalanabilmesi
amacıyla gerektiğinde konutta, işye-
rinde ve kamuya açık olmayan kapalı
alanlarda arama yapılabilmesi bakı-
mından Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun 119 uncu maddesi hükümleri uy-
gulanır. Hâkim tarafından verilecek
arama kararları sulh ceza hâkimi tara-
fından verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hükümlülerin Ceza İnfaz

Kurumlarına Kabul İşlemleri

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapı-
lacak işlemler

Madde 20 - (1) Hapis cezasını içe-
ren kesinleşmiş mahkûmiyet karar-

ları, mahkemece, hangi hükümlü ve
hangi cezanın infazına ilişkin olduğu
açıkça belirtilmek suretiyle Cumhuri-
yet Başsavcılığına verilir.

(2) Cumhuriyet Başsavcılığınca in-
faz defterine kaydedilen ilâmdaki
cezanın süresi gözetilerek hükümlü
hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama
emri çıkarılır.

(3) Çağrı kâğıdı, hükümde göste-
rilen adrese tebliğ edilir. Hükümlü,
adres değişikliklerini mahkemeye
veya Cumhuriyet Başsavcılığına bil-
dirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde
hükümde gösterilen adreste yapılan
tebligat geçerlidir.

(4) Hükümlüye, Cumhuriyet Baş-
savcılığınca düzenlenen ceza infaz ku-
rumuna alındığı ve salıverileceği ta-
rih ile ceza süresini ve cezanın hangi
hükme ilişkin bulunduğunu belirten
bir belge verilir.

Kuruma alınma ve kayıt işlemleri
Madde 21 - (1) Haklarında kesinleş-

miş hapis cezasını içeren mahkûmiyet
ve ödenmeyen adlî para cezalarının
hapse çevrilmesine ilişkin karar bu-
lunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının
yazılı emriyle ceza infaz kurumuna
gönderilirler. Üstleri ve eşyaları aran-
dıktan sonra kabul odalarına konulur
ve hekim muayenesinden sonra ku-
ruma yerleştirme işlemleri yapılır.

(2) Ceza infaz kurumuna alınan hü-
kümlülerin adı ve soyadı, işledikleri
suç, cezalarının türü ve süresi, mah-
kûmiyet ilâmının tarih ve numarası
ve infaza başlandığı gün "hükümlü
defteri"ne kayıt olunur. Bu defterdeki
sıra numarası, hükümlünün numara-
sını oluşturur.

(3) Tanıya yönelik olarak hükümlü-
lerin parmak ve avuç içi izleri alınır,
fotoğrafları çekilir, kan grupları, vü-
cutlarının dış özellikleri ve ölçüleri

12013-6411 m.5; 2020-7242 m.21
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belirlenir. Kayıt altına alınan söz ko-
nusu bilgiler hükümlünün kişisel dos-
yasında veya elektronik ortamda sak-
lanır. Bu bilgiler, Kanunun zorunlu
kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve
kişiye verilemez.

Hükümlüler ile yakınları ve ilgili-
lerin bilgilendirilmesi

Madde 22 - (1) Hükümlülere, ku-
ruma alındıklarında uygulanacak iyi-
leştirme çalışmaları, disiplin suçları
ve cezaları, bilgi edinme ve şikâyet
yolları, hak ve sorumlulukları gibi ko-
nular ile kurumdaki yaşam biçimine
uyum sağlamaları için gereken bil-
giler, kurum yöneticileri tarafından
sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak
tebliğ olunur. İnfaz sonrası koruma ve
yardım konusunda ayrıca bilgi veri-
lir. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu
hükümlülere kendi dilinde, mümkün
olmadığında İngilizce, Fransızca veya
Almanca olarak bildirilir. Duyma ve
konuşma engellilere işaret diliyle an-
latılır. Görme engellilere ise kendi al-
fabeleri ile yazılmış kitapçık verilir.

(2) Hükümlülerin ceza infaz ku-
rumlarına alınmalarında, başka ku-
ruma nakillerinde ve hastaneye ya-
tırılmalarında, istekleri üzerine aile-
lerine veya gösterdikleri kişilere; hü-
kümlü yabancı ise, yazılı olarak karşı
çıkmaması hâlinde, uyruğu olduğu
devletin diplomatik temsilcilik veya
konsolosluğuna durum bildirilir.

(3) Askerlik çağına giren, hâlen si-
lâh altında bulunan kişilerin ceza in-
faz kurumlarına alınmalarında, başka
kuruma nakillerinde veya kurumda
iken askerlik çağına girmeleri veya
salıverilmeleri hâlinde durum, kayıtlı
bulundukları askerlik şubesine bildi-
rilir.

(4) Hükümlülerin ölümü hâlinde
de yukarıdaki hükümler uygulanır ve

ayrıca durum ailelerine derhâl bildiri-
lir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hükümlülerin Sınıflandırılması ve

Cezaların İnfazı

Hükümlülerin gözlem ve sınıflan-
dırılması

Madde 23 - 1(1) Hükümlülerin göz-
lem ve sınıflandırılması aşağıdaki
esaslara göre yapılır:

a) Hükümlülerin kişisel özellikleri,
bedensel, aklî ve sağlık durumları,
suç işlemeden önceki yaşamları, sos-
yal çevre ve ilişkileri, sanat ve mes-
lek faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça
bakış açıları, hükümlülük süreleri ve
suç türleri belirlenerek, durumlarına
uygun infaz kurumlarına ayrılma-
ları ve bunlara göre saptanacak in-
faz ve iyileştirme rejimi; gözlem, ince-
leme ve değerlendirme yöntemiyle ça-
lışan gözlem ve sınıflandırma mer-
kezlerinde veya kapalı ceza infaz
kurumlarının bu hizmete ayrılan bö-
lümlerinde yapılır. Hükümlüler, işle-
dikleri suç tiplerine, gösterdikleri eği-
limlere, tutum ve davranışları nede-
niyle sıkı gözetim ve denetim altında
bulundurulmaları gerekip gerekme-
diğine göre yüksek güvenlikli ceza in-
faz kurumlarına veya normal güven-
likli ceza infaz kurumlarına veya açık
ceza infaz kurumlarına gönderilirler.

b) Bu merkezlerde; mümkün ol-
duğunca kriminoloji, penoloji, davra-
nış bilimleri, adalet psikolojisi veya
ceza hukuku alanında bilgi ve dene-
yime sahip yöneticiler, psikiyatri uz-
manı, hekim, adlî tıp uzmanı, psiko-
log, pedagog, çocuk gelişimcisi, sos-
yal çalışmacı, psikolojik danışman,
rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi uz-
man görevliler ile diğer kurum görev-
lileri bulundurulur.

12005-5351 m.2; 2018-KHK/700 m.160
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c) Kadın, çocuk ve genç hükümlü-
ler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma,
gerekli görülen yer veya bölgelerdeki
ayrı gözlem ve sınıflandırma merkez-
lerinde veya bunların noksanlığı hâ-
linde kadın, çocuk ve kadın ve erkek
gençlik kapalı ceza infaz kurumları-
nın bu hizmete ayrılan bölümlerinde
yerine getirilir.

d) Hükümlülerin gözlemleri, göz-
lem kurulunca kuruma kabul tarihin-
den başlayarak tek kişilik odalarda
yapılır. Ancak kurumun tek kişilik
odası bulunmaması veya kısıtlı sa-
yıda olması durumunda tahsis edil-
miş özel bölümlerinde de yapılabilir.

e) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve
müebbet hapis cezalarına veya iki yıl-
dan fazla süreli hapis cezasına mah-
kûm olanlar, haklarında uygulanacak
rejimi ve gönderilmeleri gereken in-
faz kurumunu ve bu maksatla kişisel
ve sosyal özelliklerini belirlemek için
Kanunda gösterilen esaslar uyarınca
gözleme tâbi tutulurlar. Gözlem sü-
resi altmış günü geçemez.

f) Hükümlü; kişiliğine, sair hâlle-
rine, suçun işlenmesindeki özelliklere
göre gerektiğinde gözleme tâbi tutul-
mayabilir.

g) Gözlem sonunda, gözlem mer-
kezi hükümlüye ait dosyayı görüşü
ile birlikte Adalet Bakanlığına gönde-
rir. Gözlem sonucuna göre hüküm-
lünün gönderileceği infaz kurumu
Bakanlıkça belirlenir. Ancak, yapı-
lan gözlem ve sınıflandırma sonunda
idare ve gözlem kurulunca aynı ceza
infaz kurumunda veya o yer Cumhu-
riyet Başsavcılığına bağlı diğer ceza
infaz kurumlarında kalması uygun
bulunan hükümlülerin dosyaları Ba-
kanlığa gönderilmez ve cezalarının
infazına, bulundukları veya Cumhu-
riyet Başsavcılığınca gönderilecekleri
bağlı ceza infaz kurumlarında devam
olunur.

(2) (Mülga)
(3) Kısa süreli hapis cezaları, Ka-

nunda gösterilen esaslara göre infaz
olunur.

Hükümlülerin gruplandırılması
Madde 24 - (1) Hükümlüler;
a) İlk defa suç işleyenler, mükerrir-

ler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi
meslek edinenler,

b) Aklî ve bedensel durumları ne-
deniyle veya yaşları itibarıyla özel bir
infaz rejimine tâbi tutulması gereken-
ler,

c) Tehlike hâli taşıyanlar,
d) Terör suçluları,
e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı

suç örgütlerine mensup olan suçlular,
Gibi gruplara ayrılırlar.
(2) Hükümlüler ayrıca yaşları, hü-

kümlülük süreleri ve suç türleri itiba-
rıyla da gruplandırılırlar.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasının infazı

Madde 25 - (1) Ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasının infazı rejimine
ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Hükümlü, tek kişilik odada ba-
rındırılır.

b) Hükümlüye, günde bir saat açık
havaya çıkma ve spor yapma hakkı
tanınır.

c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyi-
leştirme ve eğitim çalışmalarında gös-
terdiği gayret ve iyi hâle göre; hü-
kümlünün, açık havaya çıkma ve spor
yapma süresi uzatılabileceği gibi ken-
disi ile aynı ünitede kalan hükümlü-
lerle temasta bulunmasına sınırlı ola-
rak izin verilebilir.

d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak
verdiği ve idare kurulunun uygun gö-
receği bir sanat veya meslek etkinli-
ğini yürütebilir.

e) Hükümlü, kurum idare kurulu-
nun uygun gördüğü hâllerde ve on-
beş günde bir kez olmak üzere (f) ben-
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dinde gösterilen kişilere, süresi on da-
kikayı geçmemek üzere telefon edebi-
lir.

f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üst-
soyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen
gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş
günlük aralıklarla ve günde bir saati
geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

g) Hükümlü hiçbir suretle ceza in-
faz kurumu dışında çalıştırılamaz ve
kendisine izin verilmez.

h) Hükümlü, kurum iç yönetmeli-
ğinde belirtilenlerin dışında herhangi
bir spor ve iyileştirme faaliyetine ka-
tılamaz.

ı) Hükümlünün cezasının infazına,
hiçbir surette ara verilemez. Hü-
kümlü hakkında uygulanacak tüm
sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zo-
runluluklar hariç ceza infaz kurum-
larında, mümkün olmadığı takdirde
tam teşekküllü Devlet ya da üniver-
site hastanelerinin tek kişilik ve yük-
sek güvenlikli mahkûm koğuşlarında
uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Hükümlünün Yükümlülükleri

Cezayı çekme, güvenlik ve iyileş-
tirme programına uyma

Madde 26 - (1) Hükümlü, hapis ce-
zasının yerine getirilmesine katlanma
ve bu amaçla düzenlenen infaz re-
jimine uygun tutum ve davranışlar
içinde bulunmakla yükümlüdür.

(2) Hükümlü, ceza infaz kurumu-
nun güvenlik ve iyileştirme program-
larına tam bir uyum göstermekle yü-
kümlüdür. Her ne amaçla olursa ol-
sun, bilerek kendi yaşamlarını ve be-
densel bütünlüklerini tehlikeye düşü-
recek eylemlere girişmeleri, cezanın
yerine getirilmesine katlanma yüküm-
lülüğünün ihlâli sayılır.

Sağlığın korunması kurallarına
uyma

Madde 27 - (1) Hükümlü, sağlığı-
nın korunması ve salgın hastalıkların
önlenmesi için gerekli ve alınmış ted-
birlere uymak, kişi sağlığı için tehlike
doğuran durumları gecikmeksizin ku-
rum yönetimine bildirmek, kendi ve
içinde yaşadığı ortamın temizliğine
uygun davranışlar göstermek zorun-
dadır.

(2) Hükümlü, hem kendi, hem de
diğer hükümlülerin sağlığını tehli-
keye düşürebilecek eylemlerden ka-
çınmakla yükümlüdür.

Bina ve eşyanın korunması
Madde 28 - (1) Hükümlü, barındı-

rıldığı odayı, kurum binasını, yöne-
timce kendisine bırakılan şeyleri dü-
zenli bir biçimde kullanmak ve bun-
larla diğer kişilere ait eşyayı özenle
korumakla yükümlüdür.

Hükümlülerin çalıştırılması
Madde 29 - (1) Kurum hekimi ta-

rafından ruhsal ve bedensel olarak
sağlıklı olduğu belirlenen meslek sa-
hibi olmayan hükümlüler ile meslek
sahibi olan istekliler, kurum imkân-
ları ölçüsünde belirlenen ücret karşılı-
ğında atölye veya işyurtlarında çalış-
tırılabilirler.

(2) Çalıştırmanın amacı, hüküm-
lülerin salıverilmelerinden sonra ya-
şamlarını sürdürecek meslek ve sa-
natları öğrenmelerini sağlamak, ça-
lışma ve üretme isteklerini geliştir-
mek veya güçlendirmektir. Çalıştır-
mada hükümlünün yeteneği, bece-
risi, eğilimi, zihinsel ve bedensel du-
rumları göz önünde bulundurulur.

(3) Çocuk hükümlülerin çalıştırıl-
ması yalnızca meslek eğitimine yö-
nelik olur. Öğretim kurumlarına veya
örgün eğitime devam eden çocuk ile
genç hükümlüler, öğretim yılı içinde
atölye ve işyerlerinde çalıştırılmazlar.
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(4) Bunların çalıştırılmalarında
5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mes-
lekî Eğitim Kanununun bu Kanuna
aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Kurum dışında çalıştırma
Madde 30 - 1(1) Açık ceza infaz ku-

rumlarında bulunanlar ile kapalı ceza
infaz kurumlarında bulunup da açık
ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak
kazanmış hükümlüler, kurum dışın-
daki iş alanlarında çalıştırılabilirler.

(2) Açık ceza infaz kurumlarında
bulunanlar ceza infaz kurumu görev-
lileri gözetiminde, kapalı ceza infaz
kurumunda bulunanlar ise iç ve dış
güvenlik görevlilerince alınacak ted-
birler altında çalıştırılırlar.

(3) Çocuk eğitimevlerinde bulunan
hükümlülerin, kurum dışında çalıştı-
rılmaları sırasında kurum görevlileri-
nin gözetimi ve muhafazası aranmaz.

(4) İş alanlarına sahip kuruluşların
hükümlü çalıştırmaları teşvik olunur.

(5) Açık ceza infaz kurumlarında
bulunan hükümlüler, ceza infaz ku-
rumu görevlilerinin denetiminde,
kamu kurum ve kuruluşlarının iş
alanlarında, geceleyin bu kurum ve
kuruluşlar tarafından barındırılmak
suretiyle çalıştırılabilirler. Bu şekilde
çalıştırılan süre, azami süre sınırına
bakılmaksızın 105/A maddesi uya-
rınca denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanmak suretiyle infaz edilecek sü-
reye ilave edilir.

(6) Hükümlülerin kurum dışında
çalışma esasları ile beşinci fıkra kapsa-
mında çalıştırılacak hükümlülere uy-
gulanmayacak kısıtlayıcı hükümler
Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönet-
melikte gösterilir.

Kurum hizmetinde çalıştırma
Madde 31 - 2(1) İyi halli hükümlü-

ler, idare ve gözlem kurulu kararı ile
kurum yönetimi tarafından durumla-
rına uygun kurum içi hizmetlerde ça-
lıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi
yaşam alanları veya eğitsel amaçlar
dışında çalıştırılamazlar.

(2) Hükümlü, yöneticilerin ve gö-
revlilerin kişisel işlerinde çalıştırıla-
maz.

Ücret ve sosyal haklar
Madde 32 - (1) Çalışan hükümlü-

lere ürettiklerinden elde edilen gelir-
den, çalışmaları karşılığı ücret ödenir
ve bu hükümlüler sosyal haklardan
yararlandırılırlar.

(2) Sosyal güvenlik kurumlarına
tâbi olanlar ile bunların hak sahip-
lerine yapılan her türlü yardım ve
giderler, kendi mevzuatları çerçeve-
sinde ilgili sosyal güvenlik kuru-
munca karşılanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve

Güvenlik

Kurumların iç güvenliği
Madde 33 - (1) Kurumların iç gü-

venliği, Adalet Bakanlığına bağlı in-
faz ve koruma görevlileri tarafından
sağlanır. İç güvenlik görevlileri, ge-
rektiğinde dış güvenlik görevlileri ile
işbirliği yapar.

(2) Açık kurumlar ile çocuk eğiti-
mevlerindeki idare ile infaz ve ko-
ruma görevlileri; firarların önlenmesi,
asayiş ve disiplinin sağlanması için
gözetim ve denetimle yükümlüdür-
ler.

(3) 3Yüksek güvenlikli kapalı ceza
infaz kurumları ile diğer kapalı ceza
infaz kurumlarının yüksek güvenlikli
bölümlerinde kalan tutuklu ve hü-
kümlülerle ilgili olarak ceza infaz ku-

12018-KHK/700 m.160; 2020-7242 m.22
22005-5351 m.3
32016-6763 m.37
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İnfaz Kanunu 9- m.34

rumlarında düzenlenen tutanaklara,
ilgili görevlinin açık kimliği yerine
sadece sicil numarası yazılır. Bu kap-
samdaki kurum görevlilerinin ifade-
sine başvurulması hâlinde çıkarılan
davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin
iş yeri adresine tebliğ edilir. Bu kişi-
lere ait ifade ve duruşma tutanakla-
rında adres olarak sadece iş yeri ad-
resi gösterilir.

Kapıların açılmaması ve temasın
önlenmesi

Madde 34 - (1) Kapalı ceza infaz
kurumlarında oda ve koridor kapıları
kapalı tutulur. Kapılar aşağıdaki hâl-
lerde açılır:

a) Kurum hekimine, revir, hamam
ve berbere gitme, başka odaya nakil.

b) Hastane ve duruşmaya gön-
derme ve başka kuruma nakil.

c) Tahliye, ziyaret, arama, sayım,
denetim, eğitim, öğretim, spor ve iyi-
leştirme çalışmaları, kurumda çalış-
tırma.

d) Kurullara çağrılma.
e) Ölüm, deprem veya yangın gibi

olağanüstü hâller.
f) Cezaevi idaresince gerekli görü-

len hâller.
(2) Hükümlüler, yukarıda sayılan

hâller dışında, diğer odalardaki hü-
kümlüler ve kurum görevlileri ile te-
masta bulunamazlar.

Oda ve eklentilerinde bulunduru-
labilecek kişisel eşyalar

Madde 35 - (1) Kapalı ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlülerin
oda ve eklentilerinde bulundurabile-
cekleri veya bulunduramayacakları
kişisel eşya, gıda, tıbbî malzeme ve
diğer ihtiyaç maddeleri yönetmelikle
düzenlenir.

Arama
Madde 36 - (1) Kurumlarda, odalar

ve eklentilerinde, hükümlülerin üst
ve eşyasında habersiz olarak her za-
man arama yapılabilir. Her ay bir kez
mutlaka arama yapılır.

(2) Aramalar, gerektiğinde dış gü-
venlik görevlileri veya kolluk kuvvet-
leriyle veya diğer kamu görevlilerince
ortaklaşa gerçekleştirilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin Ceza ve Tedbirleri,

Ödüllendirme

Disiplin cezalarının niteliği ve uy-
gulama koşulları

Madde 37 - 1(1) Hükümlü hak-
kında kurumda, düzenli bir yaşamın
sürdürülmesi, güvenliğin ve disipli-
nin sağlanması bakımından kanun,
yönetmelikler ile idarenin uyulmasını
emrettiği veya gerekli kıldığı davra-
nış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl
ettiğinde, eyleminin niteliği ile ağır-
lık derecesine göre Kanunda belirtilen
disiplin cezaları uygulanır. Hüküm-
lünün duruşma, sağlık, eğitim ve ça-
lışma gibi nedenlerle geçici olarak ku-
rum dışında bulunduğu yerler de bu
fıkranın uygulanması bakımından ku-
rum olarak kabul edilir.

(2) Suç oluşturan eylemlerden do-
layı açılan kamu davası, disiplin so-
ruşturması yapılmasını ve cezanın uy-
gulanmasını engellemez.

Disiplin cezaları ve tedbirleri
Madde 38 - (1) Çocuklar haricin-

deki hükümlüler hakkında uygulana-
bilecek disiplin cezaları ağırlık dere-
cesine göre şunlardır:

a) Kınama.
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-

koyma.
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yok-

sun bırakma.
12018-KHK/700 m.160; 2020-7242 m.23
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d) Haberleşme veya iletişim araç-
larından yoksun bırakma veya kısıt-
lama.

e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bı-
rakma.

f) Hücreye koyma.
(2) Toplu, bedensel, zalimane, in-

sanlık dışı veya küçültücü cezalar di-
siplin cezası olarak uygulanamaz.

Kınama
Madde 39 - (1) Kınama cezası, hü-

kümlüye eyleminin kötü niteliğinin
ve uygunsuzluğunun açıklanması ve
tekrarı durumunda doğuracağı so-
nuçlara dikkatinin çekilmesidir.

(2) Kınama cezasını gerektiren ey-
lemler şunlardır:

a) Mektuplarda tehdit, hakaret ve
sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.

b) Hükümlü ve tutuklulara karşı
edep ve nezakete aykırı şekilde ko-
nuşmak veya davranışlarda bulun-
mak.

c) İdareden habersiz mektup gön-
dermek.

d) Görevlilere hediye vermek veya
buna kalkışmak.

e) Görevlilere herhangi bir taah-
hütte bulunmak.

f) İdarece belirtilen miktardan fazla
para bulundurmak.

g) Hükümlü kimliğini yanında bu-
lundurmamak.

h) Yatma plânına uymamak.
ı) Ceza infaz kurumlarının duvarla-

rına yazı yazmak, resim yapmak veya
afiş yapıştırmak.

j) İdarece verilen eşya ve benzeri
şeyleri kötü kullanmak.

k) Kişisel temizliğe veya çevre te-
mizliğine dikkat etmemek.

l) İdarece alınan sağlık önlemlerine
uymamak.

m) Kurumda gereksiz gürültü yap-
mak.

Bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma

Madde 40 - (1) Bazı etkinliklere ka-
tılmaktan alıkoyma cezası, hükümlü-
nün bir aydan üç aya kadar süreyle
kurumun kültürel ve spor etkinlikle-
rine katılmaktan yoksun bırakılması-
dır.

(2) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır:

a) İdarenin izni olmaksızın yasak
yerlere girmek.

b) Eğitim yerini terk etmek.
c) Eğitimi savsaklamak.
d) Olumsuz davranışa yönelik

gruplaşmaya neden olmak veya bu
amaca yönelik gruba katılmak.

e) Kurum görevlilerine karşı uy-
gunsuz söz sarf etmek veya davra-
nışta bulunmak.

f) Çıkar sağlamak amacıyla hüküm-
lülere veya kurum görevlilerine eşya
vermek veya satmak.

g) Açlık grevi yapmak.

Ücret karşılığı çalışılan işten yok-
sun bırakma

Madde 41 - (1) Ücret karşılığı ça-
lışılan işten yoksun bırakma cezası,
hükümlünün kurum yönetiminde üc-
ret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç
aya kadar yoksun bırakılmasıdır.

(2) Ücret karşılığı çalışılan işten
yoksun bırakma cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:

a) İş elbisesini giymemek.
b) İş yerini izinsiz terk etmek.
c) İş yerindeki çalışma yönergele-

rine uymamak.
d) İşte gerekli özeni göstermemek

veya işin gereği olan özeni gösterme-
mek.

e) Başkalarının ciddiyetle çalışma-
larını engellemek.

f) İşte kullanılan aletleri ve gereçleri
kasten bozmak.
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g) İş yerini veya çalışanları dikkat-
siz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehli-
keye düşürmek veya bunlara ağır za-
rar vermek.

h) İşi kasten kötü yapmak veya ge-
rektiği hâlde çalışmamak.

Haberleşme veya iletişim araçla-
rından yoksun bırakma veya kısıt-
lama

Madde 42 - (1) Haberleşme veya
iletişim araçlarından yoksun bırakma
veya kısıtlama cezası, hükümlünün
bir aydan üç aya kadar mektup, faks
ve telgraf almak ve yollamaktan, tele-
vizyon izlemekten, radyo dinlemek-
ten, telefon etmekten ve diğer ileti-
şim araçlarından yararlanmaktan ta-
mamen veya kısmen yoksun bırakıl-
masıdır.

(2) Bu cezayı gerektiren eylemler
şunlardır:

a) Protesto amacıyla idarece veri-
len yemeği topluca almama eylemine
katılmak.

b) Kurum işyurdu yönetim kuru-
lunca uygun görülen işte çalışmamak.

c) Herhangi bir şeyi protesto ama-
cıyla veya idareye karşı toplu olarak
sessiz direnişte bulunmak.

d) Odalarda, eklentilerinde ve di-
ğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi
stoku yapmak.

e) Gereksiz olarak marş söylemek
veya slogan atmak.

f) 1 Kurum idaresine bildirilen te-
lefon numarası aracılığıyla ya da tek-
nik müdahale ile başka bir hatta yön-
lendirme yapmak suretiyle görüşme
hakkı olmayan kişilerle görüşmek.

(3) Hükümlüye gelen mektup, faks
ve telgraflar, disiplin cezasının infa-
zından sonra kendisine verilir. Aynı
türden olsa bile sonraki disiplin ceza-
sının infazına bu işlem yapılmadan

başlanamaz.
(4) Anne, baba, eş, çocuk ve kardeş-

lerin ölüm veya ağır hastalıkları ile
doğal afet hâllerinde yapılması gere-
ken haberleşmeler ve avukat ile ilişki-
lerde bu madde hükmü uygulanmaz.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bı-
rakma

Madde 43 - (1) Ziyaretçi kabulün-
den yoksun bırakma cezası, hükümlü-
nün bir aydan üç aya kadar ziyaretçi
görüşüne çıkarılmamasıdır.

(2) Ziyaretçi kabulünden yoksun
bırakma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır:

a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak.
b) Aramaya karşı çıkmak.
c) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili

olarak alınacak tedbirlere karşı çık-
mak.

d) Kurumda korku, kaygı veya pa-
nik yaratabilecek biçimde söz söyle-
mek veya davranışta bulunmak.

e) Hükümlülerin haberleşmelerini,
ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileş-
tirme ve eğitim programları çerçeve-
sinde eğitim ve spor, meslek kazan-
dırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer
sosyal ve kültürel faaliyetlere katıl-
malarını, kurum hekimince muayene
ve tedavi edilmelerini, avukat tayin
etmelerini, mahkemelere veya Cum-
huriyet Başsavcılıklarına gitmelerini,
kurum görevlileri ile görüşmelerini,
salıverilenlerin kurum dışına çıkma-
larını her ne suretle olursa olsun en-
gellemek, hükümlü ve tutukluları bu
fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat
vermek, mevzuatın hükümlü ve tu-
tuklulara tanıdığı sair her türlü gö-
rüşme ve temas olanaklarını engelle-
mek.

f) Kumar ve benzeri oyunlar oyna-
mak veya oynatmak.

12020-7242 m.24
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9- m.44 İnfaz Kanunu

g) 1 Ceza infaz kurumu idaresince
verilen kıyafetleri giymemek veya ve-
rilen kıyafetlere kasten zarar vermek.

(3) Resmî ve yetkili merciler ile avu-
katlar ve yasal temsilcilerle görüşme-
lerde bu madde hükmü uygulanmaz.

Hücreye koyma
Madde 44 - (1) Hücreye koyma ce-

zası, hükümlünün eylemlerinin nite-
lik ve ağırlığına göre bir günden yirmi
güne kadar, açık havaya çıkma hakkı
saklı kalmak üzere, geceli ve gün-
düzlü bir hücrede tek başına tutul-
ması ve her türlü temastan yoksun
bırakılmasıdır.

(2) Bir günden on güne kadar hüc-
reye koyma cezasını gerektiren eylem-
ler şunlardır:

a) Kurum tesislerine, araç ve gereç-
lerine zarar vermek.

b) Tünel kazmaya teşebbüs etmek.
c) Firara teşebbüs etmek.
d) Hükümlü ve tutukluları idareye

karşı kışkırtmak veya isyana kalkış-
mak.

e) Hükümlü ve tutukluları daha az
cezayı gerektiren şekilde kasten yara-
lamak.

f) Hükümlü ve tutuklular üzerinde
baskı kurarak çıkar sağlamak, özel iş-
leriyle başka işlerde kullanmak, bun-
lara kalkışmak veya bu amaçları ger-
çekleştirmek için oluşturulan grup-
lara katılmak veya bunlarla daya-
nışma içinde olmak.

g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde be-
lirtilenler dışında kalıp da Kanuna
uygun olarak yasaklanmış bulunan
her türlü eşya, araç, gereç veya malze-
meyi ceza infaz kurumlarına sokmak,
bulundurmak, kullanmak.

h) Sayım ve aramalar ile 43 üncü
maddenin (e) bendinde belirtilen fa-
aliyetlere şiddet kullanarak engel ol-
mak veya buna kalkışmak.

ı) Kurum görevlileri ile dış güven-
lik görevlilerine rüşvet teklif etmek
veya vermeye kalkışmak.

j) Kurum görevlilerine hakaret veya
tehditte bulunmak.

k) Kuruma, kurum görevlilerine
veya hükümlü ve tutuklulara ait şey-
leri çalmak veya bunlara kasten zarar
vermek.

l) İzin süresini özürsüz olarak en
fazla iki gün geçirmek.

m) Hükümlü ve tutukluların bes-
lenmelerini engellemek, açlık grevine
ve ölüm orucuna teşvik veya ikna et-
mek, bu yolda talimat vermek.

n) 2 Kuruma alkol sokmak, ku-
rumda alkol bulundurmak veya kul-
lanmak.

(3) Onbir günden yirmi güne kadar
hücreye koyma cezasını gerektiren ey-
lemler şunlardır:

a) İsyan çıkartmak.
b) Kuruma ağır zarar vermek.
c) Kasten yangın çıkarmak.
d) Adam öldürmek veya öldür-

meye kalkışmak.
e) Hükümlü ve tutukluları kasten

veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış ya-
ralamak ile görevlileri her türlü kas-
ten yaralamak.

f) Cinsel saldırıda veya çocuklara
karşı cinsel istismarda bulunmak, bu
suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde
bulunmak.

g) Her türlü ateşli silâh, mermi,
patlayıcı madde, kesici, delici, yara-
layıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındı-
rıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve
ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu
ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve
sair elektronik haberleşme aracını ku-
ruma sokmak, bulundurmak, kullan-
mak.

h) Görevlileri veya hükümlü ve tu-
tukluları rehin almak.

22020-7242 m.25
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İnfaz Kanunu 9- m.45

ı) Firar etmek veya tünel kazmak.
j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde

baskı kurarak çıkar sağlamak, özel iş-
leriyle başka işlerde kullanmak, bun-
lara kalkışmak veya bu amaçları ger-
çekleştirmek için nüfuz kullanarak
grup oluşturmak.

k) Suç örgütlerine ait her türlü ya-
yın, bez afiş, pankart, resim, sembol,
işaret ve benzeri eşyayı kurumların
herhangi bir yerine asmak veya teşhir
etmek.

l) Suç örgütlerinin eğitim ve pro-
paganda faaliyetlerini yapmak veya
yaptırmak.

m) Kurum görevlileri ile dış güven-
lik görevlilerine rüşvet vermek.

(4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri
karşılayacak biçimde düzenlenir.

(5) Hücreye konulan hükümlünün,
resmî ve yetkili merciler ve avukat ile
görüşmesine engel olunmaz.

Çocuk hükümlüler hakkında uygu-
lanabilecek disiplin tedbirleri

Madde 45 - (1) Çocuk hükümlü-
ler hakkında uygulanabilecek disip-
lin tedbirleri, çocuğun disiplin cezası
gerektiren eyleminin gerçekleşme ris-
kinin bulunması hâlinde bu riski or-
tadan kaldırmak veya soruşturma sü-
rerken giderilmesi güç ve imkânsız
zararların doğmasını önlemek ama-
cıyla uygulanan ve ceza niteliği taşı-
mayan koruma ve önleme amaçlı ted-
birlerdir.

(2) Çocuklar hakkında uygulanabi-
lecek disiplin tedbirleri şunlardır:

a) Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertele-
mek.

b) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi de-
ğiştirmek.

c) Bulunduğu kurumun başka bir
kısmına nakletmek.

d) Meslek eğitiminin bütünlüğünü
ve sürekliliğini bozmayacak şekilde

çalıştığı işyerini veya atölyeyi değiş-
tirmek.

e) Belli yerlere girmesini yasakla-
mak.

f) Bazı eşyaları bulundurmasını
veya kullanmasını yasaklamak.

Çocuk hükümlüler hakkında uygu-
lanabilecek disiplin cezaları

Madde 46 - 1(1) Uyarma: Çocuğa
eyleminin niteliğinin kötü ve uygun-
suz olduğunun açıklanması ve tek-
rarı durumunda doğuracağı sonuç-
lara dikkatinin çekilmesidir. Uyarma
cezasını gerektiren eylemler şunlar-
dır:

a) Yatakhane, atölye, etüt salonu,
kütüphane ve buna benzer yerlerde
sigara içmek.

b) Aynı alanı veya etkinliği paylaş-
tığı arkadaşlarının rahatsız olmasına
neden olacak biçimde gürültü yap-
mak veya davranışlarda bulunmak.

c) Yattığı odayı ve yatma yerlerini
izinsiz değiştirmek.

d) Yatma ve kalkma zamanına uy-
mamak.

e) Sayımı geciktirmek veya geç çık-
mak.

f) İzin alması gereken durumlarda
diğer odalara izinsiz gitmek.

g) Yemek yeri varken odalarda ye-
mek yemek, yiyecek bulundurmak.

h) Kurum görevlilerine, kurumu zi-
yaret eden kişilere, kurum dışında ka-
tıldığı faaliyetlerin görevlilerine ve ar-
kadaşlarına kaba veya saygısız dav-
ranmak.

ı) Kişisel durumu, adresi ve buna
benzer konularda kurum görevlile-
rini yanlış bilgilendirmek, yalan söy-
lemek.

j) Kılık ve kıyafetine, kişisel temiz-
liğine dikkat etmemek.

k) Katıldığı etkinlikler ve derslerle
ilgili olarak bulundurması gereken

12020-7242 m.26
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araç ve gereçleri yanında bulundur-
mamak.

l) Kurum içinde katılması gereken
faaliyetlere katılmamak, geç katılmak
veya katıldıktan sonra izinsiz ayrıl-
mak.

m) Siyasî partilere, bu partilere
bağlı yan kuruluşlara ait amblem, ro-
zet, yazı, slogan, bildiri, ilân, broşür
ve buna benzer eşyaları bulundur-
mak, asmak, teşhir etmek ya da üze-
rinde taşımak.

(2) Kınama: Çocuğun, daha önce
uyarı cezası verilmesine sebep olan
davranışı ikinci kez tekrarlaması hâ-
linde, davranışının sonuçlarına ikinci
kez dikkatinin çekilmesidir.

(3) Onarma, tazmin etme ve eski
hâle getirme: Disiplin cezası gerek-
tiren eylemin sonuçlarının, istekli
olması koşulu ile çocuk tarafından
onarma, tazmin etme veya eski hâle
getirme suretiyle giderilmesidir. Bu
disiplin cezasını gerektiren eylemler
şunlardır:

a) Başkasına ait eşyayı izinsiz al-
mak, kullanmak.

b) İdarece alınan sağlık önlemlerine
uymamak.

c) Çevre temizliğine dikkat etme-
mek, kurumu ve çevresini kirletmek.

d) Kişisel temizliğini veya kendi ya-
şam alanının temizliğini yapmamakta
ısrar etmek.

e) Kurum içindeki iş ve eğitim ye-
rini izinsiz terk etmek.

f) Kuruma ait eşyayı usulüne uy-
gun olmayan şekilde almak veya kul-
lanmak.

g) İşini kasten kötü yapmak veya
çalışması gerekirken çalışmamak.

h) İyileştirme ve eğitim faaliyetle-
rinde kendisine verilen ödev ve gö-
revleri yapmamak.

ı) Resmî kurumlardan, kurum ki-
taplığından, atölye ve derslik gibi yer-
lerden aldığı kitap, araç ve gereçleri

zamanında geri vermemek, eksik ver-
mek ve bunlara zarar vermek.

j) Dikkatsizlikle kurumun bina, ek-
lenti ve donanımları ile kuruma ait
taşınır ve taşınmaz malları veya baş-
kasına ait herhangi bir eşyayı yakmak,
kırmak veya hasara uğratmak.

k) Üzerinde bulundurulmasına izin
verilmeyen veya bulundurabileceğin-
den fazla eşya veya para bulundur-
mak.

l) Yasaklanmış her tür yayını ku-
ruma veya kuruma bağlı yerlere sok-
mak veya yanında bulundurmak.

m) Kurum eşyasına, kendisinin
veya arkadaşlarının araç ve gereçle-
rine ahlâk dışı, ideolojik veya siyasî
amaç taşıyan resim, amblem ve ben-
zerlerini yapmak, yazılar yazmak ve
asmak.

(4) Harcamalarına sınır koyma: Ço-
cuğun daha önce onarma, tazmin
etme ve eski hâle getirme cezası veril-
miş olan davranışı ikinci kez tekrar-
laması hâlinde çalışması karşılığında
aldığı ücret ve ailesinden gelen para-
nın haftalık harcama limitinin üçte bi-
rinin otuz gün süre ile kesilmesidir.

(5) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma: Çocuğun otuz güne kadar
sosyal, kültürel ve sportif faaliyet-
lere katılmaktan yoksun bırakılması-
dır. Bu disiplin cezasını gerektiren ey-
lemler şunlardır:

a) Kumar oynamak.
b) Kavga etmek.
c) Dikkatsiz davranışı sonucu baş-

kalarının güvenliğini veya sağlığını
tehlikeye düşürmek.

d) Katıldığı kurum dışı faaliyetler-
den zamanında dönmemek ve uy-
ması gereken koşullara uymamak.

e) Kullanması için kendisine veri-
len bir şeyi satmak veya başkasına
vermek.

f) Kurum veya dış güvenlik görev-
lilerine rüşvet vermek.
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g) Suç örgütlerine ait her türlü ya-
yın, bez afiş, pankart, resim, sembol,
işaret ve benzeri eşyayı kurumun her-
hangi bir yerine asmak veya teşhir et-
mek ya da bulundurmak.

h) Katıldığı faaliyetlerin akışını ve
düzenini engelleyici ve bozucu nite-
likte kastî davranışlarda bulunmak,
faaliyeti yürüten kişinin uyarısına
rağmen bu davranışlarına devam et-
mek.

ı) Arkadaşlarının verilen görevleri
yapmasına engel olmak.

j) Başkasına ait eşyaya kasten zarar
vermek.

(6) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri
alma: Çocuğun, daha önce bazı faali-
yetlere katılmaktan alıkoyma cezası
verilmiş olan davranışı ikinci kez tek-
rarlaması hâlinde, teşvik esaslı ayrıca-
lıkların otuz gün süre ile geri alınma-
sıdır.

(7) İznin ertelenmesi veya ziyaret-
lerin kapalı şekilde yaptırılması: Di-
siplin cezasını gerektiren eylemin ni-
teliğine ve ağırlık derecesine göre ço-
cuğun izninin altmış güne kadar erte-
lenmesi veya kapalı ceza infaz kurum-
larında açık ziyaretlerin altmış güne
kadar kapalı şekilde yaptırılmasıdır.
Bu disiplin cezasını gerektiren eylem-
ler şunlardır:

a) Diğer çocuklar üzerinde nüfuz
kurmak ve husumet hislerini tahrike
çalışmak, imtiyaz ve menfaat hırsları
yaratmak.

b) Her türlü bağımlılık yapıcı mad-
deyi kuruma getirmek, kullanmak,
bulundurmak, satmak, kullanmış ola-
rak kuruma gelmek.

c) Başkalarına ait para ve eşyayı al-
mak için zor kullanmak, haraç almak.

d) Taarruz ve firara yarayacak ve
gerektiğinde bu işler için kullanılabi-
lecek madde ve aletleri yapmak, sak-
lamak, bulundurmak.

e) İdareye ait olup kendisine ve-

rilmemiş bulunan yatak, battaniye,
karyola ve dolap gibi eşyayı zapt et-
mek veya satmak ya da maddi men-
faat karşılığı diğer çocuklara kullan-
dırmak.

f) Kurum görevlilerine hakaret et-
mek, karşı gelmek.

g) Başkalarının güvenliğini veya
sağlığını tehlikeye sokan davranış-
larda bulunmak.

h) Mazeretsiz olarak izinden dön-
mesi gereken zamandan geç dönmek
ve uyması gereken koşullara uyma-
mak.

ı) Kuruma yasak eşya sokmak, baş-
kasına vermek veya satmak.

j) Okul, işyeri gibi gitmesi gereken
bir yere gitmemek, katılması gereken
faaliyetlere katılmamak.

k) Hakaret veya iftira etmek, alçal-
tıcı söz söylemek veya davranışta bu-
lunmak, başkalarını bu tür davranış-
lara kışkırtmak.

l) Suç örgütlerinin propaganda ve
eğitim faaliyetlerini yapmak veya
yaptırmak.

m) Kurum dışına izinsiz çıkmak.
n) Kurumca verilen kimlik kartında

veya kendisine verilen her tür bel-
gede tahrifat yapmak, sahte belge dü-
zenlemek, kullanmak.

o) İyileştirme ve eğitim faaliyetleri-
nin yapılmasına engel olmak, katılan-
ları faaliyetleri terk etmeye zorlamak
veya kışkırtmak.

p) Kasten başkasını yaralamak.
r) Kurumda güvenlik amacıyla

oluşturulan teknik, mekanik veya
elektronik cihaz ya da sistemleri kas-
ten etkisiz veya çalışamaz hâle getir-
mek yahut amacı dışında kullanmak.

(8) Kapalı ceza infaz kurumuna
iade: Çocuğun, eyleminin nitelik ve
ağırlığına göre çocuk kapalı ceza in-
faz kurumlarına, bulunmadığı hâl-
lerde kapalı ceza infaz kurumlarının
çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay,
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bu fıkrada sayılan disiplin eylemle-
rinin ikinci veya daha fazla tekrarı
hâlinde ise bir yıl süre ile iadesidir.
Çocuk, bu fıkra dışında işlenen di-
siplin suçları ve disiplin cezalarından
dolayı çocuk kapalı infaz kurumuna
iade edilemez. Kapalı ceza infaz kuru-
muna iadeyi gerektiren eylemler şun-
lardır:

a) Kurum içinde veya dışında baş-
kasını neticesi sebebiyle ağırlaşmış şe-
kilde yaralamak ya da yaralayıcı, öl-
dürücü her türlü âlet, silâh ve patla-
yıcı madde kullanmak suretiyle her-
hangi bir kimseyi yaralamaya teşeb-
büs etmek, yaralamak.

b) Bir kimseyi rızası hilafına alıkoy-
mak.

c) Şiddet ve tehdit ile kurum görev-
lilerinin görevini engellemek.

d) Firara teşebbüs etmek veya firar
etmek.

e) Kasten kurumun bina, eklenti ve
donanımları ile taşınır ve taşınmaz
mallarını yakmak veya yakmaya te-
şebbüs etmek, ağır hasar vermek.

f) Hükümlü ve tutukluları ida-
reye karşı kışkırtmak, isyan çıkart-
mak veya isyana teşebbüs etmek.

g) Adam öldürmek veya öldür-
meye teşebbüs etmek.

h) Cinsel saldırı, çocukların cinsel
istismarı ve cinsel tacizde bulunmak
veya bunlara teşebbüs ve bu tür dav-
ranışlara kışkırtmak.

ı) Görevlilere, diğer çocuklara iş-
kence yapmak veya yaptırmak.

(9) Odaya kapatma cezası: Seki-
zinci fıkrada belirtilen kapalı infaz ku-
rumunda bulunan çocuğun, aynı fık-
rada belirtilen eylemlerde bulunması
hâlinde, beş güne kadar açık havaya
çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece
ve gündüz tek başına bir odada tu-
tulmasıdır. Bu ceza, çocuğun kurum

görevlilerine istediği zaman ulaşma-
sına engel olunmayacak şekilde uy-
gulanır. Çocuk, cezanın infazı önce-
sinde, sırasında ve sonrasında doktor
kontrolünden geçirilir. Cezanın infazı
sırasında çocuğun; ailesi, avukatı ve
yasal temsilcisiyle görüşmesine izin
verilir.

Disiplin soruşturması
Madde 47 - Madde 47- (1)1 Uyarma,

kınama ve bazı etkinliklere katılmak-
tan alıkoyma cezaları kurumun en üst
amiri tarafından verilir ve uygulanır.

(2) Hükümlülerin diğer disiplin ce-
zalarını gerektiren eylemlerinin öğre-
nilmesinden itibaren derhâl ve en geç
beş gün içinde kurum en üst amirince
atanan bir görevli tarafından soruş-
turmaya başlanır.

(3) Soruşturma en geç onbeş gün
içinde tamamlanır. Firar hâlinde bu
süre hükümlünün yakalandığının öğ-
renildiği tarihte başlar. Düzenlenen
rapor ve ekleri disiplin kuruluna su-
nulur. Soruşturma süresi eylemin ve
soruşturmanın niteliğine göre infaz
hâkiminin yazılı onayı ile yedi güne
kadar uzatılabilir.

(4) Savunma alınmadan disiplin ce-
zası verilemez. Haklarında disiplin
soruşturması yapılanlara, yüklenen
eylemin niteliği ve sonuçları ile üç
gün içinde savunmalarını vermeleri,
aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş
sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Sa-
vunma yazılı olarak sunulabileceği
gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü
savunma tutanakla saptanır. Türkçe
bilmeyenlerle, sağır ve dilsizlerin sa-
vunmaları tercüman aracılığıyla alı-
nır.

(5) Disiplin cezaları disiplin kuru-
lunca evrak üzerinden görüşülerek en
geç üç gün içinde karara bağlanır. Di-
siplin kurulu, yasada yazılı disiplin
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cezası uygulanmasına veya disiplin
cezası verilmesine yer olmadığına ka-
rar verebilir. Disiplin kurulu kararları
gerekçeli olarak yazılır ve kararda şi-
kâyet mercii ve süresi açıkça gösteri-
lir.

(6) Disiplin kurulu kararı, hakla-
rında soruşturma yapılanlara yöne-
tim tarafından derhâl tebliğ edilir.

(7) Kurumun iç düzenini ve hü-
kümlülerin yaşam ve beden bütün-
lüklerinin ciddî tehlike altında bulun-
ması nedeniyle derhâl tedbir alınması
zorunlu olan hâllerde, kurumun en
üst amiri 49 uncu maddede belirti-
len tedbirleri almakla beraber soruş-
turmayı başlatır. Bu hâlde infaz hâki-
mine bilgi verilir.

(8) Disiplin soruşturması hükümlü-
nün barındırıldığı ceza infaz kurumu
disiplin kurulu tarafından yapılır. Hü-
kümlünün ceza infaz kurumu dışın-
daki eylemleri nedeniyle yapılacak di-
siplin soruşturması, hükümlünün ey-
lem öncesi en son barındırıldığı ceza
infaz kurumu disiplin kurulu tarafın-
dan yapılır.

Disiplin cezasını gerektiren eylem-
lerin tekrarı, disiplin cezalarının in-
fazı ve kaldırılması

Madde 48 - (1) 1(İptal)
(2) Bir eylemden dolayı verilen di-

siplin cezası kesinleştikten sonra bu
cezanın infazı tamamlanıp kaldırıl-
ması için dördüncü fıkrada belirtilen
süreler geçinceye kadar yeniden di-
siplin cezasını gerektiren bir eylemde
bulunan hükümlü hakkında, her de-
fasında bir üst ceza uygulanır.

(3) Disiplin cezalarının infazı;
a) Hücreye koyma ve odaya ka-

patma cezasının infazına, infaz hâ-
kiminin onayı ile başlanır. Hücreye
koyma ve odaya kapatma cezasına
ilişkin diğer hükümler saklı kalmak

üzere, kesinleşen disiplin cezalarının
infazına derhâl başlanır. Birden fazla
disiplin cezası verilmiş olması hâ-
linde, bu cezalar kesinleşme tarihleri
sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir
cezanın infazı tamamlanmadan diğe-
rinin infazına başlanmaz.

b) Disiplin cezalarının tamamı in-
faz edilip kaldırılmadıkça koşullu sa-
lıverilme işlemi yapılmaz, ancak bu
süre hakederek salıverme tarihini ge-
çemez.

c) Hücreye koyma cezasına ilişkin
disiplin cezalarının infazından önce
ve infazı sırasında hükümlü, hekim
tarafından muayene edilir. İlgilinin
bu cezaya katlanamayacağı anlaşı-
lırsa cezanın infazı sonraya bırakılır
veya hekiminin belirleyeceği aralık-
larla infaz edilir. Koşullu salıverilme
tarihine kadar hükümlünün iyileşe-
meyeceğinin tam teşekküllü Devlet
veya üniversite hastanesi sağlık ku-
rulu raporu ile saptanması hâlinde
hücreye koyma cezası infaz edilmez;
yerine 44 üncü maddenin ikinci fık-
rasının uygulandığı hâllerde iki ay,
üçüncü fıkrasının uygulandığı hâl-
lerde dört ay süreyle ziyaretçi kabu-
lünden yoksun bırakma cezası uygu-
lanır. Raporlar infaz dosyasına konu-
lur.

(4) İnfaz edildiği tarihten itibaren
disiplin cezasının kaldırılmasında ve
iyi hâlin kazanılmasında aşağıda be-
lirtilen süreler esas alınır;

a) Kınama cezası onbeş gün,
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-

koyma cezası bir ay,
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yok-

sun bırakma cezası üç ay,
d) Haberleşme veya iletişim araç-

larından yoksun bırakma veya kısıt-
lama cezası üç ay,

e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bı-
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rakma cezası üç ay,
f) Hücreye koyma cezası 44 üncü

maddenin ikinci fıkrasındaki hâllerde
altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâllerde
bir yıl,

g) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi
kabulünden yoksun bırakma cezası,
(f) bendinde belirtilen süre,

Sonunda disiplin cezası almamak
ve iyi hâlli olmak koşuluyla (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen cezalar kurum
en üst amiri tarafından, diğer bent-
lerde belirtilen cezalar, kurumun en
üst amirinin önerisi ve disiplin ku-
rulu kararıyla kaldırılır.

(5) Çocuk hükümlüler hakkında ve-
rilen disiplin cezaları;

a) Uyarma ve kınama cezaları ka-
rarla birlikte,

b) Onarma, tazmin etme ve eski
hâle getirme cezası yedi gün so-
nunda,

c) Harcamalarına sınır koyma ce-
zası otuz gün sonunda,

d) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma cezası otuz gün sonunda,

e) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri
alma cezası otuz gün sonunda,

f) İznin ertelenmesi cezası altmış
gün sonunda,

g) Kapalı ceza infaz kurumuna iade
cezası altmış gün sonunda,

h) Odaya kapatma cezası doksan
gün sonunda,

Kendiliğinden kalkmış sayılır. (a)
bendi hariç, bu fıkradaki diğer süre-
ler karar tarihinden, firar hâlinde in-
faz tarihinden itibaren başlar.

(6) Çocuğun bulunduğu kurumun
disiplin kurulu, kurum kurallarına
uyma, iyileştirme programında iler-
leme veya verilen ceza ile amaçlanan
sonucun gerçekleşmesi durumunda,
çocuk hakkında verilen disiplin ceza-
sını süre koşulu aranmaksızın her za-

man kaldırabilir.

Yönetim tarafından alınabilecek
tedbirler

Madde 49 - (1) Yönetim, disiplin so-
ruşturması yapılan hükümlünün oda-
sını, iş ve çalışma yerini değiştirebilir,
hükümlüyü kurumun başka kesimine
nakledebilir veya diğer hükümlüler-
den ayırabilir.

(2) Kurumun düzeninin ve kişilerin
güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı
karşıya kalması hâlinde, asayiş ve dü-
zeni sağlamak için Kanunda açıkça
belirtilmeyen diğer tedbirler de alınır.
Tedbirlerin uygulanması, disiplin ce-
zasının verilmesine engel olmaz.

Zorlayıcı araçların kullanılması
Madde 50 - (1) Hiçbir hâlde zincir

ve demire vurmak tedbir olarak uy-
gulanmaz. Kelepçe ve bedensel hare-
ketleri kısıtlayıcı araçlar;

a) Yetkili makamın önüne getiril-
diğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve
nakil sırasında kaçmayı önlemek için,

b) Hekimin talimat ve gözetiminde
olmak üzere tıbbî nedenlerle,

c) Diğer kontrol usûllerinin yeter-
sizliği hâlinde hükümlünün kendi-
sine veya başkalarına zarar vermesine
veya eşyayı tahrip etmesine engel ol-
mak için kurum en üst amirinin em-
riyle,

Kullanılabilir.
(2) Çocuk hükümlüler için birinci

fıkranın (a) bendi hükmü uygulan-
maz.

Ödüllendirme
Madde 51 - 1(1) Hükümlüler, ku-

rum içindeki veya dışındaki genel du-
rumları, eğitim ve iyileştirme faaliyet-
lerine etkin katılımları, kurum düze-
nine karşı tutumları ve kendilerine ve-
rilen işlerdeki gayretleri dikkate alına-
rak teşvik esaslı ödüllerden yararlan-
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dırılabilirler.
(2) Bu madde hükümleri, çocuk hü-

kümlüler için de geçerlidir.
(3) Hükümlülere verilebilecek ödül-

ler şunlardır:
a) Kapalı ceza infaz kurumlarında

bulunan evli hükümlüler, en geç üç
ayda bir kez olmak üzere, üç saat-
ten yirmidört saate kadar eşleri ile
kurum veya eklentilerinde ceza infaz
kurumu personelinin yakın nezareti
olmaksızın mahrem şekilde görüştü-
rülebilir.

b) Çocuk hükümlülere, en geç ayda
bir kez olmak üzere, üç saatten yir-
midört saate kadar ana ve babasıyla
veya vasisiyle ya da ana veya baba-
sıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da
eklentilerinde ceza infaz kurumu per-
sonelinin yakın nezareti olmaksızın
aile görüşmesi yaptırılabilir.

c) Haftalık ziyaret süresi iki saate
kadar uzatılabilir.

d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret
yaptırılabilir.

e) Üst üste kullanılmayan en fazla
üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak
kullandırılabilir.

f) Haftalık telefonla görüşme süresi
veya sayısı iki katına kadar artırılabi-
lir.

g) Sosyal, kültürel veya sportif et-
kinliklerden öncelikli veya daha uzun
süreli yararlanmaları sağlanabilir.

h) Haftalık harcama miktarı yarı
oranında artırılabilir.

ı) Tek kişilik odalarda televizyon
bulundurma imkânı verilebilir.

j) Hediye verilebilir.
k) Takdir belgesi veya tavsiye mek-

tubu verilebilir.
l) Çocuk hükümlüler için ku-

rum bünyesinde gerçekleştirilen tö-
ren veya anma günü ya da doğum
günlerinde çocukların ailelerinin de
etkinliklere katılması sağlanabilir.

m) Çocuk hükümlünün yanında

kalacağı bir yakınının olmaması ne-
deniyle kullanamadığı özel izinler
yerine kurum idaresinin uygun gör-
düğü gün kadar eğitimevinin bulun-
duğu il sınırları içinde gündüzleri iz-
nini geçirmesi ve gece eğitimevinde
kalması imkânı verilebilir.

n) Çocuk eğitimevinde kalan hü-
kümlünün hafta sonunda bir gün, ku-
rum idaresinin uygun gördüğü süre
kadar, kurum dışına çıkmasına izin
verilebilir.

o) Çocuk eğitimevinde kalan hü-
kümlü, kamu kurum ve kuruluşları-
nın gençlik kampı veya gençlik mer-
kezi gibi imkânlarından yararlandırı-
labilir.

(4) Ödüllendirme sisteminin usul
ve esasları ile bu ödüllerden yararlan-
manın kapsam ve şartları, suç türleri
dikkate alınarak yönetmelikle belirle-
nir.

Şikâyet ve itiraz
Madde 52 - (1) Disiplin cezalarına

ve tedbirlerine karşı şikâyet ve iti-
raz durumunda 16.5.2001 tarihli ve
4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu
hükümleri uygulanır.

(2) Diğer mevzuattan kaynaklanan
dilekçe ve şikâyet hakkı saklıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Hükümlülerin Nakilleri

Nakiller
Madde 53 - (1) Hükümlüler, kendi

istekleri veya toplu sevk, disiplin, asa-
yiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğ-
retim, suç ve yargılama yeri nedenle-
riyle başka bir kuruma nakledilebilir-
ler.

(2) Hükümlü nakilden önce aranır
ve kurum hekimine, yoksa diğer bir
resmî hekime muayene ettirilir; mu-
ayene sonucu yola çıkarılamayacağı
anlaşılanlar, kurumun en üst amirince
derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna
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sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalı-
ğın uzmanı olmak üzere en az iki uz-
man hekimin imzaladığı ve hastane
başhekiminin onayladığı resmî rapor
ile belgelenmesi hâlinde nakil, maze-
ret ortadan kalkıncaya kadar geri bı-
rakılır ve durum Adalet Bakanlığına
bildirilir.

Kendi istekleri ile nakil
Madde 54 - 1(1) Hükümlülerin

kendi istekleri ile bulundukları ku-
rumdan başka kurumlara nakledile-
bilmeleri için;

a) Gitmek istedikleri kurumlardan
durumlarına uygun en az üç yeri be-
lirten bir dilekçe vermeleri,

b) Nakil giderlerini peşin olarak
ödemeyi kabul etmeleri,

c) Ceza infaz kurumlarında bulu-
nulması gereken sürenin üç aydan
fazla olması,

d) İyi hâl göstermeleri, disiplin ce-
zası almamış veya kaldırılmış olması,

e) İstekte bulunulan kurumda yer,
kapsama gücü ve sınıfının uygun bu-
lunması ve tutukevi olmaması,

f) Mahkûmiyet sürelerine uygun
hükümlülerin barındırıldığı bir ku-
rum olması,

g) Daha önce disiplin nedeniyle ay-
rılmak zorunda kaldıkları kurum ol-
maması,

Gerekir. Çocuk hükümlüler bakı-
mından bu fıkranın (b) bendi uygu-
lanmaz.

(2) Bu hükümlüler nakledildikleri
kurumlarda, eğitim öğretim veya has-
talık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kal-
mak zorundadırlar. Çocuklar bakı-
mından bu süre altı ay olarak uygula-
nır.

Disiplin nedeniyle nakil
Madde 55 - (1) Hükümlü, hüc-

reye koyma cezasını gerektiren eylem-

lerde bulunması hâlinde kurum yöne-
timince hakkında disiplin işlemi ya-
pılır ve kurum en üst amirinin istemi
üzerine Bakanlıkça başka kurumlara
nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni
kurumlarda çektirilir.

(2) Bu hükümlüler nakledildikleri
kurumlarda, mahkeme kararı, kurum
güvenliği, can güvenliği veya hasta-
lık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kal-
mak zorundadırlar.

Zorunlu nedenlerle nakil
Madde 56 - (1) Kurumların elve-

rişsiz ve yetersiz kalması, kapsama
gücünün aşılması, kullanılamaz hâle
gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet,
yangın ve büyük onarım gibi zorunlu
nedenlerle başka kurumlara nakledil-
meleri gerekli görülen hükümlüler,
yargı çevresi dışında Adalet Bakanlı-
ğınca belirlenen ve konumlarına uy-
gun olan diğer kurumlara nakledile-
bilirler.

Hastalık nedeniyle nakil
Madde 57 - (1) Hastaneye sevki zo-

runlu görülen hükümlü, bulunduğu
yere en yakın tam teşekküllü Dev-
let veya üniversite hastanesinin hü-
kümlü koğuşuna yatırılır.

(2) Bu hastanelere gönderilen hü-
kümlülerin başka yerlerdeki hastane-
lere sevki, sağlık kurulu raporuyla,
acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması
hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı
olmak üzere iki uzman hekim tara-
fından verilip, başhekim tarafından
onaylanan ve hastalığın sebebi, teda-
vinin hangi sebeple bulunduğu has-
tanede gerçekleştirilemediği, hastaya
nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini
açıkça belirten bir raporla mümkün-
dür. Bu durumda da en yakın ve hü-
kümlü koğuşu bulunan Devlet veya
üniversite hastaneleri tercih edilir.

12013-6411 m.7; 2020-7242 m.30
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(3) Hükümlünün bu hastanelerde
kontrol ve tedavisinin devam edip et-
meyeceğinin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde
hükümlü ait olduğu kuruma iade edi-
lir.

(4) Hükümlü, acil hâller dışında
özel sağlık kuruluşlarında tedavi edi-
lemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde
Adalet Bakanlığına bilgi verilir.

(5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle
bulunduğu kurumda kalmasının uy-
gun olmadığı, kurum hekiminin öne-
risi ve en üst amirinin isteği üzerine
alınacak sağlık kurulu raporuyla be-
lirlendiği takdirde, başka kurumlara
nakledilebilir.

Nakillerde alınacak tedbirler
Madde 58 - 1 (1) Hükümlülerin ku-

ruma veya başka bir yere götürülüp
getirilmesi sırasında, halkla bir araya
gelmelerine ve başkaları tarafından
görülmelerine engel olacak tedbirler
alınır.

(2) Hükümlü, havalandırma ve ışık
durumu yetersiz araçlarla, eziyet ve-
rici veya onur kırıcı şekilde nakledi-
lemez. Nakil sırasında alınacak ted-
birler, hükümlünün firarını önleyici
ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri
gerçekleştirici sınırları aşamaz, birbir-
leriyle ve görevlilerle herhangi bir tar-
tışmaya girmelerini engelleyici boyut-
ları geçemez.

(3) Çocuk eğitimevlerine nakiller
kurum görevlisinin nezaretinde yapı-
lır. Açık ceza infaz kurumlarına na-
killer ise kurum görevlisi olmaksızın
yapılır. Bu hâlde hükümlünün, aynı
il sınırları içinde bulunan ceza infaz
kurumları arasındaki nakillerde aynı
gün içinde; farklı illerde bulunan ceza
infaz kurumları arasındaki nakillerde

ise kurum amirinin kırksekiz saati
geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre
içinde, nakledildiği açık ceza infaz
kurumuna giriş yapması gerekir. Be-
lirlenen sürelerde açık ceza infaz ku-
rumuna giriş yapmayan hükümlüler
hakkında 97 nci madde hükümleri uy-
gulanır.

(4) Görevli nezaretinde yapılan na-
killer sırasında hükümlünün iaşe ve
bedensel ihtiyaçları giderilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ceza İnfaz Kurumunda

Hükümlünün Hakları, Güvenceleri
ve Kısıtlamalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Savunma Haklarının Kullanılması,

Kültür ve Sanat Etkinliklerine
Katılma, İfade Özgürlüğü

Avukat ve noterle görüşme hakkı
Madde 59 - 2(1) Hükümlü, avukat-

lık mesleğinin icrası çerçevesinde avu-
katları ile vekâletnamesi olmaksızın
en çok üç kez görüşme hakkına sahip-
tir.

(2) Avukat ve noter ile görüşme,
meslek kimliklerinin ibrazı üzerine,
tatil günleri dışında ve çalışma sa-
atleri içinde, bu iş için ayrılan gö-
rüşme yerlerinde, konuşulanların du-
yulamayacağı, ancak güvenlik nede-
niyle görülebileceği bir biçimde yapı-
lır.

(3) Avukatlar, vekâletnameleri olsa
da aynı anda birden fazla hükümlü
ile görüşme yapamazlar.

(4) Görüşme sırasında; hükümlü-
nün avukatına veya avukatın hüküm-
lüye verdiği belge veya belge örnek-
leri, dosyalar ve aralarındaki konuş-
maya ilişkin olarak kendilerinin tut-
tukları kayıtlar incelenemez; hüküm-

12013-6411 m.8
22005-5351 m.5; 2016-KHK/676 m.6; Aynen kabul:2018-7070 m.6; AYM 24/7/2019, E.:2018/73,

K.:2019/65
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lünün avukatı ile yaptığı görüşme
dinlenemez ve kayda alınamaz.

(5) Türk Ceza Kanununun 220
nci maddesinde ve İkinci Kitap Dör-
düncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Al-
tıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanım-
lanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan mahkûm
olanların avukatları ile görüşmele-
rinde, toplumun ve ceza infaz kuru-
munun güvenliğinin tehlikeye düşü-
rüldüğüne, terör örgütü veya diğer
suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu
örgütlere emir ve tâlimat verildiğine
veya yorumları ile gizli, açık ya da şif-
reli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi,
bulgu veya belge elde edilmesi hâ-
linde, Cumhuriyet başsavcılığının is-
temi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç
ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla
sesli veya görüntülü olarak kayde-
dilebilir, hükümlü ile avukatın yap-
tığı görüşmeleri izlemek amacıyla gö-
revli görüşmede hazır bulundurulabi-
lir, hükümlünün avukatına veya avu-
katın hükümlüye verdiği belge veya
belge örnekleri, dosyalar ve araların-
daki konuşmalara ilişkin tuttukları
kayıtlara elkonulabilir veya görüşme-
lerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

(6) İnfaz hakimliği hükümlünün;
kurallara uyumunu, toplum veya
ceza infaz kurumu bakımından arz
ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon çalış-
malarındaki gelişimini değerlendire-
rek, kararda belirttiği süreyi üç aydan
fazla olmamak üzere müteaddit defa
uzatabileceği gibi kısaltılmasına veya
sonlandırılmasına da karar verebilir.

(7) Beşinci fıkra kapsamına gi-
ren hükümlünün yaptığı görüşmenin,
aynı fıkrada belirtilen amaca yönelik
yapıldığının anlaşılması hâlinde, gö-
rüşmeye derhal son verilerek, bu hu-
sus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağ-
lanır. Görüşme başlamadan önce ta-

raflar bu hususta uyarılır.
(8) Hükümlü hakkında, yedinci

fıkra uyarınca tutanak tutulması hâ-
linde, Cumhuriyet başsavcılığının is-
temiyle hükümlünün avukatlarıyla
görüşmesi infaz hâkimince altı ay sü-
reyle yasaklanabilir. Yasaklama ka-
rarı, hükümlüye ve yeni bir avukat
görevlendirilmesi için derhal ilgili
baro başkanlığına bildirilir. Cumhuri-
yet başsavcılığı baro tarafından bildi-
rilen avukatın değiştirilmesini baro
başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra
hükmüne göre görevlendirilen avu-
kata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yü-
rürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunun 13 üncü maddesine göre üc-
ret ödenir.

(9) İnfaz hâkimi tarafından bu
madde uyarınca verilen kararlara
karşı 4675 sayılı Kanuna göre itiraz
edilebilir.

(10) Bu madde hükümleri 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasına göre yük-
sek güvenlikli ceza infaz kurumla-
rında bulunan hükümlüler ile beşinci
fıkradaki suçlardan hükümlü olup,
başka bir suçtan dolayı şüpheli veya
sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hü-
kümlüler hakkında da uygulanır.

(11) Tutuklular hakkında bu madde
hükümlerine göre karar vermeye so-
ruşturma aşamasında sulh ceza hâ-
kimi, kovuşturma aşamasında mah-
keme yetkilidir.

(12) Türkiye Cumhuriyetinin taraf
olduğu uluslararası sözleşmelere ve
karşılıklılık esasına uygun olmak ko-
şuluyla, Yabancı ülkelerde haklarında
soruşturma veya kovuşturma yapıl-
makta olan, yabancı ülke veya ulusla-
rarası yargı mercilerinde dava açmak
isteyen, leh veya aleyhine açılmış da-
vası olan Türk vatandaşı veya ya-
bancı uyruklu hükümlülerle yabancı
uyruklu avukatları, bu soruşturma

494
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ve kovuşturma, açılacak veya açıl-
mış davalarla sınırlı olmak ve vekâlet-
name sunmak koşuluyla görüşebilir-
ler. Vekâletnamesi olmayan yabancı
uyruklu avukatlar, hükümlü ile Tür-
kiye barolarına kayıtlı bir avukatla
birlikte görüşme yapabilirler.

Kültür ve sanat etkinliklerine ka-
tılma, ifade özgürlüğü

Madde 60 - (1) Ceza infaz kurum-
larında, olanaklar elverdiğince, kültü-
rün ve sanatın çeşitli dallarını tem-
sil eden programlar hazırlanır ve hü-
kümlülerin bunlara katılmaları husu-
sundaki usûller düzenlenir.

(2) Bu programların temel hedefi,
hükümlülerin ifade yeteneklerini ge-
liştirmelerini ve bilgilerini artırmala-
rını sağlamaktır.

(3) Kurumun kültür ve sanat prog-
ramları, Adalet Bakanlığınca belirle-
nen esaslara göre kurum en üst amiri
tarafından düzenlenir. Bu maksatla
Devletin kültür ve sanat işleriyle gö-
revli kuruluşları gerekli yardımları
yaparlar.

(4) Hükümlülerin ifade özgürlüğü
çerçevesinde gerçekleştirebilecekleri
yayın etkinlikleri, kurumda çalışma
esaslarını düzenleyen hükümlere ve
bu husustaki koşullara bağlıdır.

Kütüphaneden yararlanma
Madde 61 - (1) Ceza infaz kurum-

larında, kurumun büyüklüğüne göre,
kütüphane veya kitaplık oluşturulur.
Kütüphanelerde veya kitaplıklarda
verilen derslere kaynaklık edecek ki-
tapların yanı sıra olanaklar ölçüsünde
hükümlülerin boş zamanlarını de-
ğerlendirmelerini, okuma alışkanlığı
edinmelerini ve kültür bakımından
ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak
kitaplar da bulundurulur.

(2) Hükümlüye kurum kütüphane-

sinden yararlanma imkânı verilir. Ay-
rıca, hükümlüler kamu kurum ve ku-
ruluşlarına bağlı kütüphanelerde bu-
lunan ve 62 nci maddedeki şartları
taşıyan yayınlardan yararlandırılabi-
lir.

(3) Bu hizmet, gezici kitaplıklarla
da yerine getirilebilir.

Süreli veya süresiz yayınlardan
yararlanma hakkı

Madde 62 - 1(1) Hükümlü, mahke-
melerce yasaklanmamış olması koşu-
luyla süreli ve süresiz yayınlardan be-
delini ödeyerek yararlanma hakkına
sahiptir.

(2) Resmî kurumlar, üniversiteler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile mahkemelerce yasak-
lanmamış olması koşuluyla Cumhur-
başkanınca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar ve kamu yararına çalışan der-
nekler tarafından çıkartılan gazete, ki-
tap ve basılı yayınlar, hükümlülere üc-
retsiz olarak ve serbestçe verilir. Eği-
tim ve öğretimine devam eden hü-
kümlülerin ders kitapları denetime
tâbi tutulamaz.

(3) Kurum disiplinini, düzenini
veya güvenliğini bozan ya da tehli-
keye düşüren, hükümlülerin iyileşti-
rilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran
yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf
ve yorumları kapsayan hiçbir yayın
hükümlüye verilmez.

(4) Basın İlân Kurumu aracılığıyla
resmî ilan ve reklam yayınlama hakkı
bulunmayan gazeteler, ceza infaz ku-
rumuna kabul edilmez. Ancak ilan
ve reklamın geçici süreyle kesilmesi
hâli, bu hükmün dışındadır. Yabancı
dilde yayımlanmış gazete ve dergile-
rin ceza infaz kurumuna kabul edil-
mesinde Adalet Bakanlığı yetkilidir.

12018-KHK/700 m.160; 2020-7242 m.32
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İKİNCİ BÖLÜM
Günlük Yaşamda Haklar ve

Yükümlülükler

Hükümlünün barındırılması ve ya-
tırılması

Madde 63 - (1) Tehlikeli hâli bulu-
nan hükümlü ancak bir veya üç kişilik
odalarda, diğer hükümlüler ise kuru-
mun fizikî yapısı, kapasite durumu
ve güvenlik gerekleri göz önüne alı-
narak cezaevi yönetimi tarafından be-
lirlenecek sayıda mahkûmun kalabi-
leceği odalarda barındırılırlar.

(2) Her hükümlüye yöresel iklime
uygun nitelikte tek tip yatak ve yeterli
sayıda yatak takımı verilir.

(3) Kadınların erkeklerle, hüküm-
lülerin tutuklularla, çocukların yetiş-
kinlerle, örgüt veya çıkar amaçlı ör-
güt suçluları ile terör suçlularının Ka-
nunda sayılan hâller dışında bir araya
gelmelerine ve bağlantı kurmalarına
izin verilmez.

(4) Oda ve kısımlarda iklim koşul-
ları göz önüne alınarak yeterli yer,
ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen
sağlanır.

Hükümlünün giydirilmesi
Madde 64 - (1) Muhtaç hükümlü-

lere talepleri hâlinde, idare tarafından
iklime ve sağlığa uygun giysiler veri-
lir.

(2) Hükümlülerin giysileri, iç ve dış
güvenlik görevlilerinin giymekte ol-
duğu üniformalara benzer şekil ve
renkte olamaz.

Hükümlünün bakıma muhtaç ço-
cuklarının barındırılması

Madde 65 - (1) Anaları hükümlü
olup da dışarıda korumasına bırakıla-
cak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş
grubundaki çocuklar, analarının ya-
nında kalabilirler. Bu çocuklar gün-
düzleri ceza infaz kurumu bünyesin-

deki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu veya diğer kurum
ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz ba-
kımevlerinde barındırılırlar.

(2) Analarının yanında kalan çocuk-
lara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçla-
rına göre yiyecek ve içecek verilir.

(3) Üç yaşını doldurmuş çocuk-
lar, hâkim kararıyla çocuk yuvalarına
veya yetiştirme yurtlarına yerleştirile-
bilirler. Bu çocukların belirlenecek bir
program ve usule göre zaman zaman
analarıyla temasları sağlanır.

Hükümlünün telefon ile haber-
leşme hakkı

Madde 66 - 1(1) Kapalı ceza infaz
kurumlarındaki hükümlüler, Cum-
hurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte
belirlenen esas ve usullere göre ida-
renin kontrolündeki ücretli telefonlar
ile görüşme yapabilirler. Telefon gö-
rüşmesi idarece dinlenir ve kayıt al-
tına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bu-
lunan ve örgüt mensubu hükümlüler
bakımından kısıtlanabilir.

(2) Açık ceza infaz kurumları ile ço-
cuk eğitimevlerinde hükümlüler, üc-
retli telefonlarla serbestçe görüşme
yapabilirler.

(3) Açık ve kapalı ceza infaz kurum-
larındaki hükümlüler altsoy, üstsoy,
eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hasta-
lık, salgın hastalık veya doğal afet hâl-
lerinde, kuruma ait telefon ve faks
cihazından derhâl yararlandırılırlar.
Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve
tutanaklar özel bir dosyada saklanır.

(4) Hükümlüler açık ve kapalı ceza
infaz kurumlarında, çocuk eğitimev-
lerinde araç telefonu, telsiz telefon
veya cep telefonu ve benzeri iletişim
araçlarını bulunduramaz ve kullana-
mazlar.

12018-KHK/700 m.160; 2020-7242 m.33.

496
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Hükümlünün radyo, televizyon ya-
yınları ile internet olanaklarından
yararlanma hakkı

Madde 67 - (1) Hükümlü, ceza in-
faz kurumlarında merkezî yayın sis-
temi bulunduğu takdirde bu sisteme
bağlı olarak radyo ve televizyon ya-
yınlarını izleme hakkına sahiptir.

(2) Merkezî yayın sistemi bulunma-
yan kurumlarda, yararlı olmayan ya-
yınların izlenmesini ve dinlenmesini
engelleyecek önlemler alınmak sure-
tiyle bağımsız anten kullanılarak tele-
vizyon ve radyo izlenmesine ve din-
lenmesine izin verilir. Bu cihazlar, be-
deli kendisi tarafından ödenmek ko-
şuluyla hükümlü adına kurumca sa-
tın alınır. Her ne biçimde olursa olsun
dışardan gelenler tarafından getirilen
radyo, televizyon ve bilgisayarlar ku-
ruma alınmaz.

(3) Kapalı ve açık ceza infaz kurum-
ları ile çocuk eğitimevlerinde ancak,
eğitim ve iyileştirme programları çer-
çevesinde kurum yönetimince belirle-
nen yerlerde görsel ve işitsel eğitim
araç ve gereçlerinin kullanımına izin
verilebilir. Eğitim ve iyileştirme prog-
ramları gerekli kıldığı takdirde dene-
tim altında internetten yararlanılabi-
lir. Hükümlü, odasında bilgisayar bu-
lunduramaz. Ancak, Adalet Bakanlı-
ğının uygun görmesi hâlinde eğitim
ve kültürel amaçlı olarak bilgisayarın
ceza infaz kurumuna alınmasına izin
verilebilir.

(4) Bu haklar, tehlikeli hâlde bulu-
nan veya örgüt mensubu hükümlüler
bakımından kısıtlanabilir.

Hükümlünün mektup, faks ve telg-
rafları alma ve gönderme hakkı

Madde 68 - (1) Hükümlü, bu mad-
dede belirlenen kısıtlamalar dışında,
kendisine gönderilen mektup, faks
ve telgrafları alma ve ücretleri ken-

disince karşılanmak koşuluyla, gön-
derme hakkına sahiptir.

(2) Hükümlü tarafından gönderilen
ve kendisine gelen mektup, faks ve
telgraflar; mektup okuma komisyonu
bulunan kurumlarda bu komisyon, ol-
mayanlarda kurumun en üst amirince
denetlenir.

(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini
tehlikeye düşüren, görevlileri hedef
gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç ör-
gütü veya diğer suç örgütleri mensup-
larının haberleşmelerine neden olan,
kişi veya kuruluşları paniğe yönel-
tecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit
ve hakareti içeren mektup, faks ve
telgraflar hükümlüye verilmez. Hü-
kümlü tarafından yazılmış ise gönde-
rilmez.

(4) Hükümlü tarafından resmî ma-
kamlara veya savunması için avuka-
tına gönderilen mektup, faks ve telg-
raflar denetime tâbi değildir.

Hükümlüye dışarıdan gönderilen
hediyeyi kabul etme hakkı

Madde 69 - 1(1) Kapalı ceza infaz
kurumlarındaki hükümlü, iki ayda
bir kez, ayrıca dinî bayram, yılbaşı
veya kendi doğum günlerinde dışarı-
dan gönderilen ve kurum güvenliği
için tehlikeli olmayan bir hediyeyi ka-
bul etme hakkına sahiptir. Çocuk ve
altmış beş yaşını tamamlamış hüküm-
lüler ile beraberinde çocuğu bulunan
kadın hükümlüler, idare ve gözlem
kurulu tarafından alınacak karar doğ-
rultusunda belirtilen zaman dilimi dı-
şında da hediye kabul edebilir. Bunun
esas ve usulleri yönetmelikle belirle-
nir.

Din ve vicdan özgürlüğü
Madde 70 - (1) Hükümlü, ceza in-

faz kurumunda, mensup bulunduğu
dinin ibadetlerini, düzeni bozmaya-
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9- m.71 İnfaz Kanunu

cak ve çalışmayı engellemeyecek bi-
çimde serbestçe yerine getirebilir ve
ibadette kullanılan eşyayı, dinî ya-
şamı bakımından zorunlu olan kitap
ve eserleri temin ve bulunduğu yer-
lerde muhafaza edebilir.

(2) Hükümlünün, mensup bulun-
duğu dinin görevlilerince ziyaret edil-
mesine ve onlarla iletişim kurmasına,
kurum güvenliğini tehlikeye düşür-
memek koşuluyla izin verilir.

Hükümlünün muayene ve tedavi
istekleri

Madde 71 - (1) Hükümlü, beden
ve ruh sağlığının korunması, hasta-
lıklarının tanısı için muayene ve te-
davi olanaklarından, tıbbî araçlar-
dan yararlanma hakkına sahiptir. Bu-
nun için hükümlü öncelikle kurum re-
virinde, mümkün olmaması hâlinde
Devlet veya üniversite hastaneleri-
nin mahkûm koğuşlarında tedavi et-
tirilir.

Hükümlünün beslenmesi
Madde 72 - (1) Hükümlüye Adalet

ve Sağlık bakanlıklarınca birlikte be-
lirlenecek kalori esasına göre, sağlıklı
ve güçlü kalması için nitelik ve nice-
lik olarak besleyici, sağlık koşullarına
uygun, makul çeşitlilikte, yaş, sağlık,
çalıştığı işin özelliği, dinî ve kültürel
gerekleri göz önünde tutularak besin
verilir ve içme suyu sağlanır.

(2) Hükümlü, kendisine verilen
günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dı-
şındaki ihtiyaçlarını kurum kantinin-
den sağlayabilir. Kantini bulunmayan
kurumlarda, bu maddeler, idarenin
izin ve kontrolü altında dışardan sağ-
lanabilir.

(3) Hasta hükümlüye, kurum heki-
minin belirleyeceği besinler verilir.

(4) Kurumda annesiyle birlikte ka-
lan çocuklara ve süt emziren annelere
durumlarına uygun gıda verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
İyileştirme

BİRİNCİ BÖLÜM
Bireyselleştirme

İyileştirme programlarının belir-
lenmesi

Madde 73 - (1) Hükümlünün geç-
mişi, suçluluk nedenleri, suç sicili, fi-
zik yeteneği ve ruhsal yapısı, kişisel
doğası, arz edebileceği tehlike hâl-
leri, hapis cezasının süresi, salıveril-
dikten sonraki beklentisi dikkate alı-
narak, toplumun hukuka uygun ha-
reket eden ve üretken bir üyesi ola-
rak yaşamını sürdürmesini sağlaya-
cak ve bireysel ihtiyaçlarına uygun
bir biçimde iyileştirme programları
uygulanır. Bu programların hazırlan-
ması ve uygulanması amacıyla ceza
infaz kurumlarında eğitim ve psiko-
sosyal hizmet servisleri oluşturulur.

(2) Hükümlü, amaca uygun iyileş-
tirme gereklerinin gerçekleştirilebile-
ceği kurumlara veya bölümlere yer-
leştirilir.

Hükümlülerin sayısı ve uygulana-
cak güvenlik tedbirleri

Madde 74 - (1) Hükümlülerin yer-
leştirildikleri kurum veya bölümlerde
bireyselleştirmeyi mümkün kılacak
sayıda bulundurulmalarına özen gös-
terilir.

(2) İyileştirme programları uygula-
nan grupların özelliklerine göre deği-
şik güvenlik tedbirlerine yer verilir.

(3) Tehlikeli hâlde oldukları sapta-
nan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri
için yapılacak çalışmalarda on kişiyi
aşacak biçimde gruplandırılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim

Eğitim programları
Madde 75 - (1) Ceza infaz kurumla-

rında bulunduğu süre içinde hüküm-
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lüye, kişiliğini geliştirecek, eğitimini
güçlendirecek, yeni beceriler elde et-
mesini, suç işleme eğilimini yok et-
meyi sağlayacak ve salıverilme sonra-
sına hazırlayacak programlar uygula-
nır.

(2) Hükümlünün yaş, ceza süresi ve
yeteneklerine öncelik verilerek eko-
nomik ve kültür durumuna uygun
biçimde düzenlenen eğitim program-
ları; temel eğitim, orta ve yüksek öğ-
retim, meslek eğitimi, din eğitimi,
beden eğitimi, kütüphane ve psiko-
sosyal hizmet konularını kapsar.

Öğretimden yararlanma
Madde 76 - (1) Açık ceza infaz ku-

rumları ile çocuk eğitimevlerinde bu-
lunan hükümlülerin örgün ve yaygın,
kapalı ceza infaz kurumunda bulu-
nan hükümlülerin yaygın öğretimden
yararlanmaları sağlanır.

(2) 1Bu maddenin uygulanmasına
ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar yö-
netmelikle belirlenir.

Dernekler, vakıflar, gönüllü kuru-
luşlar ve kamu kurum ve kuruluşları
ile ilişkiler

Madde 77 - 1) Hükümlülerin iyi-
leştirilme çabalarında başarıya ulaşıl-
ması için dernekler, vakıflar ve gö-
nüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği
yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluş-
ları bu maksatla olanakları ölçüsünde,
gerekli yardımları yapmakla yüküm-
lüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlığın Korunması ve Tıbbî

Müdahâleler

Hükümlünün muayene ve tedavisi
Madde 78 - (1) Kurumun sağ-

lık koşullarının düzenlenmesi, hü-
kümlünün acil veya olağan muayene
ve tedavisi kurumun hekimi tarafın-

dan yapılır. Genel veya hastalık nede-
niyle yapılan tüm muayene ve tedavi
sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir
ve dosyasında saklanır.

(2) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniver-
sitelerin sağlık kuruluşları, hüküm-
lülerin tedavileri bakımından gerekli
yardımları yapmakla görevlidirler.

(3) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü
üzerinde tıbbî deney yapılamaz.

Sağlık denetimi
Madde 79 - (1) Kurum hekimi, ku-

rumu ayda en az bir kez denetleye-
rek genel ve özel önlem alınması ge-
reken hastalıklar ile kurumda sağlık
koşulları yönünden alınması gereken
önerileri içeren bir rapor düzenler ve
kurum yönetimine verir.

Hastaneye sevk
Madde 80 - (1) Hükümlünün sağ-

lık nedeniyle hastaneye sevkine ge-
rek duyulduğunda durum, kurum
hekimi tarafından derhâl bir raporla
ceza infaz kurumu yönetimine bildi-
rilir.

İnfazı engelleyecek hastalık hâli
Madde 81 - (1) Kurum hekimi veya

görevli hekim tarafından yapılan mu-
ayene ve incelemeler sonucunda hü-
kümlünün cezasını yerine getirme-
sine engel olabilecek hastalığı sapta-
nırsa durum, kurum yönetimine bil-
dirilir.

Hükümlünün kendisine verilen yi-
yecek ve içecekleri reddetmesi

Madde 82 - (1) Hükümlüler, hangi
nedenle olursa olsun, kendilerine ve-
rilen yiyecek ve içecekleri sürekli ola-
rak reddettikleri takdirde; bu hare-
ketlerinin kötü sonuçları ile bıraka-
cağı bedensel ve ruhsal hasarlar konu-
sunda ceza infaz kurumu hekimince

12020-7242 m.35
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bilgilendirilirler. Psiko-sosyal hizmet
birimince de bu hareketlerinden vaz-
geçmeleri yolunda çalışmalar yapılır
ve sonuç alınamaması hâlinde, beslen-
melerine kurum hekimince belirlenen
rejime göre uygun ortamda başlanır.

(2) Beslenmeyi reddederek açlık
grevi veya ölüm orucunda bulunan
hükümlülerden, birinci fıkra gere-
ğince alınan tedbirlere ve yapılan ça-
lışmalara rağmen hayatî tehlikeye gir-
diği veya bilincinin bozulduğu hekim
tarafından belirlenenler hakkında, is-
teklerine bakılmaksızın kurumda, ola-
nak bulunmadığı takdirde derhâl has-
taneye kaldırılmak suretiyle muayene
ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, te-
davi ve beslenme gibi tedbirler, sağ-
lık ve hayatları için tehlike oluşturma-
mak şartıyla uygulanır.

(3) Yukarıda belirtilen hâller dı-
şında, bir sağlık sorunu olup da mu-
ayene ve tedaviyi reddeden hüküm-
lülerin sağlık veya hayatlarının ciddî
tehlike içinde olması veya ceza infaz
kurumunda bulunanların sağlık veya
hayatları için tehlike oluşturan bir du-
rumun varlığı hâlinde de ikinci fıkra
hükümleri uygulanır.

(4) Bu maddede öngörülen tedbir-
ler, kurum hekiminin tavsiye ve yöne-
timi altında uygulanır. Ancak, kurum
hekiminin zamanında müdahale ede-
memesi veya gecikmesi hükümlü için
hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu
tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şart-
lar aranmaksızın başvurulur.

(5) Bu madde uyarınca hükümlüle-
rin sağlıklarının korunması ve tedavi-
lerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur
kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygu-
lanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dışarıyla İlişkiler

Hükümlüyü ziyaret
Madde 83 - 1(1) Hükümlü, belge-

lendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü de-
receye kadar kan ve kayın hısımları
ile vasisi veya kayyımı tarafından haf-
tada bir kez ve ayrıca kuruma kabulle-
rinde, zorunlu hâller dışında bir daha
değiştirilmemek üzere, ad ve adres-
lerini bildirdiği en fazla üç kişi tara-
fından, yarım saatten az ve bir saat-
ten fazla olmamak üzere çalışma sa-
atleri içinde ziyaret edilebilir. Çocuk
hükümlüler için ziyaret süresi bir sa-
atten az, üç saatten fazla olmamak
üzere belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışın-
daki kimselerin ziyaretine Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından yazılı ola-
rak izin verilebilir.

(3) Görüşler, koşul ve süreleri Ada-
let Bakanlığınca hazırlanan yönetme-
likle kapalı ve açık olmak üzere iki
biçimde yaptırılır.

Yabancı hükümlüleri ziyaret
Madde 84 - (1) Yabancı hükümlüle-

rin, vatandaşı olduğu devletin diplo-
matik temsilciliği veya konsolosluğu-
nun ziyaret istemleri, mevzuatta be-
lirlenen esas ve usûllere uygun olarak
geciktirilmeden yerine getirilir.

(2) Diplomatik temsilciliği veya
konsolosluğu bulunmayan devlet-
ler vatandaşlığındaki hükümlüler ile
mülteci veya vatansız olan hüküm-
lülerin, yararlarını koruyan devletin
diplomatik temsilciliği veya bu gibi
kimseleri koruma görevini üstlenmiş
ulusal veya uluslararası kuruluşlarla
görüştürülmelerinde yukarıdaki fıkra
hükmü uygulanır.

(3) 83 üncü madde hükümleri sak-

12013-6411 m.9
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lıdır.

Adalet Bakanlığının ziyaret izni
verme yetkisi

Madde 85 - 1(1) Kurum, kurul ve
kuruluşlar, heyet hâlinde veya birey-
sel olarak ceza infaz kurumlarını zi-
yaret edebilmek ve hükümlülerle gö-
rüşebilmek için Adalet Bakanlığın-
dan izin almak zorundadırlar. Bilim-
sel araştırma yapanlarla görsel ve ya-
zılı basın mensupları hakkında da bu
hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı
talepte bulunan kişilerin hükümlüleri
ziyaret etmelerine de izin verebilir.

(2) Hükümlü, denetim amacıyla
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelerle yetkisi kabul edilen ku-
rum ve kuruluşların temsilcileri tara-
fından gerekçesi belirtilmek suretiyle
ve Adalet Bakanlığının izniyle ziyaret
edilebilir.

(3) Bu ziyaret ve görüşmelerde gü-
venliği tehlikeye düşürmeyecek ted-
birler kurum yönetimince alınır. Zi-
yaret ve görüşmeler yasal zorunluluk
olmadıkça kurum görevlilerinin göze-
timinde yapılır.

(4) Güvenlik bakımından bir araya
getirilemeyecek hükümlülerle toplu
görüşme yapılamaz. Önceden izin ve-
rilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve
ayaklanma gibi olağanüstü durum-
larda ziyaret ve görüşmeler ertelene-
bilir.

Ziyaret ve görüşlerde uyulacak
esaslar

Madde 86 - (1) Kapalı ve açık ceza
infaz kurumlarına ziyaret veya gö-
rüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler,
kurum güvenliğini tehlikeye sokacak
davranışlarda bulunamaz, kurum gü-
venliği için alınan ve uygulanan yasal
ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini is-
teyemezler.

(2) Kurumun düzen ve güvenliğini,
hükümlülerin sağlığını bozabilecek

nitelikteki eşya ve maddeler ile her
türlü iletişim araçları ve taşıma izin
belgesi olsa da silâhlar kuruma soku-
lamaz. Ziyaret ve görüşlerde hüküm-
lülere para, kıymetli evrak ve eşya ve-
rilemez.

(3) Kurum görevlileri ve dış güven-
lik görevlileri dahil olmak üzere, sı-
fat ve görevi ne olursa olsun, ceza in-
faz kurumlarına girenler duyarlı kapı-
dan geçmek zorundadır. Bu kişilerin
üstleri metal dedektörle aranır; eşya-
ları x-ray cihazından veya benzeri gü-
venlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca
şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazla-
rın bulunmadığı yerlerde arama ve
kontrol elle yapılır. Ancak milletve-
killeri, mülkî amirler, hâkim, Cumhu-
riyet savcıları ve bu sınıftan sayılan-
lar, avukatlar, noterler, ceza infaz ku-
rumları ve tutukevleri kontrolörleri,
izleme kurulu başkan ve üyeleri, ulus-
lararası sözleşmelerle yetkileri tanın-
mış kişi ve kuruluşların temsilcileri,
ceza infaz kurumu ve tutukevi ko-
ruma birlik komutanı ile kurum mü-
dürünün üstleri ağır cezayı gerektiren
suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz.
Duyarlı kapı cihazının ikazının sür-
mesi hâlinde bu kişiler ancak, elle ara-
mayı kabul ettikleri takdirde kuruma
girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret
öncesi ve bitiminde aranır.

(4) Ceza infaz kurumlarına giren
avukatlarca savunmaya ilişkin ol-
duğu yazılı olarak beyan edilen belge
ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.

(5) Konusu suç teşkil etmemekle
birlikte ceza infaz kurumlarına sokul-
ması yasak olan her türlü eşya, çıkışta
sahibine verilmek üzere idare tarafın-
dan muhafaza altına alınır.

(6) Hükümlüler, odalarından çı-
kış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve
farklı memurlarca üst ve eşya arama-
sına tâbi tutulurlar.

(7) Aramalarda insan onuruna
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saygı esastır.
(8) Ziyaret ve görüşlerde kurallara

uymayan heyet ve kişilerin ziyaret
ve görüşmeleri sürdürmelerine der-
hâl son verilir. Suç oluşturan davra-
nışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara
bildirilir. Görüşme hakkına sahip özel
kişilerin kurum güvenliğinin korun-
ması amacıyla alınan tedbirlere aykırı
davranışları ve istekleri nedeniyle gö-
rüşme hakları, kurumun en üst ami-
rince bir aydan bir yıla kadar kısıtla-
nabilir. Mevzuatın avukatlar bakımın-
dan getirdiği hükümler saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Beden Eğitimi ve Boş Zaman

Etkinlikleri

Beden eğitimi
Madde 87 - (1) Hükümlünün top-

lumsal, ruhsal ve bedensel gelişmele-
rini sağlamak amacıyla fizik ve ruh-
sal sağlık durumlarının elverdiği öl-
çüde spor, beden eğitimi ve eğlendi-
rici etkinliklere katılmasına müsaade
olunur ve olanaklar ölçüsünde yer ve
araç sağlanır.

(2) Açık havada çalışmayan veya
kapalı ceza infaz kurumlarında bulu-
nan hükümlüye, hava koşulları elver-
diği ölçüde, günde en az bir saat açık
havada gezinmek olanağı verilir. Bu
süre içerisinde bireysel spor da yapı-
labilir. Kurum dışındaki etkinliklere
açık ceza infaz kurumları ile çocuk
eğitimevlerinde bulunan hükümlüler
katılabilirler.

Kütüphane ve kurslardan yarar-
lanma

Madde 88 - (1) Hükümlü, çalışma
saatleri dışında ve belirlenecek dü-
zene göre idarece tertiplenen kurslara
katılabilir ve kütüphaneden yararla-
nabilir. Bu konudaki programlar uz-
manların önerileri ve hükümlünün is-

tekleri dikkate alınarak kurum yöne-
timince belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Salıverilme İçin Hazırlama

Hükümlülerin değerlendirilmesi
ve iyi hâlin belirlenmesi

Madde 89 - 1(1) Hükümlüler, ceza
infaz kurumlarında bulundukları
tüm aşamalarda, ceza infaz kurum-
larının düzen ve güvenliği amacıyla
konulmuş kurallara uyup uymadığı,
haklarını iyi niyetle kullanıp kullan-
madığı, yükümlülüklerini eksiksiz ye-
rine getirip getirmediği, uygulanan
iyileştirme programlarına göre top-
lumla bütünleşmeye hazır olup olma-
dığı, tekrar suç işleme ve mağdura
veya başkalarına zarar verme riskinin
düşük olup olmadığı hususlarında
idare ve gözlem kurulu tarafından iyi
hâlin belirlenmesine esas olmak üzere
en geç altı ayda bir değerlendirmeye
tabi tutulur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak
değerlendirmede, infazın tüm aşama-
larında hükümlülerin katıldığı iyileş-
tirme ve eğitim-öğretim programları
ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür
ve sanat programları, aldığı sertifika-
lar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hü-
kümlü ve tutuklular ile ceza infaz ku-
rumu görevlileri ve dışarıyla olan iliş-
kileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu
pişmanlığı, ceza infaz kurumu kural-
ları ile kurum bünyesindeki çalışma
kurallarına uyumu ve aldığı disiplin
cezaları dikkate alınır.

(3) Toplam on yıl ve daha fazla ha-
pis cezasına mahkûm olanlar ile te-
rör suçları, örgüt kurmak, yönetmek
veya örgüte üye olmak suçları, ör-
güt faaliyeti kapsamında işlenen suç-
lar, kasten öldürme suçları, cinsel do-
kunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve

12020-7242 m.36
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uyuşturucu veya uyarıcı madde imal
ve ticareti suçlarından mahkûm olan-
lar hakkında yapılacak açık ceza in-
faz kurumuna ayırmaya, denetimli
serbestlik tedbiri uygulanarak ceza-
nın infazına ve koşullu salıverilmeye
ilişkin değerlendirmelerde idare ve
gözlem kuruluna Cumhuriyet başsav-
cısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet
savcısı başkanlık eder. Ayrıca, idare
ve gözlem kuruluna Cumhuriyet baş-
savcısı tarafından belirlenen bir iz-
leme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağ-
lık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri
tarafından belirlenen birer uzman kişi
katılır.

(4) İdare ve gözlem kuruluna Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı ve Sağlık Bakanlığı ile izleme
kurulundan katılan üyelere katıldık-
ları her bir toplantı günü için memur
maaş katsayısının (500) rakamı ile çar-
pılması sonucu bulunacak miktarda
huzur hakkı ödenir.

(5) Kanunlarda iyi hâlliliğin aran-
dığı durumlarda, hükümlülerin tu-
tum ve davranışlarının değerlendiril-
mesi bakımından bu madde hüküm-
leri uygulanır.

(6) Açık ceza infaz kurumuna ayır-
maya, denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanarak cezanın infazına ve koşullu
salıverilmeye ilişkin olarak tutum ve
davranışları olumsuz değerlendirilen
hükümlülerin yeniden değerlendiril-
meye tabi tutulma süreleri bir yılı ge-
çemez.

(7) İdare ve gözlem kurulu tarafın-
dan yapılacak değerlendirmelere esas
olacak ilkeler ve kurulun bu maddeye
ilişkin çalışma usul ve esasları ile tu-
tum ve davranışları olumsuz değer-
lendirilen hükümlülerin yeniden de-
ğerlendirilmeye tabi tutulma süreleri

yönetmelikle düzenlenir.

Salıverilme öncesi için önlem ve
ilişkiler

Madde 90 - (1) Hükümlünün salı-
verildikten sonraki geleceğini düzen-
lemeyi düşünmesini sağlayıcı tedbir-
ler alınır ve toplumla uyumu ile aile-
sinin çıkarları için bu konularda hiz-
met veren resmî ve özel kuruluş veya
kişilerle ilişki kurması doğrultusunda
katkı ve yardımda bulunulur.

Hükümlüye iş bulmada yardım
Madde 91 - 1(1) Hükümlü, salıve-

rildiğinde iş bulması veya kendi işini
kurması yönünde özendirilir. Bu ko-
nuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile
resmî kurumlarla işbirliği yapılır. Bu
husustaki ayrıntılar Cumhurbaşka-
nınca çıkarılan yönetmelikte gösteri-
lir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler

Kapalı ceza infaz kurumu dışına
çıkma hâlleri

Madde 92 - 2(1) Hükümlü; izin, has-
taneye, Cumhuriyet Başsavcılığına
veya duruşmaya sevk, eğitim, öğre-
tim, işyurdu, cezanın ertelenmesi, sa-
lıverilme, nakil, deprem, sel gibi do-
ğal afet ve yangın hâlleri dışında ve
yetkili makamca verilmiş yazılı bir
emir olmadıkça kapalı kurumun dı-
şına çıkarılamaz. 9 uncu maddenin
ikinci fıkrasında yazılı suçlardan hü-
kümlü ve tutuklu olanların, ceza in-
faz kurumu düzeni ile toplum güven-
liğini tehlikeye düşürebileceği, terör
örgütü veya diğer suç örgütü üyele-
rinin örgütsel amaçlı faaliyet ve ha-
berleşmelerine imkân sağlayabileceği,
yol, kalınacak ceza infaz kurumu ya
da sınav merkezi veya okulda güven-

12018-KHK-700 m.160
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lik açısından sakınca bulunabileceği
değerlendirildiği takdirde kurum dı-
şına çıkmaları Cumhuriyet başsavcı-
lığı tarafından kısıtlanabilir.

(2) Terör ve örgüt faaliyeti çerçe-
vesinde işlenen suçlarla ilgili olarak
alınan bilgilerin doğruluğunun araş-
tırılması bakımından zorunlu görü-
len hâllerde, hükümlü veya tutuklu-
lar, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili
makamın ve Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının talebi üzerine sulh ceza hâkimi
kararı ile geçici sürelerle ceza infaz
kurumundan alınabilirler. Bu süreler,
hükümlü veya tutuklu dinlendikten
sonra işin niteliğine göre, her defa-
sında dört günü ve hiçbir surette on-
beş günü geçmemek üzere hâkim ta-
rafından tayin olunur ve hükümlülük
ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza
infaz kurumundan ayrılış ve dönüşle-
rinde hükümlü veya tutuklunun sağ-
lık durumu doktor raporu ile tespit
edilir. Yer gösterme sırasında yapı-
lan işlemlere ilişkin belgelerin bir ör-
neği ilgilinin dosyasında muhafaza
edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcı-
lığına gönderilir.

İzinler
Madde 93 - 1(1) Yüksek güvenlikli

ceza infaz kurumlarında bulunanlar
dışındaki hükümlülere mazeret izni,
özel izin veya iş arama izni verilebilir.
İzinde geçen süreler hükümlülükte
geçmiş sayılır.

(2) İzinlerin kullandırılması ile ilgili
ayrıntılar Cumhurbaşkanınca çıkarı-
lan yönetmelikte gösterilir.

Mazeret izni
Madde 94 - 2 (1) Hükümlülük sü-

resinin onda birini iyi hâlle geçirmiş
olanlara hükümlünün isteği ile;

a) Ana, baba, eş, kardeş veya ço-

cuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz
kurumu en üst amirinin önerisi ve
Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile,

b) Yukarıdaki bentte sayılan ya-
kınlarından birisinin yaşamsal teh-
like oluşturacak önemli ve ağır has-
talık hâllerinin veya deprem, su bas-
kını, yangın gibi felâketler nedeniyle
zarara uğradıklarının belgelendiril-
mesi koşuluyla kurum en üst amiri-
nin görüşü, Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının önerisi ve Adalet Bakanlığının
onayı ile,

Yol dışında on güne kadar mazeret
izni verilebilir.

(2) Bu Kanunun 25 inci maddesi
kapsamına girenler hariç, yüksek gü-
venlikli ceza infaz kurumunda bulu-
nanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik
bakımından sakınca oluşturmaması
koşuluyla tehlikeli olmayan hüküm-
lünün, dış güvenlik görevlisinin refa-
katinde bulunmak şartıyla, talebi ve
Cumhuriyet Başsavcısının onayıyla;

a) İkinci derece dahil kan veya ka-
yın hısımlarından birinin ya da eşi-
nin ölümü nedeniyle cenazesine katıl-
ması için yol süresi dışında iki güne
kadar,

b) Sağlık Kurulu raporu ile belge-
lendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kar-
deş, çocuk ile eşin anne veya babasın-
dan birinin yaşamsal tehlike oluştura-
cak önemli ve ağır hastalık hâllerinin
bulunması nedeniyle bunlardan her
biri için asgari bir ay arayla toplam
iki defaya mahsus olmak üzere hasta
ziyareti amacıyla yol süresi dışında
bir güne kadar,

izin verilebilir. Hükümlünün, izin
süresi içinde gece konaklaması gerek-
tiği takdirde, kendi evi veya (a) ben-
dinde belirtilen bir yakınının evinde,
güvenli görülen başka bir yerde ya da
gidilen yerde bulunan kapalı ceza in-

12018-KHK-700 m.160
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faz kurumunda kalmasına, güvenlik
hususu değerlendirilmek ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle,
gidilen yerin valisi tarafından karar
verilir. Yurt dışına çıkmasını gerek-
tirmesi durumunda hükümlüye, bu
madde gereğince izin verilemez.

Özel izin
Madde 95 - 1(1) Açık ceza infaz ku-

rumlarında bulunanlarla kapalı ceza
infaz kurumunda olup da açık ceza
infaz kurumlarına ayrılmaya hak ka-
zananlara, aileleriyle bağlarını sür-
dürmelerini veya güçlendirmelerini
ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak
amacıyla kurum en üst amirinin öne-
risi ve Cumhuriyet Başsavcılığının
onayı ile üç ayda bir, yol hariç yedi
güne kadar izin verilebilir. Hastalık
veya doğal afet gibi zorunlu hâllerde
bu izinler birleştirilerek kullandırıla-
bilir.

İş arama izni
Madde 96 - (1) Ceza infaz kurum-

larında hükümlülük sürelerinin en
az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve
koşullu salıverilmelerine bir ay kal-
mış hükümlülere olağan yaşantıla-
rına döndüklerinde uyum sorunu ile
karşılaşmamaları ve iş bulma olanak-
ları sağlanmak üzere kurum en üst
amirinin önerisi ve Cumhuriyet Baş-
savcılığının onayı ile çalışma günleri
içinde sekiz saate kadar izin verilebi-
lir.

İzinden dönmeme, geç dönme
Madde 97 - 2(1) İzinden dönmeyen

veya iki günden fazla bir süre geç-
tikten sonra dönen hükümlüler hak-
kında Türk Ceza Kanununun 292 nci
ve izleyen maddelerinde yazılı hü-

kümler uygulanır. Salgın hastalık, do-
ğal afet, savaş veya seferberlik duru-
munda bu sebeplerden dolayı izinden
dönemeyen veya geç dönen hüküm-
lülere ceza verilmez.

(2) İzin süresini iki gün veya daha
az bir süre geçiren hükümlüler hak-
kında disiplin işlemi yapılır.

(3) İzinden dönmeyen veya iki gün-
den fazla bir süre geçtikten sonra dö-
nen hükümlüler ile firar eden hüküm-
lülere bir daha özel izin verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İnfazla İlgili Kararlar

Mahkûmiyet hükmünün yoru-
munda veya çektirilecek cezanın he-
sabında duraksama

Madde 98 - 3(1) a) Mahkûmiyet
hükmünün yorumunda duraksama
olursa veya sonradan yürürlüğe gi-
ren kanun hükmünün Türk Ceza Ka-
nununun 7 nci maddesi kapsamında
değerlendirilmesi gerekirse, hükmü
veren mahkemeden,

b) Çektirilecek cezanın hesabında
duraksama olursa ya da cezanın kıs-
men veya tamamen yerine getirilip
getirilemeyeceği ileri sürülürse, infaz
hâkimliğinden,

duraksamanın giderilmesi veya ye-
rine getirilecek cezanın belirlenmesi
için karar istenir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan
başvurular cezanın infazını ertelemez.
Ancak, mahkeme veya infaz hâkim-
liği olayın özelliğine göre infazın er-
telenmesine veya durdurulmasına ka-
rar verebilir.

Birden fazla hükümdeki cezaların
toplanması

Madde 99 - 4(1) Bir kişi hakkında

12013-6411 m.11; 2020-7242 m.39
22020-7242 m.40
32020-7242 m.41
42020-7242 m.42
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hükmolunan herbir ceza diğerinden
bağımsızdır, varlıklarını ayrı ayrı ko-
rurlar. Ancak, bir kişi hakkında başka
başka kesinleşmiş hükümler bulunur
ise, 107 nci maddenin uygulanabil-
mesi yönünden infaz hâkimliğinden
bir toplama kararı istenir. Adli para
cezasından çevrilen ve ceza infaz ku-
rumunda infaz edilme aşamasına ge-
len hapis cezaları da toplama kararına
dahil edilir.

Hastanede geçen sürenin cezadan
indirilmesi

Madde 100 - 1(1) Cezanın infazına
başlandıktan sonra hastalık nedeniyle
hükümlünün ceza infaz kurumundan
hastaneye kaldırılması hâlinde bu-
rada geçirdiği süre, cezadan indirilir.

(2) Ancak, cezanın infazını durdur-
mak için hükümlü, hastalığına kasten
neden olmuşsa bu hükümden yararla-
namaz. Bu hâlde Cumhuriyet savcısı
infaz hâkimliğinden bir karar veril-
mesini ister.

İnfaz sırasında verilecek kararla-
rın mercii ve usulü

Madde 101 - 2(1) (1) Cezanın infazı
sırasında, 98 ilâ 100 üncü maddeler
gereğince mahkemeden veya infaz hâ-
kimliğinden alınması gereken karar-
lar duruşma yapılmaksızın verilir. Ka-
rar verilmeden önce Cumhuriyet sav-
cısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı
olarak bildirmeleri istenebilir.

(2) 99 uncu madde gereğince ceza-
ların toplanması gerektiğinde bu hu-
susta hüküm verme yetkisi, en fazla
cezaya hükmetmiş bulunan mahke-
menin bulunduğu yer infaz hâkimli-
ğine, bu durumda birden çok infaz
hâkimliği yetkili ise son hükmü ver-
miş olan mahkemenin bulunduğu yer
infaz hâkimliğine aittir. En fazla ceza-

nın;
a) Yargıtay tarafından ilk derece

mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde
Ankara infaz hâkimliğince,

b) Bölge adliye mahkemesi tarafın-
dan ilk derece mahkemesi sıfatıyla ve-
rilmesi hâlinde bölge adliye mahke-
mesinin bulunduğu il infaz hâkimli-
ğince,

c) Bölge adliye mahkemesi tarafın-
dan duruşma açmak suretiyle veril-
mesi hâlinde ise hükmü kaldırılan ilk
derece mahkemesinin bulunduğu yer
infaz hâkimliğince,

bu hususta karar verilir.
(3) Bu madde uyarınca verilen ka-

rarlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

BEŞİNCİ KISIM
Salıverilme Öncesi ve Sonrası

Hükümlüye ve Eski Hükümlüye
Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM
İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve
Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar

İnfaz kurumuna dış yardımlar
Madde 102 - (1) Hükümlülerin

ceza infaz kurumlarından salıverilme-
lerinden önce veya salıverilmelerin-
den sonra kişisel zorluklarını aşmala-
rını, iyileştirilmelerini ve dışarıdaki
yaşama uyumlarını sağlamak ama-
cıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri
görev alanlarına giren konularda ge-
rekli desteği ve hizmeti vermekle yü-
kümlüdürler.

(2) Bu konuda gönüllü kişi, kurum
ve kuruluşlardan yardım alınabilir.

(3) Bu yükümlülük ve yardımla-
rın yöntem ve esasları Cumhurbaşka-
nınca çıkarılan yönetmelikte belirle-
nir.3

12020-7242 m.43
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Hükümlüler arası yardımlaşma
Madde 103 - (1) Meslek ve sanat-

larında becerili olan hükümlüler, ça-
lışma yeteneğine sahip ve istekli di-
ğer hükümlülere, yönetimle işbirliği
yaparak ceza infaz kurumunda ve
salıverilmelerinden sonraki yaşamla-
rında iş, meslek veya sanat öğrenme-
lerini sağlamak amacıyla katkıda bu-
lunabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezi ile Koruma Kurulları

Denetimli serbestlik ve yardım
merkezleri ile koruma kurulları

Madde 104 - (1) Cezaları ertelenen,
salıverilen veya haklarında hapis ce-
zası dışında herhangi bir tedbire hük-
medilen hükümlülerin toplum içinde
izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal
problemlerinin çözülmesi, salıverme
sonrası korunması ve yargılanan kişi-
ler hakkında sosyal araştırma rapor-
larının düzenlenmesi ve mağdurun
korunması gibi görevleri yerine ge-
tirmek üzere denetimli serbestlik ve
yardım merkezleri kurulur.

(2) Salıverilme sonrasında hüküm-
lülere iş sağlanması için koruma ku-
rulları kurulur.

(3) Denetimli serbestlik ve yardım
merkezleri ile koruma kurullarının
kuruluşu, çalışma yöntem ve esasları,
ilgili kanununda düzenlenir.

İKİNCİ KİTAP
Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu

Salıverilme ve Tutukluluk

BİRİNCİ KISIM
Diğer Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma

ve Adlî Para Cezalarının İnfazı

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma
Madde 105 - 1(1) Türk Ceza Kanu-

nunun 50 nci maddesinin birinci fık-
rasının (f) bendinde yer alan kısa sü-
reli hapis cezasının yaptırım seçenek-
lerinden kamuya yararlı bir işte ça-
lıştırma; hükümlünün, ücretsiz ola-
rak iki saat çalışması karşılığı bir gün
olmak üzere bir kamu kurumunun
veya kamu yararına hizmet veren bir
özel kuruluşun belirli hizmetlerinde
çalıştırılmasıdır. Günlük çalışma sü-
resi, en az iki saat ve en fazla sekiz
saat olacak şekilde denetimli serbest-
lik müdürlüğünce belirlenir.

(2) Denetimli serbestlik müdürlük-
leri, bölgelerinde bulunan bu tür ku-
rumlardan hükümlüleri ne suretle ça-
lıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve
hizmetler listesini oluştururlar.

(3)(Mülga)
(4)(Mülga)
(5)(Mülga)

Denetimli serbestlik tedbiri uygu-
lanarak cezanın infazı

Madde 105/A - 2(1) Hükümlüle-
rin dış dünyaya uyumlarını sağla-
mak, aileleriyle bağlarını sürdürmele-
rini ve güçlendirmelerini temin etmek
amacıyla, açık ceza infaz kurumunda
veya çocuk eğitimevinde bulunan ve
koşullu salıverilmesine bir yıl veya
daha az süre kalan iyi hâlli hüküm-
lülerin talebi hâlinde, cezalarının ko-

12012-6291 m.3; 2012-6291 m.3; 2020-7242 m.45
22012-6291 m.1; 2013-6462 m.1; 2014-6545 m.80; 2016-KHK/671 Geçici m.6; 2020-7242 m.46
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şullu salıverilme tarihine kadar olan
kısmının denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmak suretiyle infazına, ceza
infaz kurumu idaresince hazırlanan
değerlendirme raporu dikkate alına-
rak, hükmün infazına ilişkin işlemleri
yapan Cumhuriyet başsavcılığının bu-
lunduğu yer infaz hâkimi tarafından
karar verilebilir.

(2) Açık ceza infaz kurumuna ay-
rılma şartları oluşmasına karşın, ira-
desi dışındaki bir nedenle açık ceza
infaz kurumuna ayrılamayan veya bu
nedenle kapalı ceza infaz kurumuna
geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler,
diğer şartları da taşımaları hâlinde,
birinci fıkrada düzenlenen infaz usu-
lünden yararlanabilirler.

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenle-
nen infaz usulünden;

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu
bulunan ve koşullu salıverilmesine
iki yıl veya daha az süre kalan kadın
hükümlüler,

b) Maruz kaldıkları ağır bir hasta-
lık, engellilik veya kocama nedeniyle
hayatlarını yalnız idame ettiremeyen
ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya
daha az süre kalan hükümlüler,

diğer şartları da taşımaları hâlinde
yararlanabilirler. Ağır hastalık, engel-
lilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kuru-
mundan alınan veya Adalet Bakanlı-
ğınca belirlenen tam teşekküllü has-
tanelerin sağlık kurullarınca düzenle-
nip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan
bir raporla belgelendirilmelidir.

(4) Adli para cezasının ödenme-
mesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen
hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki
infaz usulünden yararlanamazlar.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanmak suretiyle cezasının infazına
karar verilen hükümlünün, koşullu
salıverilme tarihine kadar;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz
olarak çalıştırılması,

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

c) Belirlenen yer veya bölgelere git-
memesi,

d) Belirlenen programlara katıl-
ması,

yükümlülüklerinden bir veya bir-
den fazlasına tabi tutulmasına, dene-
timli serbestlik müdürlüğünce karar
verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaç-
ları dikkate alınarak yükümlülükleri
değiştirilebilir.

(6) Hükümlünün;
a) Ceza infaz kurumundan ayrıl-

dıktan sonra, talebinde belirttiği de-
netimli serbestlik müdürlüğüne beş
gün içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlü-
lüklere, denetimli serbestlik müdür-
lüğünün hazırladığı denetim ve iyi-
leştirme programına, denetimli ser-
bestlik görevlilerinin bu kapsamdaki
uyarı ve önerileriyle hakkında hazır-
lanan denetim planına uymamakta ıs-
rar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dön-
mek istemesi,

hâlinde, denetimli serbestlik mü-
dürlüğünün talebi üzerine, koşullu
salıverilme tarihine kadar olan ceza-
sının infazı için açık ceza infaz ku-
rumuna gönderilmesine, denetimli
serbestlik müdürlüğünün bulunduğu
yer infaz hâkimi tarafından karar ve-
rilir.

(7) Hükümlü hakkında denetimli
serbestlik tedbiri uygulanmaya baş-
landıktan sonra işlediği iddia olunan
ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha
fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı
bir suçtan dolayı kamu davası açılmış
olması hâlinde, denetimli serbestlik
müdürlüğünün talebi üzerine infaz
hâkimi tarafından, hükümlünün açık
ceza infaz kurumuna gönderilmesine
karar verilebilir. Kovuşturma sonu-
cunda beraat, ceza verilmesine yer ol-
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madığı, davanın reddi veya düşme
kararı verilmesi hâlinde, hükümlü-
nün cezasının infazına denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulanarak devam
olunmasına infaz hâkimi tarafından
karar verilir.

(8) Denetimli serbestlik müdürlü-
ğüne müracaat etmesi gereken süre-
nin bitiminden itibaren iki gün geç-
miş olmasına karşın müracaat etme-
yenler ile ceza infaz kurumuna iade
kararı verilmesine rağmen iki gün
içinde en yakın Cumhuriyet başsav-
cılığına teslim olmayan hükümlüler
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun 292 nci ve 293 üncü madde-
lerinde yazılı hükümler uygulanır.

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve
denetim planına uygun davranan hü-
kümlünün koşullu salıverilmesi hak-
kında denetimli serbestlik müdür-
lüğü tarafından hazırlanan gerekçeli
rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler
uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili
mahkemeye gönderilir.

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanarak cezaların infazına ilişkin
esas ve usuller yönetmelikle düzen-
lenir.

Adlî para cezasının infazı
Madde 106 - 1(1) Adlî para cezası,

Türk Ceza Kanununun 52 nci mad-
desinin birinci fıkrasında belirtilen
usule göre tayin olunacak bir miktar
paranın Devlet Hazinesine ödenme-
sinden ibarettir.

(2) Adlî para cezasını içeren ilâm
Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.
Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde
adlî para cezasının ödenmesi için hü-
kümlüye 20 nci maddenin üçüncü fık-
rası uyarınca bir ödeme emri tebliğ
eder.

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

para cezasını ödemezse, Cumhuri-
yet savcısının kararı ile ödenmeyen
kısma karşılık gelen gün miktarı ha-
pis cezasına çevrilerek, hükümlünün
iki saat çalışması karşılığı bir gün ol-
mak üzere kamuya yararlı bir işte
çalıştırılmasına karar verilir. Günlük
çalışma süresi, en az iki saat ve en
fazla sekiz saat olacak şekilde dene-
timli serbestlik müdürlüğünce belirle-
nir. Hükümlünün, hakkında hazırla-
nan programa ve denetimli serbestlik
görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı
ve önerilerine uymaması hâlinde, ça-
lıştığı günler hapis cezasından mah-
sup edilerek kalan kısmın tamamı
açık ceza infaz kurumunda yerine ge-
tirilir.

(4) Çocuklar hakkında hükmedilen
adlî para cezasının ödenmemesi hâ-
linde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu
takdirde onbirinci fıkra hükmü uygu-
lanır.

(5) Adlî para cezasının hapse çev-
rileceği mahkeme ilâmında yazılı ol-
masa bile üçüncü fıkra hükmü Cum-
huriyet Başsavcılığınca uygulanır.

(6) Hükümde, adlî para cezası tak-
side bağlanmamış ise, bir aylık süre
içinde adlî para cezasının üçte birini
ödeyen hükümlünün isteği üzerine
geri kalan kısmının birer ay ara ile iki
eşit taksitte ödenmesine izin verilir.
İlk taksidin süresinde ödenmemesi
hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin
izin hükümsüz kalır.

(7) Adlî para cezası yerine çektiri-
len hapis süresi üç yılı geçemez. Bir-
den fazla hükümle adlî para cezala-
rına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş
yılı geçemez.

(8) Hükümlü, hapis yattığı veya ka-
muya yararlı işte çalıştığı günlerin
dışındaki günlere karşılık gelen pa-
rayı öderse hapisten çıkartılır veya

12008-5739 m.5; 2014-6545 m.81; 2020-7242 m.47
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kamuya yararlı işte çalıştırılma sona
erer.

(9) 16 ncı madde hükümleri saklı
kalmak üzere, adlî para cezasından
çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve
bunun infazında koşullu salıverilme
hükümleri uygulanmaz. Hapse çev-
rilmiş olmasına rağmen hak yoksun-
lukları bakımından esas alınacak olan
adlî para cezasıdır.

(10) (Mülga)
(11) İnfaz edilen hapsin veya ka-

muya yararlı işte çalışmanın süresi,
adlî para cezasını tamamıyla karşı-
lamamış olursa, geri kalan adlî para
cezasının tahsili için ilâm, Cumhuri-
yet Başsavcılığınca mahallin en bü-
yük mal memuruna verilir. Bu ma-
kamlarca 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre kalan adlî para cezası tahsil edi-
lir.

İKİNCİ BÖLÜM
Koşullu Salıverilme, Mükerrirlere
Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli

Serbestlik Tedbiri

Koşullu salıverilme
Madde 107 - 1(1) Koşullu salıve-

rilmeden yararlanabilmek için mah-
kûmun kurumdaki infaz süresini iyi
hâlli olarak geçirmesi gerekir.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına mahkûm edilmiş olanlar
otuz yılını, müebbet hapis cezasına
mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yı-
lını, diğer süreli hapis cezalarına mah-
kûm edilmiş olanlar cezalarının yarı-
sını infaz kurumunda çektikleri tak-
dirde, koşullu salıverilmeden yararla-
nabilirler. Ancak, Türk Ceza Kanunu-
nun;

a) Kasten öldürme suçlarından
(madde 81, 82 ve 83) süreli hapis ce-

zasına mahkûm olanlar,
b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış ya-

ralama suçundan (madde 87, fıkra iki,
bent d) süreli hapis cezasına mahkûm
olanlar,

c) İşkence suçundan (madde 94 ve
95) ve eziyet suçundan (madde 96) sü-
reli hapis cezasına mahkûm olanlar,

d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci
fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel
ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü
fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde
105) suçlarından süreli hapis cezasına
mahkûm olanlar,

e) Cinsel dokunulmazlığa karşı iş-
lenen suçlardan (madde 102, 103, 104
ve 105) hapis cezasına mahkûm olan
çocuklar,

f) Özel hayata ve hayatın gizli ala-
nına karşı suçlardan (madde 132, 133,
134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis
cezasına mahkûm olanlar,

g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti suçundan (madde 188)
hapis cezasına mahkûm olan çocuk-
lar,

h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk suçlarından (madde 326 ilâ
339) süreli hapis cezasına mahkûm
olanlar,

cezalarının üçte ikisini infaz kuru-
munda çektikleri takdirde, koşullu sa-
lıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca,
suç işlemek için örgüt kurmak veya
yönetmek ya da örgütün faaliyeti çer-
çevesinde işlenen suçlar ile Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan mahkûm olan çocuklar ile
1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihba-
rat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren
suçlardan mahkûm olanlar hakkında
koşullu salıverilme oranı üçte iki ola-
rak uygulanır.

(3) Koşullu salıverilme için infaz

12005-5351 m.8; 2006-5560 m.28; 2010-6008 m.9; 2016-KHK/671 Geç. m.6; 2017-7035 m.25; 2020-
7242 m.48
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İnfaz Kanunu 9- m.107

kurumunda geçirilmesi gereken süre;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış mü-

ebbet hapis cezasına veya ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası ile müebbet
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
otuzaltı,

b) Birden fazla müebbet hapis ceza-
sına mahkûmiyet hâlinde otuz,

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile süreli hapis cezasına mah-
kûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,

d) Bir müebbet hapis cezası ile sü-
reli hapis cezasına mahkûmiyet hâ-
linde en fazla otuz,

e) Birden fazla süreli hapis cezasına
mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmise-
kiz,

Yıldır.
(4) Suç işlemek için örgüt kurmak

veya yönetmek ya da örgütün faali-
yeti çerçevesinde işlenen suçtan do-
layı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müeb-
bet hapis cezasına mahkûm edilmiş
olanlar otuz yılını, süreli hapis ceza-
sına mahkûm edilmiş olanlar ceza-
larının üçte ikisini infaz kurumunda
çektikleri takdirde, koşullu salıveril-
meden yararlanabilirler. Koşullu salı-
verilme oranı üçte ikiden fazla olan
suçlar bakımından ise tabi oldukları
koşullu salıverilme oranı uygulanır.
Ancak, bu süreler;

a) Birden fazla ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına veya ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası ile müebbet
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
kırk, b) Birden fazla müebbet hapis ce-
zasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile süreli hapis cezasına mah-
kûmiyet hâlinde en fazla kırk,

d) Bir müebbet hapis cezası ile sü-
reli hapis cezasına mahkûmiyet hâ-
linde en fazla otuzdört,

e) Birden fazla süreli hapis cezasına

mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki,
Yıldır. Bu fıkra hükümleri çocuklar

hakkında uygulanmaz.
(5) Koşullu salıverilme süresinin he-

saplanmasında, hükümlünün onbeş
yaşını dolduruncaya kadar infaz ku-
rumunda geçirdiği bir gün, iki gün
olarak dikkate alınır.

(6) Koşullu salıverilen hükümlü-
nün tâbi tutulacağı denetim süresi,
yukarıdaki fıkralara göre infaz kuru-
munda geçirilmesi gereken süre ka-
dardır. Ancak süreli hapislerde hake-
derek tahliye tarihini geçemez.

(7) Hükümlü, denetim süresinde,
infaz kurumunda öğrendiği meslek
veya sanatı icra etmek üzere, bir
kamu kurumunda veya özel olarak
aynı meslek veya sanatı icra eden bir
başkasının gözetimi altında, ücret kar-
şılığında çalıştırılabilir.

(8) Onsekiz yaşından küçük olan
hükümlüler, denetim süresinde eği-
timlerine, gerektiğinde barınma im-
kânı da bulunan bir kurumda devam
ederler.

(9) İnfaz hâkimi, denetim süresinde
hükümlüye rehberlik edecek bir uz-
man kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi,
kötü alışkanlıklar edinebileceği çev-
relerden uzak kalması ve sorumlu-
luk bilinciyle iyi bir hayat sürme-
sini temin hususunda hükümlüye
öğütte bulunur; eğitim gördüğü ku-
rum yetkilileri veya yanında çalış-
tığı kişilerle görüşerek, istişarelerde
bulunur; hükümlünün davranışları,
sosyal uyumu ve sorumluluk bilin-
cindeki gelişme hakkında üçer ay-
lık sürelerle rapor düzenleyerek in-
faz hâkimine verir. İnfaz hâkimi ay-
rıca, iki yılı geçmemek üzere denetim
süresi içinde hükümlünün denetimli
serbestlik müdürlüğünce belirlenecek
yükümlülüklere tabi tutulmasına ka-
rar verebilir. Bu karar gereğince de-
netimli serbestlik müdürlüğü, risk ve
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ihtiyaçlarını dikkate alarak hüküm-
lüyü;

a) Belirli bir bölgede denetim ve gö-
zetim altında bulundurma,

b) Belirlenen yer veya bölgelere git-
meme,

c) Belirlenen programlara katılma,
yükümlülüklerinden bir veya bir-

den fazlasına tabi tutar. Denetimli ser-
bestlik müdürlüğü hükümlünün risk
ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yüküm-
lülükleri değiştirebilir.

(10) İnfaz hâkimi, koşullu salı-
verilen hükümlünün kişiliğini ve
topluma uyumdaki başarısını göz
önünde bulundurarak; denetim sü-
resinin, denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmadan veya herhangi bir yü-
kümlülük belirlemeden geçirilmesine
karar verebileceği gibi, denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulanmasını veya be-
lirlenen yükümlülükleri denetim sü-
resi içinde kaldırabilir.

(11) Hükümlünün koşullu salıve-
rilmesi hakkında ceza infaz kurumu
idaresi tarafından hazırlanan gerek-
çeli rapor, infaz işlemlerinin yapıl-
dığı yer infaz hâkimliğine verilir. İn-
faz hâkimi, bu raporu uygun bulursa
hükümlünün koşullu salıverilmesine
dosya üzerinden karar verir; raporu
uygun bulmadığı takdirde gerekçe-
sini kararında gösterir. Bu kararlara
karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(12) Koşullu salıverilen hükümlü-
nün, denetim süresinde hapis ceza-
sını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi
veya kendisine yüklenen yükümlü-
lüklere, infaz hâkiminin uyarısına
rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâ-
linde koşullu salıverilme kararı geri
alınır.

(13) Koşullu salıverilme kararının
geri alınması hâlinde hükümlünün;

a) Sonraki suçu işlediği tarihten iti-
baren başlamak ve hak ederek tahliye
tarihini geçmemek koşuluyla sonraki

işlediği her bir suç için verilen hapis
cezasının iki katı sürenin,

b) Yükümlülüklerine aykırı davran-
ması hâlinde, bu yükümlülüklere uy-
mama tarihi ile hak ederek salıve-
rilme tarihi arasındaki süreyi geçme-
mek koşuluyla ihlalin niteliğine göre
takdir edilecek bir sürenin,

Ceza infaz kurumunda aynen çek-
tirilmesine karar verilir. Koşullu salı-
verilme kararının geri alınmasından
sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir
daha koşullu salıverilme kararı veril-
mez.

(14) Denetim süresi yükümlülük-
lere uygun ve iyi hâlli olarak geçiril-
diği takdirde, ceza infaz edilmiş sayı-
lır.

(15) Hükümlü, geri kalan süre
içinde işlediği kasıtlı bir suçtan do-
layı hapis cezasına mahkûm edilirse
ya da bağlı tutulduğu yükümlülük-
leri yerine getirmezse hükmü veren
ilk derece mahkemesinin bulunduğu
yer infaz hâkimliği, cezaların toplan-
dığı hâller ile hükmün bölge adliye
mahkemesi veya Yargıtay tarafından
verilmiş olması hâlinde ise 101 inci
maddenin ikinci fıkrasına göre belir-
lenen infaz hâkimliği tarafından ko-
şullu salıverilme kararının geri alın-
masına dosya üzerinden karar verilir.
Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

(16) 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun İkinci Kitap, Dördüncü Kı-
sım, "Devletin Güvenliğine Karşı Suç-
lar" başlıklı Dördüncü Bölüm, "Ana-
yasal Düzene ve Bu Düzenin İşle-
yişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci
Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suç-
lar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer
alan suçlardan birinin bir örgütün fa-
aliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayı-
sıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu
salıverilme hükümleri uygulanmaz.
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Mükerrirlere ve bazı suç faillerine
özgü infaz rejimi ve denetimli ser-
bestlik tedbiri

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

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasının otuzdokuz yılının,

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç
yılının,

c) Birden fazla süreli hapis cezasına
mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki
yılının,

d) Süreli hapis cezasının üçte ikisi-
nin,

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak
çekilmesi durumunda, koşullu salıve-
rilmeden yararlanılabilir. Ancak, ko-
şullu salıverilme oranı üçte ikiden
fazla olan suçlar bakımından tabi ol-
dukları koşullu salıverilme oranı uy-
gulanır.

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salı-
verme süresine eklenecek miktar, te-
kerrüre esas alınan cezanın en ağırın-
dan fazla olamaz.

(3) İkinci defa tekerrür hükümle-
rinin uygulanması durumunda, hü-
kümlü koşullu salıverilmez. Hü-
kümlü hakkında ikinci defa teker-
rür hükümlerinin uygulanacağı hü-
kümde belirtilir.

(4) İnfaz hâkimi, mükerrir hak-
kında cezanın infazının tamamlanma-
sından sonra başlamak ve bir yıldan
az olmamak üzere denetim süresi be-
lirler.

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen
denetim süresinde, koşullu salıveril-
meye ilişkin hükümler uygulanır.

(6) İnfaz hâkimi, mükerrir hak-
kında denetim süresinin uzatılma-
sına karar verebilir. Denetim süresi
en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

(7) Cezanın infazı tamamlandık-

tan sonra devam eden denetim sü-
resi içinde, bu madde hükümlerine
göre kendilerine yüklenen yükümlü-
lüklere ve yasaklara aykırı hareket
eden mükerrirler, infaz hâkimi kararı
ile disiplin hapsine tabi tutulur. Disip-
lin hapsinin süresi on beş günden az
ve üç aydan fazla olamaz.

(8) Çocuğa karşı işlenen bir suçtan
dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına veya müebbet hapis cezasına
mahkûmiyet hâlinde birinci fıkradaki
koşullu salıverilme süreleri uygula-
nır.

(9) Birinci fıkradaki koşullu salı-
verme süreleri, 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102
nci maddesinin ikinci fıkrasında ta-
nımlanan cinsel saldırı suçundan, 103
üncü maddesinde tanımlanan çocuk-
ların cinsel istismarı suçundan, 104
üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fık-
rasında tanımlanan reşit olmayanla
cinsel ilişki suçundan, 188 inci mad-
desinde tanımlanan uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti suçun-
dan dolayı hapis cezasına mahkûm
olanlar hakkında da uygulanır. An-
cak, süreli hapis cezaları bakımından
koşullu salıverilme oranı, dörtte üç
olarak uygulanır. 188 inci madde ha-
riç olmak üzere bu suçlardan dolayı
hapis cezasına mahkûm olanlar hak-
kında, cezanın infazı sırasında ve ko-
şullu salıverildikleri takdirde dene-
tim süresi içinde, aşağıdaki tedavi
veya yükümlülüklerden bir veya bir-
kaçına infaz hâkimi tarafından karar
verilir:

a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak
b) Tedavi amaçlı programlara katıl-

mak
c) Suçun mağdurunun oturduğu ve

çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet
etmekten yasaklanmak

12014-6545 m.82; 2020-7242 m.49
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d) Mağdurun bulunduğu yerlere
yaklaşmaktan yasaklanmak

e) Çocuklarla bir arada olmayı ge-
rektiren bir ortamda çalışmaktan ya-
saklanmak

f) Çocuklar hakkında bakım ve gö-
zetim yükümlülüğünü gerektiren fa-
aliyet icra etmekten yasaklanmak

(10) Dokuzuncu fıkra hükümleri ço-
cuklar hakkında uygulanmaz.

(11) Bu maddenin dokuzuncu fık-
rasının uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan yönetmelikle dü-
zenlenir.

İKİNCİ KISIM
Tedbirler ve Tutukluluk

BİRİNCİ BÖLÜM
Kısa Süreli Hapis Cezasına

Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli
Hapis Cezalarının Özel İnfaz

Şekilleri

Seçenekli yaptırımların uygulan-
ması

Madde 109 - 1(1) Kısa süreli ha-
pis cezası yerine Türk Ceza Kanunu-
nun 50 nci maddesine göre hükmedi-
len seçenekli yaptırımların infazında
uygulanacak rejim, Cumhurbaşka-
nınca çıkarılan yönetmelikte gösteri-
lir.

Özel infaz usulleri
Madde 110 - 2(1) İnfaz hâkimi, hü-

kümlünün talebi üzerine kasten işle-
nen suçlarda toplam bir yıl altı ay, tak-
sirle öldürme suçu hariç olmak üzere
taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç
yıl veya daha az süreli hapis cezası-
nın;

a) Her hafta cuma günleri saat
19.00’da girmek ve pazar günleri aynı

saatte çıkmak suretiyle hafta sonları,
b) Hafta sonları hariç, her gün saat

19.00’da girmek ve ertesi gün saat
07.00’de çıkmak suretiyle geceleri,

Ceza infaz kurumlarında çektiril-
mesine karar verebilir.

(2) Mahkûmiyete konu suç nede-
niyle doğmuş zararın aynen iade, suç-
tan önceki hâle getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesine dair
hukukî sorumlulukları saklı kalmak
üzere;

a) Kadın, çocuk veya altmışbeş ya-
şını bitirmiş kişilerin mahkûm olduk-
ları toplam bir yıl,

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin
mahkûm oldukları toplam iki yıl,

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişile-
rin mahkûm oldukları toplam dört
yıl,

veya daha az süreli hapis cezası-
nın konutunda çektirilmesine infaz
hâkimi tarafından karar verilebilir.

(3) Toplam beş yıl veya daha az sü-
reli hapis cezasına mahkûm olan veya
adli para cezası infaz sürecinde ha-
pis cezasına çevrilen hükümlülerden
16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında
belirlenen usule göre maruz kaldığı
ağır bir hastalık veya engellilik ne-
deniyle ceza infaz kurumu koşulla-
rında hayatını yalnız idame ettireme-
yeceği tespit edilenlerin cezasının ko-
nutunda çektirilmesine infaz hâkimi
tarafından karar verilebilir.

(4) Doğurduğu tarihten itibaren altı
ay geçen ve toplam üç yıl veya daha
az süreli hapis cezasına mahkûm olan
ya da adli para cezası infaz sürecinde
hapis cezasına çevrilen hükümlü ka-
dınların cezasının konutunda çektiril-
mesine infaz hâkimi tarafından karar
verilebilir. Bu fıkra uyarınca talepte
bulunulabilmesi için kadının doğur-
duğu tarihten itibaren bir yıl altı ay

12018-KHK/700 m.160
22020-7242 m.50
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geçmemiş olması gerekir. Konutta in-
faza karar verdikten sonra çocuk öl-
müş veya anasından başka birine ve-
rilmiş olursa infaz hâkimi konutta in-
faz uygulamasına ilişkin kararını kal-
dırır.

(5) Cezanın özel infaz usulüne göre
çektirilmesine karar verilenler hak-
kında tabi oldukları infaz rejimine
göre koşullu salıverilme hükümleri
uygulanır. Ancak, 105/A maddesi hü-
kümleri uygulanmaz.

(6) Cezanın özel infaz usulüne göre
çektirilmesi kararı, infaza başlandık-
tan sonra da verilebilir.

(7) İnfaz hâkimi talep üzerine, ce-
zanın özel infaz usulüne göre çekti-
rilmesi sırasında bu usulün uygulan-
masına son verebilir. Özel infaz usu-
lünün gereklerine geçerli bir mazeret
olmaksızın uyulmaması hâlinde ise
bu usulün uygulanmasına son veri-
lir ve bu hâlde infaza açık ceza infaz
kurumunda devam edilir. Özel infaz
usulüne göre geçirilen süre, infaz aşa-
masında mahsup edilir. Bu fıkranın
uygulandığı hâllerde 105/A maddesi
hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde hükümlerine göre ve-
rilen kararlara itiraz yolu açıktır.

(9) Üçüncü ve dördüncü fıkra hariç,
bu madde hükümleri;

a) Terör suçları ile örgüt kurmak,
yönetmek veya örgüte üye olmak suç-
larından ya da örgüt faaliyeti kap-
samında işlenen suçlardan mahkûm
olanlar,

b) Cinsel dokunulmazlığa karşı iş-
lenen suçlardan mahkûm olanlar,

c) Adlî para cezası infaz sürecinde
hapis cezasına çevrilenler,

d) Koşullu salıverilme kararının
geri alınması nedeniyle cezası aynen
infaz edilenler,

hakkında uygulanmaz.
(10) Bu maddenin uygulanmasına

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle

belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama Kararının Yerine

Getirilmesi

Tutuklama kararının yerine geti-
rildiği kurumlar

Madde 111 - (1) Tutuklular, iç ve
dış güvenlik görevlisi bulunan, fi-
rara karşı teknik, mekanik, elektro-
nik veya fizikî engelleri olan, 34 üncü
maddede sayılan hâller dışında oda
ve koridor kapıları sürekli olarak ka-
palı tutulan ve yasal zorunluluklar
ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleşme
olanağı bulunmayan normal güven-
lik esasına dayalı tutukevlerinde veya
maddî olanak bulunmadığı hâllerde
diğer kapalı ceza infaz kurumlarının
bu amaca ayrılmış bölümlerinde tutu-
lurlar.

(2) Eylem ve davranışları ile 9
uncu madde kapsamına giren tutuk-
lular, yüksek güvenlikli tutukevle-
rinde veya buna olanak bulunma-
dığı hâllerde yüksek güvenlikli kapalı
ceza infaz kurumlarının tutuklulara
ayrılan bölümlerinde barındırılırlar.

(3) Kadın, çocuk ve gençlik tutukev-
leri müstakil olarak kurulabilir. Tutuk-
lular, tutukevlerinde veya maddî ola-
nak bulunmadığı hâllerde kapalı ceza
infaz kurumlarının tutuklulara ayrı-
lan bölümlerinde, büyükler, kadınlar,
gençler, çocuklar olmak üzere ve suç
türleri de gözetilerek ayrı yerlerde ba-
rındırılırlar.

Tutukevine kabul
Madde 112 - (1) Sanığın tutukevine

kabul edilebilmesi için hâkim veya
mahkeme tarafından verilmiş bir tu-
tuklama kararının bulunması zorun-
ludur.

(2) Tutuklunun tutukevine konul-
duğu, kararı veren hâkim veya mah-
kemeye gün ve saati belirtilerek bildi-

515
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rilir.

Tutukluların barındırılması
Madde 113 - (1) Tutuklular, maddî

olanaklar elverdiğince suç türlerine
ve taşıdıkları güvenlik riskine göre
ayrı odalarda barındırılırlar. Arala-
rında husumet bulunanlar ile iştirak
hâlinde suç işlemiş olanlar aynı oda-
larda barındırılmazlar ve birbirleri ile
temas etmelerini engelleyecek tedbir-
ler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı

Önlemler

Tutukluların hakları
Madde 114 - (1) Tutuklulardan ça-

lışmaları istenebilir; ancak, buna mec-
bur tutulamazlar. Tutuklular istedik-
lerinde idare, barındırıldıkları oda-
larda çalışmalarına izin verebilir.
Odada çalışma imkânı yoksa, tutuk-
luların iş yerlerinde çalışmalarına da
izin verilebilir. Bu takdirde kendileri
hakkında çalışmakta olan hükümlü-
lere ait rejim uygulanır.

(2) Soruşturma ve kovuşturma ev-
relerinde tutuklular, kurumun bu hu-
sustaki genel düzenine uymak sure-
tiyle ziyaretçi kabul edebilirler. An-
cak soruşturma evresinde Cumhuri-
yet savcısı, kovuşturma evresinde hâ-
kim veya mahkeme, soruşturmanın
veya davanın selameti bakımından tu-
tuklunun ziyaretçi kabulünü yasakla-
yabilir veya bu hususta kısıtlamalar
koyabilir.

(3) Tutukluların yazılı haberleşme-
leri ile telefonla görüşmeleri, soruş-
turma evresinde Cumhuriyet savcısı,
kovuşturma evresinde hâkim veya
mahkemesince kısıtlanabilir.

(4) Tutuklu, savunması için istediği
müdafii seçmek ve görevlendirmek

hakkına sahiptir. Her dereceden ku-
rum görevlileri bu hususta tutukluya
tavsiyelerde bulunamaz.

(5) Tutuklunun müdafii ile olan ha-
berleşmesine ve kurum düzeni çerçe-
vesinde temas ve görüşmelerine hiç-
bir suretle engel olunamaz ve kısıtla-
malar konulamaz.

(6) Özel kanunda yer alan hüküm-
ler saklıdır.

Kısıtlayıcı önlemler
Madde 115 - (1) Tehlikeli hâlde bu-

lunan, delil karartma tehlikesi olan,
soruşturmanın amacını veya tutu-
kevinin güvenliğini tehlikeye düşü-
ren veya suçun tekrarına olanak ve-
recek davranışlarda bulunan tutuk-
lulara soruşturma evresinde Cumhu-
riyet savcısı, kovuşturma evresinde
hâkim veya mahkemesince aşağıdaki
tedbirler uygulanabilir:

a) Tutuklunun tek başına, sıkı bir
rejim altında muhafaza edilmesi ve
kaldığı odanın kamera ile izlenmesi.

b) Belirli süre ile dışarıyla ilişkisi-
nin, ziyaretçi kabulünün ve telefon
görüşmelerinin kısıtlanması.

c) Gerekiyorsa kendisine veya baş-
kalarına zarar vermesini önleyici bi-
çimde hazırlanmış özel bir odada ba-
rındırılması ve kaldığı odanın kamera
ile izlenmesi.

d) Saldırganlık göstermesi hâlinde
belirli süreyle kelepçelenmesi veya
hareketlerinin engellenmesi.

e) Yüksek güvenlikli bir kuruma
nakledilmesi.

Tutukluların yükümlülükleri
Madde 116 - 1(1) Bu Kanunun; yük-

sek güvenlikli kapalı ceza infaz ku-
rumları, hapis cezasının infazının has-
talık nedeni ile ertelenmesi, kuruma
alınma ve kayıt işlemleri, hükümlü-

12011-6217 m.25; 2011-KHK/650 m.30; 2012-6301 m.2; 2013-6411 m.12; 2013-6494 m.27; 2017-
KHK/696 m.102; Aynen kabul: 2018-7079 m.96; 2020-7242 m.51;
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ler ile yakınları ve ilgililerin bilgilen-
dirilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve
iyileştirme programına ve sağlığın ko-
runması kurallarına uyma, bina ve eş-
yaların korunması, kapıların açılma-
ması ve temasın önlenmesi, oda ve
eklentilerinde bulundurulabilecek ki-
şisel eşyalar, arama, disiplin cezaları-
nın niteliği ve uygulanma koşulları,
kınama, bazı etkinliklere katılmaktan
alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan iş-
ten yoksun bırakma, haberleşme veya
iletişim araçlarından yoksun bırakma
veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden
yoksun bırakma, hücreye koyma, ço-
cuk hükümlüler hakkında uygulana-
bilecek disiplin tedbirleri ve cezaları,
disiplin soruşturması, disiplin ceza-
sını gerektiren eylemlerin tekrarı, di-
siplin cezalarının infazı ve kaldırıl-
ması, yönetim tarafından alınabilecek
tedbirler, zorlayıcı araçların kullanıl-
ması, ödüllendirme, şikâyet ve iti-
raz, nakiller, disiplin nedeniyle na-
kil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık
nedeniyle nakil, nakillerde alınacak
tedbirler, avukat ve noterle görüşme
hakkı, kültür ve sanat etkinliklerine
katılma, ifade özgürlüğü, kütüphane-
den yararlanma, süreli veya süresiz
yayınlardan yararlanma hakkı, tele-
fonla haberleşme hakkı, radyo, tele-
vizyon yayınları ile internet olanak-
larından yararlanma hakkı, mektup,
faks ve telgrafları alma ve gönderme
hakkı, bu Kanunda sayılan günlerde
dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul
etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü,
muayene ve tedavi istekleri, hüküm-
lülerin beslenmesi, iyileştirme prog-
ramlarının belirlenmesi, hükümlüle-
rin sayısı ve uygulanacak güvenlik
tedbirleri, eğitim programları, öğre-
timden yararlanma, muayene ve te-
davileri, sağlık denetimi, hastaneye
sevk, infazı engelleyecek hastalık hâli,
kendilerine verilen yiyecek ve içecek-

leri reddetmeleri, ziyaret, yabancı hü-
kümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüş-
lerde uygulanacak esaslar, beden eği-
timi, kütüphane ve kurslardan yarar-
lanma konularında 9, 16, 21, 22, 26 ilâ
28, 34 ilâ 53, 55 ilâ 62, 65 ilâ 76 ve 78
ila 88 inci maddelerinde düzenlenmiş
hükümlerin tutukluluk hâliyle uzlaşır
nitelikte olanları tutuklular hakkında
da uygulanabilir.

(2) İkinci derece dâhil kan veya ka-
yın hısımlarından birinin ya da eşi-
nin ölümü hâlinde, tutukluya, ceza
infaz kurumu en üst amirinin önerisi
ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı
ile soruşturmanın veya kovuşturma-
nın selameti ve güvenlik bakımından
sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış
güvenlik görevlisinin refakatinde yol
süresi dışında iki güne kadar cena-
zeye katılması için izin verilebilir.

(3) Ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile
eşin anne veya babasından birinin ya-
şamsal tehlike oluşturacak önemli ve
ağır hastalık hâllerinin bulunduğu-
nun sağlık kurulu raporu ile belge-
lendirilmesi durumunda tutukluya,
soruşturmanın veya kovuşturmanın
selameti ve güvenlik bakımından sa-
kınca oluşturmaması koşuluyla, ceza
infaz kurumu en üst amirinin önerisi
ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı
ile dış güvenlik görevlisinin refaka-
tinde yol süresi dışında, bunlardan
her biri için asgari bir ay arayla top-
lam iki defaya mahsus olmak üzere
hasta ziyareti amacıyla bir güne kadar
izin verilebilir. İkinci ve üçüncü fık-
raya göre izin verilen tutuklunun, izin
süresi içinde gece konaklaması gerek-
tiği takdirde, kendi evi veya ikinci fık-
rada belirtilen bir yakınının evinde,
güvenli görülen başka bir yerde ya
da gidilen yerde bulunan kapalı ceza
infaz kurumunda kalmasına, güven-
lik hususu değerlendirilmek ve ge-
rekli güvenlik tedbirleri alınmak su-
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9- m.117 İnfaz Kanunu

retiyle, gidilen yerin valisi tarafından
karar verilir. Yurt dışına çıkmasını ge-
rektirmesi durumunda tutukluya, bu
madde gereğince izin verilemez.

(5) Dördüncü fıkra ile 94 üncü mad-
denin ikinci fıkrasının uygulamasına
ilişkin usul ve esaslar Adalet ve İçiş-
leri bakanlıklarınca müştereken hazır-
lanacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hapis cezalarının ve tedbirlerin in-
fazında göz önünde bulundurulacak
ve uygulanacak diğer kanunlardaki
hükümler

Madde 117 - (1) Cezanın kesin-
leşmesinden sonra asker edilen kişi-
ler hakkındaki hapis cezasının in-
fazı ve geri bırakılması hususunda da
21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Asker-
lik Kanununun 39 uncu maddesi göz
önünde bulundurulur ve uygulanır.

Asker edilen kişilerin cezalarının
infazı

Madde 118 - 1(1) Sırf askerî suçlar
ile askerî disiplin suçları ayrık olmak
üzere, askere alınmadan önce ve as-
kerlikleri sırasında işledikleri suçlar-
dan dolayı er ve erbaşlar ile yedek
astsubay ve yedek subaylar hakkında
kısa süreli hapis cezaları yerine hük-
medilen Türk Ceza Kanununun 50
nci maddesinin birinci fıkrasının (c),
(e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler
ile bu Kanunun 106 ncı maddesinde
yazılı adlî para cezasının yerine geti-
rilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna
bırakılır. Bu süreler içinde zamana-
şımı işlemez.

(2) (Mülga)

Bu Kanunda geçen terimlerin et-
kisi

Madde 119 - (1) Bu Kanunda kulla-
nılan terimler, mevzuatta bunun kar-
şılığı olarak kullanılmış olan terimle-
rin yerini alır.

Diğer kanunlarda yapılan yolla-
malar

Madde 120 - (1) Diğer kanunlarda
13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza-
ların İnfazı Hakkında Kanunun ha-
pis cezaları ile tedbirlerin infazına
ilişkin hükümlerine yapılan yollama-
lar bu Kanunda düzenlenen ilgili hü-
kümlere yapılmış sayılır.

Yönetmelikler
Madde 121 - 2(1) Bu Kanun gere-

ğince çıkarılması gereken yönetmelik-
ler, Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan-
lıklar tarafından çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 122 - (1) 13.7.1965 tarihli ve

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
Kanun ile 14.6.1930 tarihli ve 1721 sa-
yılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İda-
resi Hakkında Kanunun 3, 4 ve 6 ncı
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 - 3(1) 3713 sayılı Ka-
nun kapsamına giren suçlar nede-
niyle tutuklu veya hükümlü bulu-
nanlar, duruşmaya sevk nedeniyle
ceza infaz kurumu dışına çıkarılma-
ları durumunda, ceza infaz kurumu
idaresince verilen giysileri giymek zo-
rundadır. 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun 309 ila 312 nci maddele-
rinde düzenlenen suçlardan tutuklu
ve hükümlü olanlar badem kurusu;
bu maddede belirtilen diğer suçlar-
dan tutuklu ve hükümlü olanlar ise
gri renginde göğüs ve pantolon bö-

12017-KHK/694 m.203; Aynen kabul:2018-7078 m.189; 2019-7179 m.62
22018-KHK/700 m.160
32017-KHK/696 m.103; Aynen kabul:2018-7079 m.97
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lümü bitişik (tulum) giysiler giyer.
Ancak kadın tutuklu ve hükümlüle-
rin giysileri bitişik şekilde (tulum) ol-
mayabilir. Bu madde hükümleri ço-
cuklar ile hamile kadınlar hakkında
uygulanmaz. Kadın tutuklu ve hü-
kümlülerin giysileri ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar
yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu maddede öngörülen yönet-
melik bir ay içinde yürürlüğe konulur.
Bu madde hükümleri söz konusu yö-
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren uygulanır.

Geçici Madde 1 - (1) 26.9.2004 ta-
rihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
dışındaki diğer kanunlarda yer alan
adlî para cezasının ödenmemesi hâ-
linde, hükümlüler bir gün yüz Türk
Lirası hesabı ile hapsedilirler.

Geçici Madde 2 - (1) 14.7.2004 ta-
rihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile değişik 3.8.2002 tarihli
ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla;
ölüm cezaları, müebbet ağır hapis ce-
zasına dönüştürülen terör suçluları
ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müeb-
bet ağır hapis cezasına dönüştürülen
veya ağırlaştırılmış müebbet ağır ha-
pis cezasına mahkûm olan terör suçlu-
ları, koşullu salıverilme hükümlerin-
den yararlanamaz. Bunlar hakkında,
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ce-
zası, hayatı boyunca devam eder.

Geçici Madde 3 - 1(1) Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
koşullu salıverilmelerine bir yıldan az
süre kalan;

a) Açık ceza infaz kurumunda bu-
lunan,

b) Kapalı ceza infaz kurumunda bu-

lunup da açık ceza infaz kurumuna
ayrılma şartlarını taşıyan,

iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâ-
linde, cezalarının koşullu salıverilme
tarihine kadar olan kısmının dene-
timli serbestlik tedbiri uygulanmak
suretiyle infazına karar verilebilir.

(2) Koşullu salıverilmelerine bir yıl
kala açık ceza infaz kurumuna ay-
rılma hakkını kazanan hükümlüler,
bu infaz usulünden en fazla altı ay
süreyle yararlanırlar.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla 105 inci maddenin dör-
düncü fıkrası hükmüne göre mahkû-
miyet sürelerinin geriye kalan yarısı
kamuya yararlı bir işte çalışmak sure-
tiyle infaz edilmekte olan hükümlüler
hakkında aşağıdaki şekilde işlem ya-
pılır:

a) Koşullu salıverilme süresini ta-
mamlamayanların cezalarının infa-
zına 105/A maddesi hükümleri uya-
rınca devam olunur.

b) Koşullu salıverilme süresini ta-
mamlayanların infaz dosyası 107 nci
ve 108 inci maddeler uyarınca iş-
lem yapılmak üzere ilgili mahkemeye
gönderilir.

Geçici Madde 4 - 2(1) Bu Kanunun
105/A maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde ve ikinci fıkrasında be-
lirtilen altı aylık süre şartı ile birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen ce-
zanın belirli bir süre infaz edilmesine
ilişkin şart 31/12/2020 tarihine kadar
uygulanmaz.

Geçici Madde 5 - 37 Kasım 1982 ta-
rihinden önce işlemiş olduğu bir suç
dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya
mahkûm olan kişi hakkında, mah-
kûm olduğu cezanın infazı sürecinde
koşullu salıverildikten sonra deneme

12012-6291 m.2
22013-6411 m.13
32013-6459 m.25
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süresi içinde işlediği yeni bir suç sebe-
biyle koşullu salıverilme kararı geri
alınmaz.

Geçici Madde 6 - 1(1) 30/3/2020
tarihine kadar işlenen suçlar bakımın-
dan; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununun kasten öl-
dürme suçları (madde 81, 82 ve 83),
üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya
da beden veya ruh bakımından ken-
disini savunamayacak durumda bu-
lunan kişiye karşı işlenen kasten yara-
lama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış
yaralama suçları, neticesi sebebiyle
ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87,
fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde
94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cin-
sel dokunulmazlığa karşı işlenen suç-
lar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel
hayata ve hayatın gizli alanına karşı
suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136,
137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı
madde imal ve ticareti suçu (madde
188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kı-
sım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve
Yedinci Bölümünde tanımlanan suç-
lar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sa-
yılı Terörle Mücadele Kanunu kapsa-
mına giren suçlar hariç olmak üzere,
105/A maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” ola-
rak uygulanır.

(2) 30/3/2020 tarihine kadar işle-
nen suçlar bakımından, Türk Ceza
Kanununun kasten öldürme suçları
(madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunul-
mazlığa karşı işlenen suçlar (madde
102, 103, 104 ve 105), özel hayata
ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
(madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve
138) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ile Te-

rörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar hariç olmak üzere;

a) Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bu-
lunan kadın hükümlüler ile yetmiş
yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında
105/A maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan “iki yıl”lık süre, “dört yıl”
olarak uygulanır.

b) Maruz kaldığı ağır bir hastalık,
engellilik veya kocama nedeniyle ha-
yatını yalnız idame ettiremeyen alt-
mışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin
koşullu salıverilmeleri için ceza infaz
kurumlarında geçirmeleri gereken sü-
reler, azami süre sınırına bakılmaksı-
zın 105/A maddesinde düzenlenen
denetimli serbestlik tedbiri uygulan-
mak suretiyle infaz edilebilir. Ağır
hastalık, engellilik veya kocama hâli,
Adalet Bakanlığınca belirlenen tam te-
şekküllü hastanelerin sağlık kurulla-
rınca veya Adlî Tıp Kurumunca dü-
zenlenen bir raporla belgelendirilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri,
iyi hâlli olmak koşuluyla kapalı ceza
infaz kurumlarında bulunan hüküm-
lüler hakkında da uygulanır.

(4) 30/3/2020 tarihine kadar işle-
nen suçlar bakımından, tabi olduğu
infaz rejimine göre belirlenen ko-
şullu salıverilme süresinin hesaplan-
masında, hükümlünün onbeş yaşını
dolduruncaya kadar ceza infaz kuru-
munda geçirdiği bir gün, üç gün; on-
sekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza
infaz kurumunda geçirdiği bir gün,
iki gün olarak dikkate alınır.

Geçici Madde 7 - 2(1) Maliye Ba-
kanlığınca Adalet Bakanlığına tah-
sis edilen Hazinenin özel mülkiye-
tindeki taşınmazlar, Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerler ve Ada-
let Bakanlığına tahsis edilen ya da

12016-KHK/671 m.32; 2016-6757 m.28; 2020-7242 m.52
22016-KHK/674 m.17; Aynen kabul:2016-6758 m.17; 2017-KHK/694 m.150; Aynen kabul:2018-

7078 m.145; 2020-7242 m.52
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izin verilen mülkiyeti kamu kurum
ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üze-
rinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten 31/12/2020 tarihine kadar,
yılı yatırım programında yer alma ve
ödeneği bulunma şartı aranmaksızın,
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanunu kapsamında imar planı ya-
pım ve onay süreleri beklenilmeksi-
zin, birinci ve ikinci derece arkeolojik
sit alanları ile doğal sit alanları ha-
riç olmak üzere özel kanunlar kap-
samında kalan yerlerde bu kanunlar-
daki kısıtlamalara tabi olmaksızın, va-
ziyet planı ve avan proje üzerinde,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinin tabi ol-
duğu usule göre ceza infaz kurumla-
rının yapım işi ihalesi yapılabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapıla-
cak olan ceza infaz kurumlarının,
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera
Kanunu kapsamında kalan yerler
üzerinde yapılmasının gerekmesi ha-
linde, Adalet Bakanlığının talebi üze-
rine bu yerlerin tahsis amaçları, 4342
sayılı Kanun hükümlerine tabi olmak-
sızın ve ot bedeli alınmaksızın değiş-
tirilerek tapuda Hazine adına tescil
edilir ve bu taşınmazlar Maliye Ba-
kanlığı tarafından Adalet Bakanlığına
tahsis edilir.

Geçici Madde 8 - 15237 sayılı Ka-
nunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde ve 220 nci maddesinde
düzenlenen suçlar ve cinsel dokunul-
mazlığa karşı işlenen suçlar ile bunla-
rın mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanu-
nundaki karşılığı olan suçlardan ve
3713 sayılı Kanun kapsamına giren
suçlardan hükümlü ve tutuklu olan-
lar ile bu Kanunun 9 uncu maddesi-

nin üçüncü fıkrası kapsamında kalan
hükümlü ve tutuklular hakkında ve-
rilenler hariç olmak üzere; 1/8/2017
tarihinden önceki eylemler nedeniyle
bu Kanunun 39 ila 46 ncı maddeleri
uyarınca verilen disiplin cezası ve ted-
birleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48
inci maddedeki süre ve karar şartı
aranmaksızın idare ve gözlem kuru-
lunca verilecek iyi hal kararı üzerine
kaldırılır. 55 inci madde hükümleri
saklıdır.

Geçici Madde 9- 2(1) 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci,
Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220
nci maddesinde düzenlenen suçlar-
dan, cinsel dokunulmazlığa karşı iş-
lenen suçlardan ve 3713 sayılı Ka-
nun kapsamına giren suçlardan hü-
kümlü ve tutuklu olanlar ile Kanu-
nun 9 uncu maddesinin üçüncü fık-
rası kapsamında kalan hükümlü ve
tutuklular hakkında verilenler hariç
olmak üzere; 30/3/2020 tarihinden
önceki eylemler nedeniyle Kanunun
39 ilâ 46 ncı maddeleri uyarınca ve-
rilen disiplin cezası ve tedbirleri, in-
faz edilmeleri kaydıyla 48 inci madde-
deki süre ve karar şartı aranmaksızın
idare ve gözlem kurulunca verilecek
iyi hâl kararı üzerine kaldırılır. 55 inci
madde hükümleri saklıdır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Ka-
nunla 89 uncu maddede yapılan deği-
şiklikler, 1/1/2021 tarihinden itibaren
uygulanır.

(3) 105/A maddesinin altıncı fık-
rasında yer alan “beş gün”lük süre,
1/1/2021 tarihine kadar “yirmibeş
gün” olarak uygulanır.

(4) 5237 sayılı Kanunun 102, 103,
104, 105 ve 188 inci maddelerinde dü-
zenlenen suçlardan 18/6/2014 tarihli

12017-KHK/694 m.151; Aynen kabul:2018-7078 m.146
22020-7242 m.53
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ve 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe gir-
diği 28/6/2014 tarihinden önce işlen-
miş olanlar için verilen süreli hapis ce-
zaları bakımından koşullu salıverilme
oranı üçte iki olarak uygulanır.

(5) Covid-19 salgın hastalığının ül-
kemizde görülmüş olması sebebiyle,
açık ceza infaz kurumlarında bulu-
nanlar ile kapalı ceza infaz kuru-
munda bulunup da açık ceza infaz
kurumlarına ayrılmaya hak kazanan
hükümlüler, 105/A maddesi kapsa-
mında denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanarak cezasının infazına karar ve-
rilen hükümlüler ve 106 ncı madde
veya diğer kanunlar uyarınca dene-
timli serbestlik tedbirinden yararla-
nan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine
kadar izinli sayılır. Salgının devam et-
mesi hâlinde bu süre, Sağlık Bakan-
lığının önerisi üzerine Adalet Bakan-
lığı tarafından her defasında iki ayı
geçmemek üzere yedi1 kez uzatılabi-
lir. Bu fıkra uyarınca izinli sayılanlar
hakkında 95 ve 97 nci madde hüküm-
leri uygulanır.

(6) Türk Ceza Kanununun İkinci Ki-
tap Dördüncü Kısım Dördüncü, Be-
şinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde
tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlar ve
örgüt faaliyeti kapsamında işlenen
suçlar hariç olmak üzere, toplam ha-
pis cezası on yıldan az olanlar bir

ayını, on yıl ve daha fazla olanlar
ise üç ayını kapalı ceza infaz kuru-
munda geçirmiş olan iyi hâlli hü-
kümlülerden ilgili mevzuat uyarınca
açık ceza infaz kurumlarına ayrılma-
larına bir yıl veya daha az süre ka-
lanlar, talepleri hâlinde açık ceza in-
faz kurumlarına gönderilebilirler. Bu
hükümlüler, açık ceza infaz kurumla-
rında barındırılır. İlgili mevzuat uya-
rınca açık ceza infaz kurumlarına
ayrılmaya, beşinci fıkrada belirtilen
süreler içinde hak kazandıkları tak-
dirde beşinci fıkra uyarınca izinli sa-
yılırlar. Beşinci fıkrada belirtilen süre-
nin tamamlanmasından sonra ise açık
ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak
kazanıp kazanmadıklarına bakılmak-
sızın, 95 inci maddede düzenlenen
izin hakkından yararlanırlar. Bu fıkra
hükmü 31/7/20212 tarihine kadar uy-
gulanır.

Yürürlük
Madde 123 - 3(1) Bu Kanunun;
a) Geçici 1 inci maddesi 1 Ocak

2005 tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005

tarihinde,
Yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 124 - (1) Bu Kanun hüküm-

lerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12020-7256 m.31
22020-7256 m.31
32005-5328 Geç.m.1
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DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2005 - 5328
(2) 2005 - 5351
(3) 2006 - 5485
(4) 2006 - 5560
(5) 2008 - 5739
(6) 2010 - 6008
(7) 2011 - 6217
(8) 2011 - KHK/650
(9) 2012 - 6291
(10) 2012 - 6301
(11) 2013 - 6411
(12) 2013 - 6459
(13) 2014 - 6462

(14) AYM;2011/113
(15) 2013 - 6494
(16) AYM;2013/33
(17) AYM;2013/28
(18) AYM;2014/14
(19) AYM;2014/26
(20) 2014 - 6545
(21) 2016- 6655
(22) KHK/671
(23) KHK/674
(24) KHK/676
(25) 2016 - 6757
(26) 2016 - 6758

(27) 2016 - 6763
(28) 2017 - 7035
(29) KHK/694
(30) KHK/696
(31) 2018 - 7070
(32) 2018 - 7078
(33) 2018 - 7079
(34) KHK/700
(35) 2019 - 7179
(36) 2019- 7188
(37) AYM;2018/73
(38) 2020 - 7242
(39) 2020 - 7256

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ

4; 11
6; 34
9; 2
14; 19, 38
16; 11, 13, 20,
38
17; 11, 38
17/A; 36
19; 11, 38
23; 2, 34
30; 34, 38
31; 2
33; 27
37; 34, 38
42; 38
43; 30, 33
44; 38
46; 38

47; 2, 38
48; 17, 38
51; 11, 38
54; 11, 38
58; 11
59; 2, 24, 31, 37
61; 38
62; 34, 38
66; 34, 38
69; 34, 38
76; 38
83; 11
85; 8, 14, 15
89; 38
91; 34
92; 2, 23, 26, 38
93; 34
94; 7, 8, 10, 11,

38
95; 11, 38
97; 38
98; 38
99; 38
100; 38
101; 28, 38
102; 34
105; 9, 38
105/A; 9, 13,
16, 18, 20, 38
106; 2, 5, 20, 38
107; 2, 4, 6, 28,
38
108; 20, 38
109; 34
110; 2, 3, 38
116; 7, 8, 10,

11, 15, 30, 33,
38
118; 29, 32, 35
121; 34
123; 1
Ek m.1; 30, 33
Geç.m.3; 9
Geç.m.4; 11,
21
Geç.m.5; 12
Geç.m.6; 22,
25, 38
Geç.m.7; 23,
26, 29, 32
Geç.m.8; 29,
32
Geç.m.9; 38,
39
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9a.
CEZA İNFAZ KURUMLARININ

YÖNETİMİ İLE CEZA VE
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN

İNFAZI HAKKINDA
YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanı Kararının tarihi : 28/3/2020 Sayı :2324
Yayımlandığı Resmi Gazete : 29/3/2020 Sayı :31083

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

amacı, ceza infaz kurumlarının yöne-
timine, ceza ve güvenlik tedbirlerinin
ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,

14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Ha-
pishane ve Tevkifhanelerin İdaresi
Hakkında Kanun, 6/8/1997 tarihli
ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları
ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna

İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sa-
yılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kında Kanunun 121 inci maddesi ile
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşki-
latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte

yer alan;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Ceza ve Tevkifev-

leri Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevki-

fevleri Genel Müdürlüğünü,
d) Cezaevi tabibi: Ceza infaz ku-

rumlarında görev yapan hekimleri,
e) Kurum: Ceza infaz kurumlarını,
f) Ceza infaz kurumları: Kapalı,

yüksek güvenlikli kapalı, kadın ka-
palı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık
ceza infaz kurumları ile gözlem ve sı-
nıflandırma merkezleri ve çocuk eği-
timevlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnfazın Dayanağı, İzlenmesi ve

İnfaz Kurumları

İnfazın dayanağı ve izlenmesi
MADDE 4 - (1) Mahkûmiyet hü-

kümleri kesinleşmedikçe infaz olun-
maz.

(2) Mahkeme, kesinleşen ve yerine
getirilmesini onayladığı ceza ve gü-
venlik tedbirine ilişkin hükmü Cum-
huriyet başsavcılığına gönderir. Ke-
sinleşen mahkûmiyet kararlarının in-
fazı Cumhuriyet savcısı tarafından iz-
lenir ve denetlenir. Bu kapsamda;

a)Cumhuriyet başsavcısı veya gö-
revlendireceği Cumhuriyet savcısı;
kurumun mevzuata göre yönetilme-
sini ve infaz hizmetlerinin temel in-
san haklarına uygun olarak yerine ge-
tirilmesini ister ve denetler. Görüş ve
önerilerini denetleme defterine yazar,
gerekli gördüğü durumlarda Bakan-
lığa bilgi verir.

b)Kurumda çalışan tüm görevliler,
Cumhuriyet başsavcısının veya gö-
revlendireceği Cumhuriyet savcısının
istediği her türlü bilgiyi vermekle yü-

kümlüdür.

Hapis cezalarının infaz edileceği
kurumlar

MADDE 5 - (1) Hapis cezaları,
5275 sayılı Kanunun 8 ilâ 15 inci mad-
delerinde türleri sayılan ve nitelikleri
belirtilen ceza infaz kurumlarında in-
faz olunur.

(2) Kurumların, hangi tür olarak
kullanılacağı ihtiyaca göre Bakanlık
tarafından belirlenir.

(3) Kurumlar, Bakanlıkça ihtiyaç
bulunan yerlerde ayrı ayrı veya bir
arada kurulabilir. Bir arada kurulma
durumunda, müdür ve personeli ayrı
veya aynı olabilir. Ancak çocuk eğiti-
mevleri, müdür ve personeli ayrı ola-
cak şekilde diğer kurumlardan ayrı
yerlerde kurulur.

(4) Eylem ve tutumları nedeniyle
tehlikeli hâlde bulunan ve özel gö-
zetim ve denetim altında bulundu-
rulmaları gerekli olduğu saptananlar
ile bulundukları kurumlarda düzen
ve disiplini bozanlar veya iyileştirme
tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı
koyanlar, idare ve gözlem kurulunun
kararı ve Bakanlık onayı ile yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumla-
rına gönderilirler. Yüksek güvenlikli
kurumlarda kalmakta olup kanun hü-
kümlerine göre etkin pişmanlık hü-
kümlerinden yararlanan hükümlüler,
ceza süresine bakılmaksızın, Bakanlık
onayı ile diğer kurumlarda barındırı-
labilir.

(5) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesi kapsamındaki gençlerin ce-
zaları, gençlik kapalı kurumlarının
güvenlikli bölümlerinde yerine getiri-
lir. Bu hükümlüler, kendilerine özgü
kurumun bulunmadığı hâllerde yük-
sek güvenlikli kapalı kurumların ken-
dilerine ayrılan bölümlerine yerleşti-
rilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel, Görev, Yetki ve

Sorumlulukları

Personel
MADDE 6 - (1) Kurumlar, yöne-

tim bakımından müdürü bulunan ve
bulunmayan olmak üzere ikiye ayrı-
lır. Müdürü bulunmayan kurumların
amiri, idare memurudur.

(2) Müdürü bulunan kurumlarda;
bir müdür ve yeteri sayıda ikinci mü-
dür ile hükümlü ve tutuklu sayısına
ve kurumların önem ve niteliğine
göre, imkanlar ölçüsünde aşağıda sa-
yılan personel bulundurulabilir:

a) Yönetim servisinde: İdare me-
muru, ambar memuru ve cezaevi ka-
tibi.

b) Güvenlik ve gözetim servisinde:
İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz
ve koruma memuru.

c) Teknik serviste: Mühendis, mi-
mar, tekniker, teknisyen, teknisyen
yardımcısı.

ç) Psiko-sosyal yardım servisinde:
Psikolog ve sosyal çalışmacı, sosyolog
ve çocuk gelişimi uzmanı.

d)Sağlık servisinde: Cezaevi tabibi,
diş tabibi, eczacı, veteriner, diyetis-
yen, sağlık memuru ve hayvan sağlık
memuru.

e) Eğitim ve öğretim servisinde: Öğ-
retmen ve kütüphaneci.

f) İşyurdu servisinde: İşyurdu mü-
dürü, sayman, veznedar, tahsildar, iş-
yurdu ambar memuru, satınalma me-
muru, bütçe, pazarlama ve benzeri
işlerden sorumlu görevliler, işçi sta-
tüsünde çalışan personel ile gerek-
tiğinde bütçeden aylık alan kadrolu
personel.

g)Yardımcı hizmetler servisinde:
Santral memuru, gemi adamı, şoför,
kaloriferci, aşçı ve hizmetli.

(3) Kurumlarda, ikinci müdürler
ile diğer personel nöbet ve vardiya

yöntemiyle çalıştırılabilir. Nöbet ve
vardiya çizelgeleri kurum müdürlü-
ğünce düzenlenir.

Müdürün görevleri
MADDE 7 - (1) Müdür, kurumun

en üst amiri olup, aynı zamanda iş-
yurdunun da müdürüdür.

Görevlerinden dolayı sıralı amirle-
rine karşı sorumludur. Müdürün gö-
revleri şunlardır:

a) Kurum personeli üzerinde mev-
zuatın öngördüğü şekilde gözetim ve
denetim hakkını kullanmak.

b) Kurum personeline verilen ya-
zılı veya sözlü emirlerin yerine getiri-
lip getirilmediğini izlemek ve denet-
lemek.

c) Mevzuat ve yetkili mercilerce ve-
rilen emirler çerçevesinde kurumun
genel idare ve işyurduna ait hesap iş-
lerinin yürütülmesini ve denetimini
yapmak.

ç) Hükümlülerin iyileştirilmesi, bil-
gilerinin artırılması, atölye çalışma-
ları, kişisel uğraşlarının düzenlen-
mesi ve geliştirilmesinin sağlanması
bakımından mevzuat hükümlerini
uygulamak ve sağlık durumlarıyla ya-
kından ilgilenmek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile
bakanlıklar tarafından istenilen ista-
tistiki bilgi ve belgelerin hazırlanma-
sını sağlamak ve Cumhuriyet başsav-
cılığına sunmak.

e) Haftada en az bir defa olmak
üzere gündüzleri, on beş günde en
az bir defa olmak üzere de geceleri
kurumun bütün faaliyetlerini tetkik
ederek, işlerin mevzuat ve emirler çer-
çevesinde yürüyüp yürümediğini de-
netlemek ve aldığı sonuçları ve gör-
düğü eksiklikleri denetleme defterine
kaydetmek ve takip etmek.

f) Kurum hizmetleriyle ilgili ge-
nel ihtiyaçları, öncelikleri, bir sonraki
yılda yapılacak işleri belirlemek ve bu
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konularla ilgili tahmini gider verile-
rini hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

g) Asayiş, güvenlik, sağlık ve ben-
zeri konularda ortaya çıkan sorun-
larla ilgili gecikmeksizin önlem al-
mak, önlemlerin yetersiz kalması hâ-
linde, durumu derhal Cumhuriyet
başsavcılığı aracılığıyla Bakanlığa bil-
dirmek.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görev-
leri yapmak.

İkinci müdürün görevleri
MADDE 8 - (1) İkinci müdür, mü-

dürün yardımcısı olup müdür tarafın-
dan kendisine verilen işleri yürütür
ve müdürün yokluğunda kendisine
vekâlet eder. Birden fazla ikinci mü-
dürün bulunması hâlinde, kimin ve-
kâlet edeceği Cumhuriyet başsavcısı-
nın görüşü alınarak Bakanlıkça belir-
lenir.

(2) İkinci müdürler arasındaki iş bö-
lümü kurum müdürü tarafından ya-
pılır ve kendilerine yazılı olarak tebliğ
edilir.

(3) Nöbet veya vardiya sırasında
görevli ikinci müdür; kurum müdürü
veya vekâlet eden diğer ikinci müdü-
rün yokluğunda veya acil ve zorunlu
hâllerde, kurum müdürünün yetkile-
rini kullanır.

Yönetim servisi
MADDE 9 - (1) Yönetim servisi;

kurumun personel işlemleriyle hü-
kümlü ve tutuklular hakkındaki her
türlü idari ve mali hizmetlerin yürü-
tüldüğü servistir. Yönetim servisinde;
idare memuru, ambar memuru ve ce-
zaevi katibi görev yapar.

(2) İdare memuru; müdürü bulu-
nan kurumlarda kurum müdürü ve
ikinci müdürlerden sonra gelen yöne-
tici personeldir. İdare memuru, amir-
lerinin talimatı ile sayman ve ambar
memurunun görevleri dışında kalan
bütün idari işleri ve yöneticilikte ye-

tiştirilmek amacıyla farklı servislerde
kendisine verilen diğer işleri yapar.

(3) Ambar memuru; ambara gelen
malzemeyi teslim alır, giriş çıkış kayıt-
larını tutar, muhafaza ve kontrolünü
sağlar.

(4) Cezaevi katibi; kurumun yazı iş-
lerini ve müdürün kendisine verdiği
diğer işleri yapar.

Güvenlik ve gözetim servisi
MADDE 10 - (1) Güvenlik ve göze-

tim servisi; kurumun güvenliği, dü-
zeni ve disiplininden sorumludur.

Güvenlik ve gözetim servisinde; in-
faz ve koruma başmemurları ile infaz
ve koruma memurları görev yapar.

(2) Kurum müdürü tarafından seçi-
len bir infaz ve koruma başmemuru
“sorumlu infaz ve koruma başme-
muru” olarak görev yapar.

(3) Sorumlu infaz ve koruma baş-
memuru, kurumun güvenlik ve gö-
zetiminden, bu serviste görev yap-
makta olan, infaz ve koruma başme-
murları ile infaz ve koruma memurla-
rının sevk ve idaresi ile organizasyo-
nundan sorumludur. Güvenlik ve gö-
zetim servisinin nöbet cetvellerini dü-
zenler ve bunları kurum müdürüne
onaylatır. Müdürün bulunmaması du-
rumunda ikinci müdür ya da idare
memuru onay makamıdır.

(4) İnfaz ve koruma başmemuru,
kurumdaki güvenlik, düzen ve disip-
linin sağlanması için infaz ve koruma
memurlarının sevk ve idaresinden so-
rumlu olup, bu hizmetlerin yerine
getirilmesi sırasında kurum müdürü,
ikinci müdür veya bu amirlerin bu-
lunmadığı kurumlarda idare memu-
runun vermiş olduğu emirlerin ye-
rine getirilmesini ve uygulanmasını
sağlar. Bu görevlerini yerine getirir-
ken, sorumlu infaz ve koruma baş-
memurunun talimatına göre hareket
ederler.
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(5) İnfaz ve koruma memuru, ku-
rumun güvenlik, düzen ve disiplini-
nin sağlanması, hükümlülerin kurum
içindeki hareketlerinin takip ve kont-
rolü ile gözetimi ve kurumun temiz
tutulması ile hükümlülerin iç yöner-
gelere uygun surette hareket etmele-
rini sağlamakla görevli olup, müdür
ve ikinci müdür veya bunların bulun-
madığı yerlerde idare memuru ile in-
faz ve koruma başmemuru tarafından
verilen görevleri yapar.

(6) Güvenlik ve gözetim servisinde
görev yapanlar, aşağıdaki görevleri
düzenli olarak yerine getirir:

a) Sayım:
1)Müdürü bulunan ve vardiya sis-

temi uygulanan kurumlarda, sabah
ve akşam sayımları, nöbetçi ikinci mü-
dürün başkanlığında, sorumlu infaz
ve koruma başmemuru, vardiya in-
faz ve koruma başmemurları ile infaz
ve koruma memurları tarafından ye-
rine getirilir. Gece sayımları, nöbetçi
ikinci müdürün başkanlığında, bulun-
maması hâlinde, bu konuda görevlen-
dirilen infaz koruma başmemuru baş-
kanlığında, vardiya infaz ve koruma
başmemurları tarafından yapılır. Sa-
yımlarda nöbetçi infaz ve koruma me-
murları da hazır bulunur.

2) Müdürü bulunmayan kurum-
larda yapılan sabah, akşam ve gece sa-
yımları, sorumlu infaz ve koruma baş-
memuru veya görevlendirilen infaz
koruma başmemuru başkanlığında,
vardiya infaz ve koruma başmemur-
ları ve nöbetçi infaz ve koruma me-
murları tarafından yerine getirilir.

3) Sayım sırasında mevcudun tam
olup olmadığı kontrol edilir ve sayım
defteri sayıma katılan görevliler tara-
fından isim yazılarak imzalanır.

4) Güvenlik ve gözetim servisi per-
soneli, elektronik ortamda sayım ger-
çekleştirilen kurumlarda, Bakanlıkça
belirlenen esaslar dahilinde görevle-

rini yürütür.
b) Nöbet: İnfaz ve koruma başme-

murları ile infaz ve koruma memur-
ları, vardiya hizmetleri sırasında ya
da vardiya dışında görevlendirilme-
leri durumunda, kendilerinin sorum-
luluğuna verilen nöbet yerlerinde gö-
revlerini yerine getirirler. Belirlenen
nöbet yerleri ve burada görev yapa-
cak infaz ve koruma başmemurları ile
infaz ve koruma memurlarının isim-
leri, hazırlanan vardiya çizelgeleri ve
nöbet cetvellerinde gösterilir.

(7) İyileştirme çalışmaları kapsa-
mında; güvenlik ve gözetim servisi
görevlileri, topluma kazandırma çalış-
malarına katkı sağlar ve buna ilişkin
programlarda öğreticilik yapabilecek
ya da bilgi, meslek ya da sanat ne-
deniyle o hizmete katkıda bulunabi-
lecek olanlar, vardiyada ya da vardiya
dışında iyileştirme çalışmalarında ve
kurslarda görevlendirilebilir.

(8) İnfaz ve koruma başmemuru
ile infaz ve koruma memuru, kuru-
mun güvenliğini bozan firara teşeb-
büs, isyan, rehin alma, saldırı, yasaya
veya düzenlemelere dayalı bir emre
karşı aktif veya pasif fiziki direnme
gibi olaylar ile 5237 sayılı Kanunun
25 inci maddesindeki meşru savunma
ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında
kurum en üst amirinin izni ile zor kul-
lanabilir. Acil hâllerde tehlikenin orta-
dan kaldırılması amacıyla izin alın-
maksızın da zor kullanılabilir. Du-
rumu derhal en üst amire iletir. Zor
kullanan personel gerekenden fazla
kuvvet kullanamaz.

(9) Çalışma süreleri ve izinler: İnfaz
ve koruma başmemurları ile infaz ve
koruma memurlarının, zorunlu hâl-
ler dışında, günde sekiz saat çalışma-
ları ve haftada iki gün tatil yapmaları
esastır.

(10) Çalışma saatleri ve tatil gün-
leri, hazırlanan vardiya çizelgesinde
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gösterilir.
(11) Personel yetersizliği nedeniyle,

dörtlü vardiya sisteminin uygulan-
madığı kurumlarda, kurum amirinin
önerisiyle, mahallindeki Cumhuriyet
başsavcılığı tarafından uygulanacak
vardiya sistemine uygun çalışma sa-
atleri belirlenir.

Teknik servis
MADDE 11 - (1) Teknik servis; ku-

rumun araç ve gereçleri ile binanın
bakım, onarım ve tamirat işlerinin
yapımı, kullanımı, sürekli çalışır du-
rumda olmalarının takibi ve sağlan-
ması gibi teknik işleri yapar. Teknik
serviste; mühendis, mimar, tekniker,
teknisyen, teknisyen yardımcısı ve
benzeri personel çalışır.

(2) Bu serviste görev yapan perso-
nel, genel idare veya işyurdu faaliyet-
leri ile ilgili olarak çalıştıkları iş ko-
lunun bütün gereklerini yerine getir-
mekle sorumlu olup, çalışmalarını en
az üç ayda bir raporla kurum idare-
sine bildirir.

Psiko-sosyal yardım servisi
MADDE 12 - (1) Psiko-sosyal yar-

dım servisi; personel ve hükümlüle-
rin ruh ve beden sağlığı ve bütünlü-
ğüne ilişkin koruyucu, geliştirici prog-
ramları araştıran, uygulayan ve ge-
rektiğinde tedavi sürecine katılarak
psikolojik destek ve müdahalede bu-
lunan, ayrıca hükümlülerin bireysel
özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç
işleme nedenlerini belirleyerek birey-
sel gelişmelerine yardımcı olan, ku-
rum yaşamına uyumlarını ve toplum-
sal yaşamla uyumlaşmalarını sağla-
yan ve bireyin yeniden suç işleme-
sini engelleyecek önlemleri alan ve
bu amaçla gerektiğinde kurum en üst
amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve
sosyal çevreyle görüşme yapan ser-
vistir. Psiko-sosyal yardım servisinde;
psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog

ve çocuk gelişimi uzmanı görev ya-
par.

(2) İyileştirme programları kapsa-
mında spor alanları, çok amaçlı salon,
kütüphane ve iş atölyelerinden yarar-
lanma, meslek edinme kursları gibi
faaliyetlere katılabilecek durumdaki
hükümlüler ile kurumun iç hizmet-
lerinde çalıştırılacak hükümlüleri be-
lirleyerek idare ve gözlem kuruluna
sunar.

(3) Psiko-sosyal yardım servisi, hü-
kümlülerin gözlem ve sınıflandırma
formunu düzenler, ayrıca servisin ça-
lışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir
raporla kurum en üst amirine bildirir.

Sağlık servisi
MADDE 13 - (1) Sağlık servisi;

kurumda koruyucu ve tedavi edici
sağlık hizmetlerini cezaevi tabibinin
başkanlığında yerine getiren servis-
tir. Sağlık servisinde; cezaevi tabibi,
diş tabibi, eczacı, veteriner, diyetis-
yen, sağlık memuru ve hayvan sağlık
memuru görev yapar.

(2) Cezaevi tabibi;
a) Kurumun sağlık koşullarını dü-

zenleyerek, hükümlülerin ve kurum
personelinin muayene ve tedavilerini
yapar.

b) Kurumun sağlık koşullarını bo-
zan hareketlerin önlenmesi amacıyla,
tedavi olmayı reddedenleri ve kuru-
mun sağlığını bozacak şekilde hare-
ket edenleri, kurum en üst amirine
bildirir.

c) Kurumda ortaya çıkan hastalık-
lar ve bu hastalıkların önlenmesi için
alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin ka-
litesine, miktarına ve dağıtım şekille-
rine, hükümlülerle personelin temiz-
liğine, kurumun sıhhi tesisat, ısıtma,
aydınlatma ve havalandırma tesisle-
rinin sağlık şartlarına elverişli bir şe-
kilde işleyip işlemediğine, beden eği-
timi ve spor faaliyetlerinin sağlık şart-
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larına uygun bir şekilde yürütülüp
yürütülmediğine ilişkin hususları tes-
pit etmek maksadıyla, kurumu ayda
en az bir kez denetleyerek hazırlaya-
cağı raporu kurum en üst amirine su-
nar ve sağlık istatistiklerini düzenler.

ç) Merkezi bütçe ve işyurdu tara-
fından alınan tüm gıda maddelerinin
muayenesini yapar ve tüketilmesinde
sakınca görülen ve imha edilmesi ge-
reken gıda maddelerini tespit eder.

d) Kurumda eczacının bulunma-
ması durumunda ilaçların dağıtımını
sağlar.

e) Sağlık servisinin tıbbi, idari ve
teknik hizmetlerini mevzuata uygun
yürütür ve denetler.

f) Sağlık servisinin, tıbbi kayıt ve
arşiv sistemini oluşturur ve kayıtların
düzenli ve doğru bir şekilde tutulma-
sını sağlar.

g) Tıbbi atıkların kontrolü ve im-
hası için gereken önlemleri alır.

(3) Diş tabibi; hükümlülerle kurum
personelinin, ağız ve diş sağlığıyla il-
gili koruyucu ve tedavi edici hizmet-
lerini yapar ve sağlık istatistiklerini
düzenler.

(4) Cezaevi tabibi ve diş tabibi, sağ-
lık servisinde çalışan diğer personel
ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri
yapmak amacıyla, ortak görev anla-
yışı içinde hareket eder:

a) Tabipler, kurumu sık sık denetler
ve kurumun mevcuduna göre ayda
bir veya iki kez olmak üzere kurumun
tamamını gezerek, kurumun genel
sağlık durumunu kontrol eder, acele
önlem alınmasını gerektiren bir hasta-
lığın bulunması hâlinde durumu der-
hal kurum en üst amirine bildirir.

b) Tabipler, diğer unvanlardaki per-
sonel gibi kurumun özelliği dikkate
alınarak vardiya sistemine göre çalış-
tırılabilir. Vardiya sisteminin uygulan-
madığı hâllerde, önemli bir rahatsız-
lığın bildirildiği durumlarda, günün

her saatinde kuruma gelerek gerekli
önlemleri alır.

(5) Eczacı;
a) Cezaevi tabibinin vereceği reçete-

lere göre ilaçları hazırlar, yeşil ve kır-
mızı reçeteyle satılan uyuşturucu ve
uyarıcı nitelikteki ilaçların tane olarak
verilmesini ve huzurda içirerek kont-
rolünü yapar, diğer ilaçları ise cezaevi
tabibinin belirlediği miktarda hasta-
lara verir.

b) Kurumda bulunan ilaçları korur
ve gereken ilaçları almak için cezaevi
tabibine zamanında haber verir.

(6) Veteriner; hayvancılık faaliye-
tinde bulunulan işyurtlarında, üre-
timin sağlıklı biçimde yapılabilmesi
için koruyucu ve tedavi edici önlem-
leri alır, üretimi planlar, ırkların se-
çimi ve geliştirilmesini sağlar, ala-
nıyla ilgili olarak her ay kurum en üst
amirine rapor sunar ve istatistikleri
düzenler.

(7) Diyetisyen; kurumlarda kalan
hükümlüler ile iaşe edilen personelin
yeterli kalori esasına göre sağlıklı bes-
lenmesini sağlayıcı düzenlemeler ile
günlük, haftalık ve aylık iaşe planla-
malarını yapar, rahatsızlığı bulunan-
lar için, uygun yemeklerin hazırlan-
ması ve bu konularla ilgili diğer işle-
rin yerine getirilmesini sağlar.

(8) Sağlık memuru; cezaevi tabibi-
nin gözetimi altında olup, onun gös-
tereceği işleri yapar. Mesleki bilgisi
ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve
tedavi edici hizmetleri yerine getirir.

(9) Hayvan sağlık memuru; hay-
vancılık faaliyetinde bulunulan iş-
yurtlarında

Eğitim ve öğretim servisi
MADDE 14 - (1) Eğitim ve öğre-

tim servisi; kurumdaki eğitim ve öğre-
tim hizmetleri ile kültürel etkinlikler
ve kütüphane çalışmalarının yürütül-
düğü servistir. Eğitim ve öğretim ser-
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vislerinde; öğretmen ve kütüphaneci
görev yapar.

(2) Öğretmen;
a) Hükümlülerin eğitim ve öğretim-

leri ile manevi kalkınmalarını sağlar,
örgün ve yaygın eğitime devam eden
hükümlülerin okul kayıtları, sınava
giriş işlemleri, sevk hâlinde okul ka-
yıtlarının nakledilmesi gibi eğitim ve
öğretimleri için gerekli her türlü iş-
lemleri yürütür ve konu hakkında bil-
gilendirme yapar.

b) Her yılın eğitim ve öğretim dö-
neminin başlangıcında eğitim ve öğ-
retim, kurs gibi görev alanına giren
konularda bir yıllık plan hazırlayarak
kurum en üst amirine sunar ve eğitim
ve öğretim istatistiklerini düzenler.

c) Yıl içinde değişebilecek koşullar
nedeniyle, yıllık planda değişiklikler
yapar.

ç) Kütüphanecinin bulunmadığı
hâllerde, kütüphanecinin görevlerini
yerine getirir.

d) Okuma yazma bilmeyen hüküm-
lülere, okuma yazma öğretilmesinden
sorumludur. Herhangi bir sebeple öğ-
renme güçlüğü görülenleri, kurum en
üst amirine bildirir (Kurum en üst
amiri ve öğretmen bunların okuma
yazma öğrenmeleri için gereken ön-
lemleri alır).

e) Kurumda eğitim ve öğretim faali-
yetlerine devam edenlerin isimlerini,
başladıkları tarihi, hangi sınıfa devam
ettiklerini, başlangıçtaki öğrenim dü-
zeylerini, eğitim ve öğretimde göster-
dikleri ilerlemeyi, başarısını, devam
sürelerini, sınıf yükselmelerini, davra-
nış notlarını, gözlem ve sınıflandırma
formunun ilgili bölümüne kaydeder.

(3) Kütüphaneci; Kütüphane ve ki-
taplığa gelen eserlerin kaydını yapar,
bakım ve muhafazasını, dağıtılıp top-
lanmasını, kütüphane ve kitaplık ola-
rak ayrılan yerin düzeni ile her türlü
ihtiyaçlarını tespit eder.

İşyurdu servisi
MADDE 15 - (1) İşyurdu servisi;

kurumun işyurdu çalışmalarını dü-
zenleyerek, bunların etkinlik ve ve-
rimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini,
hükümlülere meslek edindirilmesini,
piyasa şartlarına uygun üretim yapıl-
masını ve işyurduna ilişkin işlemlerin
yürütülmesini sağlayan servistir.

(2) İşyurdu servisinde; işyurdu mü-
dürü, sayman, veznedar, tahsildar, iş-
yurdu ambar memuru, satınalma me-
muru, bütçe, satın alma, pazarlama
ve benzeri işlerden sorumlu görevli-
ler ile işçi statüsünde çalışan personel
görev yapar. Gerektiğinde kurumun
kadrolu personeli de işyurdu hizmet-
lerinde çalıştırılabilir.

(3) Sayman; işyurdunun para ve
muhasebe işlerini, mevzuat çerçeve-
sinde yerine getirir, muhasebe defter-
leri ile sarf evrakını düzenler ve ko-
rur, işyurdu ayniyat hesaplarının tu-
tulması ile ilgili işlemleri yapar.

(4) Veznedar; vezne teşkilatı bulu-
nan işyurtlarında, kasadan yapılacak
ödemelerin veya kasaya yapılan tah-
silatla ilgili işlemleri ve kayıtları dü-
zenler. Kasa mevcudunun kayıtlar ile
mutabakatını sağlar, vezne işlemle-
rini mevzuata uygun olarak yürütür.

(5) Tahsildar; tahsildar makbuzla-
rına istinaden, haricen yapılacak tah-
silatı gerçekleştirir, günlük tahsilatı
bordro düzenlemek suretiyle vezneye
yatırır, veznedarın bulunmadığı za-
manlarda bu göreve vekâlet eder.

(6) Ambar memuru; işyurdu am-
barına gelen malzemenin teslim alın-
ması, kayıtlarının tutulması ve muha-
fazası ile ihraç işlemlerini yapar. Bu
husustaki belgeleri düzenler ve korur.

(7) Satınalma memuru; işyurdu
müdürü veya ihale yetkilisinin, sa-
tınalma öncesi veya satınalma sıra-
sında vereceği görevleri yapar.

(8) Bütçe, pazarlama ve benzeri iş-
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lerden sorumlu görevliler; işyurdu-
nun bütçe, pazarlama, araştırma ve
geliştirme gibi hizmetlerini yürütür.

(9) İşçi statüsünde çalışan personel;
işyurdu faaliyetlerinde iş kanunlarına
tâbi olarak, sürekli ve süreksiz işlerde
belirli ve belirsiz süreli, kısmi ve tam
süreli, deneme süreli ve diğer türde
oluşturulan sözleşmeleri ile çalıştırı-
lan personeldir. İşçi statüsünde çalıştı-
rılan personelin ücret ve diğer sosyal
hakları, işyurdu bütçesinden karşıla-
nır. Bu personelden bazıları atölye şefi
veya usta olarak görevlendirilebilir.
İşçi statüsünde çalıştırılan personel,
aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Atölye şefleri ve ustalar; hüküm-
lülerin atölyelerde verimli bir şekilde
çalışmalarını, meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmelerini veya meslek
ve sanat öğrenmelerini sağlar, bu ça-
lışmalara fiilen katılır.

b) Atölye şefleri, hükümlülerin sa-
lıverilmesinden sonra hayatını kaza-
nabileceği bir meslek öğrenebilmesin-
den sorumludur.

c) Herhangi bir şekilde meslek öğ-
renmekte yetersizliği görülen hüküm-
lüler, atölye şefi tarafından kurum en
üst amirine bildirilir.

Yardımcı hizmetler servisi
MADDE 16 - (1) Yardımcı hizmet-

ler servisi; kurumun santral hizmet-
leri, temizlik, ısınma, ulaşım, yemek
yapımı, malzeme taşınması, boşaltıl-
ması ve yüklemesi ile evrakın ilgili
yerlere götürülüp getirilmesi gibi gö-
revleri yerine getiren servistir. Yar-
dımcı hizmetler servisinde; santral
memuru, gemi adamı, şoför, kalori-
ferci, aşçı, hizmetli gibi personel gö-
rev yapar. Bu personel, kurumun en
üst amirinin vereceği işler ile çalıştığı
iş kolunun bütün gereklerini yerine
getirir.

Personelin genel tutumu
MADDE 17 - (1) Kurumlarda ça-

lışan personel, kamu görevlilerinin
tâbi olduğu mevzuata uygun hareket
eder.

(2) Görevin özelliği nedeniyle hü-
kümlülere karşı ciddi, dürüst ve ta-
rafsız davranır. Görev gerekleri ve
hükümlülerin eğitilerek yeniden top-
luma kazandırılması çalışmalarının
zorunlu kıldığı ilişkiler dışında, hü-
kümlüler ve yakınları ile herhangi bir
suretle kişisel ilişki kuramaz.

Eşit işlem
MADDE 18 - (1) Kurum personeli,

bütün hükümlü ve yakınlarına dil,
din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve dü-
şünce ayrımı gözetmeksizin eşit işlem
yapmak zorundadır.

Yasak tutum ve davranışlar
MADDE 19 - (1) Kurum personeli,

kamu görevlileri için yasaklanmış tu-
tum ve davranışlarda bulunmamak
zorundadır.

(2) Kurum personelinin hükümlü
veya yakınlarından, her ne ad al-
tında olursa olsun, para, hediye veya
buna benzer şeyleri almaları, verme-
leri veya bunlarla alım satım işlemleri
yapmaları yasaktır.

Sır saklamak
MADDE 20 - (1) Kurum personeli,

görevi nedeniyle kendisine verilen
veya edindiği bilgi ve belgeler ile gizli
kalması gereken diğer bilgi ve bel-
geleri kanunlarla belirtilen hâller dı-
şında açıklayamaz ve ya yayınlaya-
maz.

Personel hakkında uygulanacak
disiplin işlemleri

MADDE 21 - (1) Kurum personeli
hakkında, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununda ve 5/4/2017 tarihli
ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de ya-
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yımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin
Yönetmeliğinde yazılı disiplin işlem-
leri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurulların Oluşumu ve Çalışması

İdare ve gözlem kurulu
MADDE 22 - (1) İdare ve gözlem

kurulu; kurum müdürünün başkan-
lığında, gözlem ve sınıflandırmadan
sorumlu ikinci müdür, idare memuru,
cezaevi tabibi, psikiyatrist, bir psiko-
log ve psiko-sosyal yardım servisinde
görevli diğer unvandan bir personel,
öğretmen, infaz ve koruma başme-
muru ile kurum müdürü tarafından
teknik personel arasından seçilen bir
görevliden oluşur.

(2) Birinci fıkrada sayılan perso-
nelin tamamının kurumda bulunma-
ması hâlinde idare ve gözlem kurulu,
mevcut olanlarla oluşturulur.

İşyurdu yönetim kurulu
MADDE 23 - (1) İşyurdu yönetim

kurulu; işyurdu müdürünün başkan-
lığında, işyurdundan sorumlu ikinci
müdür, sayman, idare memuru, am-
bar memuru ve cezaevi katibinden
oluşur.

(2) Teknik işler, malzeme alımları
ve taahhüt işleri ile ilgili konuların gö-
rüşülmesinde işyurdu yönetim kuru-
luna, işin içeriğine göre konuyla ilgili
bir personel ve atölye şefi de katılabi-
lir.

Disiplin kurulu
MADDE 24 - (1) Disiplin kurulu;

kurum müdürünün başkanlığında
idare memuru, psiko-sosyal yardım
servisinde görevli her meslek grubun-
dan kurum müdürü tarafından seçi-
len birer temsilci, öğretmen, atölye
şefi ile sorumlu infaz ve koruma baş-
memurundan oluşur.

(2) Birinci fıkrada sayılan perso-

nelin tamamının kurumda bulunma-
ması hâlinde disiplin kurulu, mevcut
olanlarla oluşturulur.

Eğitim kurulu
MADDE 25 - (1) Eğitim kurulu; ku-

rum müdürünün başkanlığında, eği-
timden sorumlu ikinci müdür, ce-
zaevi tabibi, bir psikolog ve psiko-
sosyal yardım servisinde görevli di-
ğer unvandan bir personel ile ku-
rumda görev yapan bütün öğretmen-
ler ile kütüphaneciden oluşur.

(2) Birinci fıkrada sayılan perso-
nelin tamamının kurumda bulunma-
ması hâlinde eğitim kurulu, mevcut
olanlarla oluşturulur.

Kurulların toplanması
MADDE 26 - (1) Kurullar, mevcut

üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve
toplantıya katılanların çoğunluğu ile
karar verir. Oylarda eşitlik olması hâ-
linde ilgili kurul başkanın oyunun bu-
lunduğu tarafa üstünlük tanınır.

(2) Kurum müdürü, kurulları ayda
bir kez ve gerektiğinde her zaman
toplayabilir. Ancak işyurdu yönetim
kurulu, düzenli olarak haftada bir
defa toplanır.

(3) Kurullarda görüşülecek konular
müdür tarafından belirlenir.

(4) Müdürü bulunmayan kurum-
larda kurulların oluşturulmasına im-
kan bulunmayan hâllerde kurullar,
kurum amirinin başkanlığında, hü-
kümet tabibi, öğretmen, infaz ve ko-
ruma başmemuru ile infaz ve koruma
memurundan oluşturulur.

(5) Kurulların oluşturulmasında,
aynı unvanda veya psiko-sosyal yar-
dım servisinde farklı unvandan bir-
den çok personel bulunması hâlinde
kurul toplantısına katılacak görevli,
kurum müdürü tarafından belirlenir.
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Kararların deftere geçirilmesi
MADDE 27 - (1) Kurullar tarafın-

dan verilen kararlar, ilgili kurulların
karar defterine yazılır, üyeler tarafın-
dan imzalanır ve teftişe hazır hâlde
tutulur. Bu defterlere kayıt usul ve
esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönet-
melikte gösterilir.

İdare ve gözlem kurulunun görev
ve yetkileri

MADDE 28 - (1) İdare ve göz-
lem kurulu aşağıda sayılan işleri yap-
makla görevli ve yetkilidir:

a) Hükümlülerin suç türlerini belir-
leyerek, durumlarına uygun kurum-
lara ayrılmalarını sağlamak ve bun-
lara uygun olacak infaz ve iyileştirme
rejimini saptamak.

b) Hükümlülerin kurumlara kabul-
lerinden sonra kalacakları odaları be-
lirlemek.

c) Kurumlarda kalmakta olan hü-
kümlüleri gruplandırmak. ç) Hüküm-
lülerin kalmakta oldukları odaları de-
ğiştirmek.

d) Hükümlülerin bireysel olarak,
psiko-sosyal yardım servisince hazır-
lanan iyileştirme programlarına yu-
munu ve sonuçlarını değerlendirmek.

e) İyileştirme programları kapsa-
mında spor alanları, çok amaçlı salon,
kütüphane ve iş atölyelerinden yarar-
lanma gibi faaliyetlere katılabilecek
durumdaki hükümlüler ile kurumun
iç hizmetlerinde çalıştırılacak hüküm-
lülerin belirlenmesi ile ilgili karar al-
mak.

f) Tehlikeli hâli bulunan ya da ör-
güt mensubu olan hükümlülerle ilgili
olarak, telefon görüşmeleri ile radyo,
televizyon yayınları ve internet ola-
naklarından yararlanma hakkının kı-
sıtlanmasına karar vermek.

g) Açık kurumlar ile eğitimevle-
rinde bulunan hükümlülerden; ku-
rum dışındaki eğitim, ağaçlandırma,

çevre düzenlemesi ve temizliği, do-
ğal afet sonrası yardım, tiyatro çalış-
maları gibi sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklere katılacak hükümlülerin,
kurum dışına çıkabilmeleri için karar
almak.

ğ) Açık kurumlarda ve eğitimevle-
rinde kalan hükümlülerin, oda ve ek-
lentilerinde bulundurabilecekleri eş-
yaların cinsleri ve miktarlarını belirle-
mek.

h) Koşullu salıvermeye ve uygula-
nacak infaz rejimine esas teşkil edecek
iyi hâl kararını almak. ı) Hükümlüleri,
tutum ve davranışlarına göre ödüllen-
dirmek.

i) Mevzuatla verilen diğer görevleri
yerine getirmek.

(2) İdare ve gözlem kurulu, birinci
fıkrada sayılan görevleri yerine geti-
rirken diğer kurulların önerilerini de
dikkate alır.

(3) İdare ve gözlem kurulunun, bi-
rinci fıkranın (b) ilâ (ğ) bentlerinde sa-
yılan görevleriyle ilgili olarak aldığı
kararlarla, diğer kurulların kararları
arasında uyumsuzluk bulunması du-
rumunda, psiko-sosyal yardım servi-
sinde çalışan personelin görüşü de
alındıktan sonra, idare ve gözlem ku-
rulu tarafından verilecek karar uygu-
lanır.

İşyurdu yönetim kurulunun görev
ve yetkileri

MADDE 29 - (1) İşyurdu yöne-
tim kurulu aşağıda sayılan işleri yap-
makla görevli ve yetkilidir:

a) İşyurdunun geliştirilmesine ve
genel gidişine ait her türlü faaliyet-
lere yön vermek.

b) Hükümlülerin iyileştirme prog-
ramları çerçevesinde çalıştırılmalarını
sağlamak.

c) Sürekli veya geçici olarak ku-
rum işlerinde çalıştırılacak işçilere, iş-
yurdu tarafından ödenecek ücretleri
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ve bunların iş akitlerinin feshi konu-
larında İşyurtları Kurumu Daire Baş-
kanlığına öneride bulunmak.

ç) Kurumda üretilip satışa arz edi-
len ürünlerin satış fiyatını belirlemek.

d) İşyurdunda fazla çalışma yapıl-
masına ilişkin önerileri karara bağla-
mak.

e) Bakanlık, İşyurtları Kurumu
Yüksek Kurulu, Genel Müdürlük ve
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı-
nın onayını gerektiren işlemler hak-
kındaki kararları onaya sunmak.

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri
yerine getirmek.

Disiplin kurulunun görev ve yetki-
leri

MADDE 30 - (1) Disiplin kurulu
aşağıda sayılan işleri yapmakla gö-
revli ve yetkilidir:

a) Hükümlülere uyarma, kınama
ve bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma cezaları dışında kalan disiplin
cezalarını vermek.

b) İyi hâlin tespitine esas oluştura-
cak görüş bildirmek.

c) 5275 sayılı Kanunda öngörü-
len hâllerde disiplin cezalarını kaldır-
mak.

ç) Hükümlülere gelen veya hüküm-
lüler tarafından gönderilen mektup,
telgraf ve faks iletilerinden, mektup
okuma komisyonu tarafından sakın-
calı olduğu değerlendirilenlerin, ilgi-
lilerine verilip verilmemesine karar
vermek.

d) Mevzuatla verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

Eğitim kurulunun görev ve yetki-
leri

MADDE 31 - (1) Eğitim kurulu aşa-
ğıda sayılan işleri yapmakla görevli
ve yetkilidir:

a) Kurumda uygulanacak eğitim ve
iyileştirme programlarının esaslarını
belirlemek, izlemek ve değerlendir-

mek.
b) Kuruma yeni gelen hükümlüyle

ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını,
rapor hazırlanmasını sağlamak ve bu
raporları değerlendirmek.

c) Eğitim ve iyileştirme programla-
rının işleyişini ve sonuçlarını değer-
lendirerek, kullanılan yöntemlerde
yapılması gereken değişiklikleri sap-
tamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Eğitim-öğretim programları çer-
çevesinde, hükümlülerin eğitim gi-
derlerinin karşılanması için yapılacak
çalışmaları planlamak.

d) Hükümlülerin korunması, eği-
timleri ve yönlendirilmeleri konu-
sunda duyarlılık oluşturulması, ku-
rumların işleyişi ve önemi hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesi ile il-
gili çalışmalar yapmak.

e) Hükümlü ile durumu hakkında
bilgi sahibi olması gerekli ya da ya-
rarlı görülen kişi, kurum ya da kuru-
luşları, özel hayata saygı, gizlilik ve
etik kurallarına uygun biçimde bilgi-
lendirmek.

f) Kurum kitaplık veya kütüphane-
sine satın alma, bağış ya da ödünç
alma gibi yollarla kazandırılacak ya-
yınların tespitini yapmak.

g) Kuruma gelen kitabın, kitaplık
ya da kütüphaneye kabul edilip edil-
memesine karar vermek.

ğ) Kuruma gelen her türlü yayının,
kurum güvenliğini tehlikeye düşüren
veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf
ve yorumları kapsayan nitelikte olup
olmadığına karar vermek.

h) Kitap okumayı özendirici çalış-
malar yapmak.

ı) Kurum dışından getirilecek kişi-
leri ve bu kişilerin yapacağı etkinlik-
leri ve konusunu belirlemek.

i) Mevzuatla verilen diğer görevleri
yerine getirmek.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İç Güvenlik

Kurumların iç güvenliği
MADDE 32 - (1) Kurumların iç gü-

venliği, Bakanlığa bağlı infaz ve ko-
ruma görevlileri tarafından sağlanır.
İç güvenlik görevlileri, gerektiğinde
dış güvenlik görevlileri ile işbirliği ya-
par.

(2) Açık kurumlar ile çocuk eğiti-
mevlerindeki idare ile infaz ve ko-
ruma görevlileri; firarların önlenmesi,
asayiş ve disiplinin sağlanması için
gözetim ve denetimle yükümlüdür.

(3) Kurumlarda meydana gelen is-
yan, yangın, deprem, toplu firar, tü-
nel kazma, duvar delme gibi asayiş
ve güvenlikle ilgili olaylarda, iç gü-
venlik görevlilerinin yetersiz kalması
hâlinde, kurum en üst amirinin istemi
üzerine, kapalı kurumlarda dış gü-
venlik görevlileri, açık kurumlar ile
eğitimevlerinde kolluk görevlileri ku-
ruma girerek olaya müdahale etmek
suretiyle gerekli tedbirleri alır.

(4) Asayiş ve güvenlikle ilgili ola-
rak, kurumda meydana gelen olayın
yatıştırılması ve gerekli tedbirlerin
alınması için kurum dış güvenlik gö-
revlilerinin de yetersiz kalması hâ-
linde, kurum en üst amirinin Cum-
huriyet başsavcılığı aracılığıyla yapa-
cağı yazılı istem üzerine, kolluk kuv-
vetlerinden veya mahalli diğer kuv-
vetlerden ya da olayın kapsam ve ma-
hiyetine göre diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından yardım alınabilir.

(5) Yüksek güvenlikli kapalı ceza
infaz kurumları ile diğer kapalı ceza
infaz kurumlarının yüksek güvenlikli
bölümlerinde kalan tutuklu ve hü-
kümlülerle ilgili olarak ceza infaz ku-
rumlarında düzenlenen tutanaklara,
ilgili görevlinin açık kimliği yerine
sadece sicil numarası yazılır. Bu kap-
samdaki kurum görevlilerinin ifade-

sine başvurulması hâlinde çıkarılan
davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin
iş yeri adresine tebliğ edilir. Bu kişi-
lere ait ifade ve duruşma tutanakla-
rında adres olarak sadece iş yeri ad-
resi gösterilir.

Kapıların açılmaması ve temasın
önlenmesi

MADDE 33 - (1) Kapalı kurum-
larda oda ve koridor kapıları kapalı
tutulur. Kapılar aşağıdaki hâllerde
açılır:

a) Cezaevi tabibine, revire, ha-
mama veya berbere gitme ya da başka
odaya nakil hâllerinde.

b) Hastane ve duruşmaya gön-
derme veya başka kuruma nakil hâl-
lerinde.

c) Salıverilme, ziyaret, arama, sa-
yım, denetim, eğitim, öğretim, spor ve
iyileştirme çalışmaları veya kurumda
çalıştırma hâllerinde.

ç) Kurullara çağrılma hâllerinde.
d) Ölüm, deprem veya yangın gibi

olağanüstü hâllerde.
e) Kurum idaresince gerekli görü-

len diğer hâllerde.
(2) Hükümlüler, birinci fıkrada sa-

yılan hâller dışında, diğer odalardaki
hükümlüler ve kurum görevlileri ile
temasta bulunamazlar.

(3) Odaların havalandırma bahçe-
sine açılan kapılarının açılış ve kapa-
nış saatleri, kurumların fiziki yapıları,
kapasiteleri, mevcutları ve bölgenin
coğrafi koşulları değerlendirilerek, bu
hususlar kurum iç yönergesinde dü-
zenlenir.

Arama, güvenlik tatbikatı ve sa-
yım

MADDE 34 - (1) Kurumlarda, oda
ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve
eşyasında habersiz olarak her zaman
arama yapılabilir. Kurumun tama-
mında her ay bir kez mutlaka arama
yapılır. Oda ve eklentilerinde yapıla-
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cak aramalarda bir hükümlü hazır bu-
lundurulur.

(2) Hükümlünün üzerinde, ku-
ruma sokulması veya bulundurul-
ması yasak madde veya eşya bulun-
duğuna dair makul ve ciddi emarele-
rin varlığı ve kurum en üst amirinin
gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak
veya beden çukurlarında aşağıda be-
lirtilen usullere göre arama yapılabi-
lir:

a) Çıplak arama, hükümlünün
utanma duygusunu ihlâl etmeyecek
şekilde ve kimsenin görmemesini sağ-
layacak tedbirler alınarak gerçekleşti-
rilir.

b) Arama sırasında önce bedenin
üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır, be-
denin alt kısmındaki giysiler üst kıs-
mındaki giysiler giyildikten sonra çı-
karttırılır. Bu giysiler de mutlaka ara-
nır.

c) Çıplak arama sırasında bedene
dokunulmaması için gerekli özen gös-
terilir. Aranan kişinin beden çukurla-
rında bir şeyin bulunduğuna dair ma-
kul ve ciddi emarelerin bulunması hâ-
linde öncelikle, hükümlüden madde
veya eşyanın kendisi tarafından çıkar-
tılması istenir, aksi hâlde bunun zor
kullanılarak gerçekleştirileceği bildiri-
lir. Beden çukurlarındaki arama, ceza-
evi tabibi tarafından yerine getirilir.

ç) Çıplak olarak arama, mümkün
olan en kısa süre içinde bitirilir.

(3) Beden ve üst aramaları aynı cin-
siyetten güvenlik ve gözetim görevli-
leri tarafından yapılır.

(4) Aramalar, gerektiğinde dış gü-
venlik görevlileri veya kolluk kuvvet-
leriyle ya da diğer kamu görevlile-
rince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.

(5) Kurum en üst amiri, Cumhu-
riyet başsavcısına bilgi vermek sure-
tiyle önceden hazırlanan olağanüstü
hâl planlarına göre kurumun fizik-
sel özelliği ve mevcudunu değerlen-

direrek, yılda en az iki kez olmak
üzere uygun gördüğü zamanlarda di-
ğer kamu görevlilerinin katılımıyla;
isyan, firar, yangın ve benzeri olay-
lara karşı tatbikat yaptırır.

(6) Sayımlar, 10 uncu maddede be-
lirtilen görevliler tarafından, dörtlü
vardiya hizmetinin uygulandığı ku-
rumlarda sabah, akşam ve gece olmak
üzere günde üç kez, diğer vardiya hiz-
metlerinin uygulandığı kurumlarda
ise her vardiya değişiminde yapılır.

(7) İdare tarafından uygun görül-
mesi durumunda, her zaman sayım
yapılabilir. Olağanüstü durumlarda,
kurum en üst amirinin talebi, Cum-
huriyet başsavcısının oluru ile dış gü-
venlik görevlileri sayımlara katılabi-
lir.

(8) Sayımlar, yatma planları da göz
önünde bulundurularak odalarda ya-
pılır. Sayımın yapılış şekli, kurum gü-
venliğini tehlikeye düşürmeyecek bi-
çimde odada bulunan hükümlülerin
sayısı dikkate alınarak idare tarafın-
dan belirlenir.

(9) Arama ve sayımlar sırasında in-
san onuruna saygı esastır.

(10) Elektronik ortamda sayım ger-
çekleştirilen kurumlarda Bakanlıkça
belirlenecek esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Cezalar, Cezaların İnfazı ve Özel

İnfaz Usulleri

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasının infazı

MADDE 35 - (1) Ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası, hükümlünün
hayatı boyunca devam eder ve bu
ceza 5275 sayılı Kanunun 25 inci mad-
desinde belirtilen sıkı güvenlik reji-
mine göre ve 5275 sayılı Kanunda be-
lirtilen ceza infaz kurumunda infaz
edilir.
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Müebbet hapis cezasının infazı
MADDE 36 - (1) Müebbet hapis ce-

zası, hükümlünün hayatı boyunca de-
vam eder. Bu ceza süreli hapis cezası
uygulanan infaz rejimine göre infaz
edilir.

Süreli hapis cezasının infazı
MADDE 37 - (1) Süreli hapis cezası,

kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde
bir aydan az, yirmi yıldan fazla ola-
maz. Süreli hapis cezası, bu Yönetme-
likte belirtilen infaz rejimine göre ye-
rine getirilir.

(2) Hükmedilen bir yıl veya daha
az süreli hapis cezası, kısa süreli ha-
pis cezasıdır. Kısa süreli hapis ceza-
sına seçenek yaptırımlar, 5237 sayılı
Kanunun 50 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) ilâ (f) bentlerine göre,
suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekono-
mik durumuna, yargılama sürecinde
duyduğu pişmanlığa ve suçun işlen-
diği özelliklere göre mahkemece be-
lirlenen yaptırım şekilleridir.

Kısa süreli hapis cezasının çevril-
diği seçenek yaptırımların infazı

MADDE 38 - (1) Kısa süreli hapis
cezası yerine 5237 sayılı Kanunun 50
nci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi gereğince hükmedilen
adlî para cezası; 5237 sayılı Kanunun
50, 52 nci maddeleri ile 5275 sayılı Ka-
nunun 105 ve 106 ncı maddeleri uya-
rınca infaz edilir.

(2) 5237 sayılı Kanunun 50 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendinde
düzenlenen, mağdurun veya kamu-
nun uğradığı zararın giderilmesi yap-
tırımının infazı:

a) Mağdurun veya kamunun uğ-
radığı zararın giderilmesi, suç nede-
niyle uğranılan zararın aynen iade
edilmesi, suçtan önceki hâle getiril-
mesi veya tazmin edilmesi suretiyle
tamamen giderilmesi şeklinde yerine
getirilir.

1) Zararın aynen iade edilmesi; hü-
kümlünün işlediği suç nedeniyle hak-
sız olarak ele geçirdiği şeyi aynen ya
da satın almak suretiyle suçtan zarar
görene iade etmesidir.

2) Suçtan önceki hâle getirme; suç
nedeniyle verilen zararın, hükümlü
tarafından ya da başkası aracılığıyla
çalışmak, çalıştırılmak, tamir etmek
veya buna benzer faaliyetlerle gideril-
mesidir.

3) Zararın tazmin edilmesi; suç ne-
deniyle verilen zararın bedelinin suç-
tan zarar görene ödenerek tazmin
edilmesidir.

b) Mağdurun veya kamunun uğra-
dığı zararın miktarı, mahkemece ka-
rarda belirtilmemiş ise 5275 sayılı Ka-
nunun 98 inci maddesine göre Cum-
huriyet savcısının talebi ile uğranılan
zararın tespiti mahkemeden istenir.

c) Mağdurun ya da kamunun uğ-
radığı zararın tamamen giderilme-
sini içeren kesinleşmiş ilâm, Cumhuri-
yet başsavcılığına verilir. Cumhuriyet
savcısı, zararın otuz gün içinde tama-
men giderilmesini hükümlüye tebliğ
eder.

ç) Hükümlü adresine yapılan bu
tebligatta gösterilen zararı, otuz gün-
lük süre içinde tamamen gidermezse
Cumhuriyet başsavcılığınca, durum
hükmü veren mahkemeye bildirilir.

(3) 5237 sayılı Kanunun 50 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve
(f) bentlerindeki seçenek yaptırımla-
rın infazı 5/3/2013 tarihli ve 28578 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan De-
netimli Serbestlik Hizmetleri Yönet-
meliği hükümlerine göre yerine geti-
rilir.

(4) Hükmedilen seçenek yaptırı-
mın, hükümlünün elinde olmayan ne-
denlerle yerine getirilememesi duru-
munda, yaptırım, hükmü veren mah-
kemece değiştirilir.
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Adlî para cezasının infazı
MADDE 39 - (1) 5237 sayılı Kanu-

nun 52 nci maddesi gereğince hükme-
dilen adlî para cezasının infazı, 5275
sayılı Kanunun 106 ncı maddesi hük-
müne göre yerine getirilir.

Özel infaz usulleri
MADDE 40 - (1) Hafta sonu veya

geceleri infaz:
a) 5275 sayılı Kanunun 110 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerine göre altı ay veya daha
az süreli hapis cezasının infazı aşağı-
daki şekilde yapılır:

1) Hükümlü, her hafta cuma gün-
leri saat 19.00’da kuruma girmek ve
pazar günleri de aynı saatte kurum-
dan çıkmak suretiyle cezası hafta son-
ları infaz edilir.

2) Hükümlü her gün saat 19.00’da
kuruma girmek ve ertesi gün de saat
07.00’de kurumdan çıkmak suretiyle
cezası geceleri infaz edilir.

3) Bu hükümlüler, kurumlarda di-
ğerlerinden ayrı yerlerde barındırılır.

4) Cezanın bu şekilde çektirilme-
sine karar verilenler hakkında ko-
şullu salıverilme hükümleri uygulan-
maz.

b) Hükümlü, bu fıkrada belirtilen
yükümlülüklere uymaması hâlinde,
durum, kurum tarafından Cumhuri-
yet başsavcılığına bildirilir.

(2) Konutta infaz:
a) Mahkûmiyete konu suç nede-

niyle doğmuş zararın aynen iade, suç-
tan önceki hâle getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesine dair
hukuki sorumlulukları saklı kalmak
üzere;

1) Kadın veya altmış beş yaşını bi-
tirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı
ay,

2) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin
mahkûm oldukları bir yıl,

3) Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişile-

rin mahkûm oldukları üç yıl,
veya daha az süreli hapis cezasının

konutunda çektirilmesine hükmü ve-
ren mahkemece veya hükümlü başka
bir yerde bulunuyorsa o yerde bulu-
nan aynı derecedeki mahkemece ka-
rar verilebilir.

b) Konutta infaza ilişkin ilâmlar
Cumhuriyet başsavcılıklarınca infazı
amacıyla denetimli serbestlik müdür-
lüğüne gönderilir ve cezalar Dene-
timli Serbestlik Hizmetleri Yönetme-
liği hükümlerine göre yerine getirilir.

Mükerrirlere ve bazı suç faillerine
özgü infaz rejimi ve denetimli ser-
bestlik tedbiri

MADDE 41 - (1) Mükerrirlere ve
bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve
denetimli serbestlik tedbiri 5275 sayılı
Kanunun 108 inci maddesi hükmüne
göre infaz edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hapis Cezasının Ertelenmesi ve

Ertelenen Hapis Cezasının İnfazı

Hapis cezasının infazının hastalık
nedeni ile ertelenmesi

MADDE 42 - (1) Akıl hastalığına
tutulan hükümlünün cezasının infazı
geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşin-
ceye kadar 5237 sayılı Kanunun 57
nci maddesinde belirtilen sağlık kuru-
munda koruma ve tedavi altına alınır.
Sağlık kurumunda geçen sürelerceza
infaz kurumunda geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infa-
zına, resmi sağlık kuruluşlarının hü-
kümlülere ayrılan bölümlerinde de-
vam olunur. Ancak bu durumda bile
hapis cezasının infazı, hükümlünün
hayatı için kesin bir tehlike teşkil edi-
yorsa cezanın infazı, hükümlü iyile-
şinceye kadar geri bırakılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belir-
tilen geri bırakma kararı, Adli Tıp Ku-
rumunca düzenlenen ya da Adalet Ba-
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kanlığınca belirlenen tam teşekküllü
hastanelerin sağlık kurullarınca dü-
zenlenip Adli Tıp Kurumunca onay-
lanan rapor üzerine, infazın yapıldığı
yer Cumhuriyet başsavcılığınca veri-
lir. Geri bırakma kararı, hükümlünün
tâbi olacağı yükümlülükler belirtil-
mek suretiyle kendisine ve yasal tem-
silcisine tebliğ edilir. Hükümlünün
geri bırakma süresi içinde bulunacağı
yer, kendisi veya yasal temsilcisi ta-
rafından ilgili Cumhuriyet başsavcı-
lığına bildirilir. Hükümlünün sağlık
durumu, geri bırakma kararını ve-
ren Cumhuriyet başsavcılığınca veya
onun istemi üzerine, bulunduğu veya
tedavisinin yapıldığı yer Cumhuri-
yet başsavcılığınca, sağlık raporunda
belirtilen sürelere, bir süre bulunma-
dığı takdirde birer yıllık dönemlere
göre bu fıkrada yazılı usule uygun
olarak incelettirilir. İnceleme sonuçla-
rına göre geri bırakma kararını veren
Cumhuriyet başsavcılığınca, geri bı-
rakmanın devam edip etmeyeceğine
karar verilir. Geri bırakma kararını
veren Cumhuriyet başsavcılığının is-
temi üzerine, hükümlünün izlenme-
sine yönelik tedbirler, bildirimin ya-
pıldığı yerde bulunan kolluk makam
ve memurlarınca yerine getirilir. Bu
fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı
hareket edilmesi hâlinde geri bırakma
kararı, kararı veren Cumhuriyet baş-
savcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı
infaz hâkimliğine başvurulabilir.

(4) Hapis cezasının infazı, gebe
olan veya doğurduğu tarihten itiba-
ren altı ay geçmemiş bulunan kadın-
lar hakkında geri bırakılır. Çocuk öl-
müş veya anasından başka birine ve-
rilmiş olursa, doğumdan itibaren iki
ay sonra ceza infaz olunur.

(5) Kapalı ceza infaz kurumuna gir-
dikten sonra gebe kalanlardan ko-
şullu salıverilmesine altı yıldan fazla
süre kalanlar ile eylem ve tutum-

ları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hak-
kında dördüncü fıkra hükümleri uy-
gulanmaz. Bu kişilerin cezasının dör-
düncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza
infaz kurumlarında kendileri için dü-
zenlenen uygun yerlerde infaz olu-
nur.

(6) Maruz kaldığı ağır bir hastalık
veya engellilik nedeniyle ceza infaz
kurumu koşullarında hayatını yalnız
idame ettiremeyen ve toplum güven-
liği bakımından ağır ve somut teh-
like oluşturmayacağı değerlendirilen
mahkûmun cezasının infazı üçüncü
fıkrada belirlenen usule göre iyileşin-
ceye kadar geri bırakılabilir.

Hükümlünün istemiyle infazın er-
telenmesi

MADDE 43 - (1) Kasten işlenen
suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suç-
larda ise beş yıl veya daha az sü-
reli hapis cezalarının infazı, çağrı üze-
rine gelen hükümlünün istemi üze-
rine, Cumhuriyet Başsavcılığınca er-
telenebilir.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı
geçmemek üzere en fazla iki kez uy-
gulanabilir.

(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü
hakkında kasten işlenen bir suçtan do-
layı kamu davası açılması hâlinde, er-
teleme kararı kaldırılarak ceza derhal
infaz olunur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis
cezalarının infazına başlanmış olsa
bile, hükümlünün yükseköğrenimini
bitirebilmesi, ana, baba, eş veya ço-
cuklarının ölümü veya bu kişilerin sü-
rekli hastalık veya malullükleri nede-
niyle ailenin ticari faaliyetlerinin yü-
rütülebilmesinin veya tarım toprakla-
rının işlenebilmesinin imkansız hâle
gelmesi veya hükümlünün hastalığı-
nın sürekli bir tedaviyi gerektirmesi
gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde,
Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı
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geçmeyen sürelerle hapis cezasının
infazına ara verilebilir. Ancak bu ara
verme iki defadan fazla olamaz.

(5) Erteleme isteminin kabulü, gü-
vence gösterilmesine veya diğer bir
şarta bağlanabilir.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri

çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar-
dan mahkûm olanlar,

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi
uygulanmasına karar verilenler,

c) Disiplin veya tazyik hapsine
mahkûm olanlar, hakkında uygulan-
maz.

Mahkemece infazın ertelenmesi
veya durdurulması

MADDE 44 - (1) Birlikte işlenmiş
olup da 5271 sayılı Kanunun 280 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ve 306 ncı
maddesinin uygulanma olanağının
bulunduğu hâllerde, hükmü veren ilk
derece mahkemesinden infazın erte-
lenmesine veya durdurulmasına iliş-
kin karar verilmesi istenebilir. Karar
verilmeden önce Cumhuriyet savcısı
ve hükümlünün görüşlerini yazılı ola-
rak bildirmesi istenebilir. Karar, du-
ruşma açılmaksızın verilir ve bu ka-
rara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Er-
teleme veya durdurma talebinin ka-
bulü, güvence gösterilmesine veya di-
ğer bir şarta bağlanabilir.

Hapis cezasının ertelenmesi hâ-
linde hükmedilen yükümlülüklerin
yerine getirilmesi

MADDE 45 - (1) Mahkemece, 5237
sayılı Kanunun 51 inci maddesi gere-
ğince, hapis cezasının ertelenmesine
karar verilmesi hâlinde, denetim sü-
resi içinde yerine getirilmesi gereken
yükümlülükler, Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine
göre yerine getirilir.

Ertelenen hapis cezasının infazı
MADDE 46 - (1) 5237 sayılı Kanu-

nun 51 inci maddesine göre, hapis ce-
zası ertelenen hükümlünün denetim
süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi
veya kendisine yüklenen yükümlü-
lüklere, hâkimin uyarısına rağmen
uymamakta ısrar etmesi nedeniyle; er-
telenen hapis cezasının kısmen veya
tamamen kurumda çektirilmesine ka-
rar verilmesi hâlinde, ceza hükümlü-
nün durumuna uygun kurumlarda
çektirilir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun
veya kamunun uğradığı zararın, ay-
nen iade, suçtan önceki hâle getirme
veya tazmin suretiyle, tamamen gi-
derilmesi koşuluna bağlı tutulmuşsa,
koşul gerçekleşinceye kadar hüküm-
lünün durumuna uygun kurumlarda,
cezanın infazına devam edilir. Koşu-
lun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim
kararıyla hükümlü kurumdan derhal
salıverilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirlerinin Yerine

Getirilmesi

Belli hakları kullanmaktan yok-
sun bırakılma

MADDE 47 - (1) Belli hakları kul-
lanmaktan yoksun bırakılma, kasten
işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ha-
pis cezasına mahkûmiyetin kanuni so-
nucu olarak kişi hakkında uygulanan
5237 sayılı Kanunun 53 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bent-
lerinde sayılan tedbirlerdir.

(2) Belli hakları kullanmaktan yok-
sun bırakılma tedbirleri aşağıda belir-
tilen esaslara göre yerine getirilir:

a) Mahkemece Cumhuriyet başsav-
cılığına gönderilen ilâm, infaz defte-
rine kaydedilerek infaza başlama ve
bitiş tarihleri yazılır. Ancak bu ted-
birlerin infazına, mahkûmiyetin ka-
nuni sonucu olarak hapis cezasının
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infazına başlama tarihi ile birlikte baş-
lanır.

b) Cumhuriyet başsavcılığınca, ha-
pis cezasının infazına başlanacağı ta-
rih de dikkate alınarak, bu tedbiri içe-
ren ilâmın içeriği, tedbirin konusu ve
niteliğine göre ilgili kurum ve kuru-
luşlar ile kolluğa bildirilir. Cumhuri-
yet başsavcılığınca, ayrıca infaza baş-
lama ve bitiş tarihleri de bildirilir.

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ
(e) bentlerinde belirtilen yoksun bı-
rakılma konusu faaliyet ve görevlerle
ilgili olarak, tedbirin infazının tamam-
lanmasından sonra hükümlünün bu
faaliyet ve görevlerde bulunabilmesi,
25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli
Sicil Kanunu hükümlerine göre temin
edeceği adli sicil kaydının ilgili yere
ibrazı ile mümkündür.

(3) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü
maddesinin beşinci ve altıncı fıkra-
larına göre hükmedilen tedbirler, de-
netimli serbestlik müdürlüğü tarafın-
dan yerine getirilir.

Eşya ve kazanç müsaderesi
MADDE 48 - (1) 5237 sayılı Kanu-

nun 54 ve 55 inci maddelerine göre
mahkemece hükmedilen eşya veya
kazanç müsaderesine ilişkin mahkû-
miyet hükümlerinin infazının esas ve
usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönet-
melikte düzenlenir.

Çocuklara özgü güvenlik tedbir-
leri

MADDE 49 - (1) 5237 sayılı Ka-
nunun 56 ncı maddesinde belirtilen
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanununda gösterilen esas
ve usullere göre infaz edilir.

Akıl hastalarına özgü güvenlik
tedbirleri

MADDE 50 - (1) Mahkemece, akıl

hastalarına özgü güvenlik tedbirini
içeren ilâm, Cumhuriyet başsavcılı-
ğına gönderilir. Bu ilâm, Cumhuriyet
başsavcılığınca ayrı bir infaz defterine
kaydedilir. Bu tedbir, 5237 sayılı Ka-
nunun 57 nci maddesinde belirtilen
esas ve usullere göre infaz edilir.

Mükerrirlere özgü güvenlik tedbir-
leri

MADDE 51 - (1) 5237 sayılı Kanu-
nun 58 inci maddesine göre hakla-
rında tekerrür hükmü uygulanan hü-
kümlülerin cezası, mükerrirlere özgü
infaz rejimine göre çektirilir.

(2) Mükerrirlere özgü infaz rejimi,
5275 sayılı Kanunun 108 inci madde-
sinin bir ilâ üçüncü fıkralarında gös-
terilen esas ve usullere göre yerine ge-
tirilir.

(3) 5275 sayılı Kanunun 108 inci
maddesinin dört ilâ altıncı fıkralarına
göre hükmedilen denetimli serbest-
lik tedbirleri, denetimli serbestlik mü-
dürlüğü tarafından yerine getirilir.

Sınır dışı edilme
MADDE 52 - (1) 5237 sayılı Kanu-

nun 59 uncu maddesine göre sınır dışı
işlemi uygulanabilecek hükümlüler
hakkında aşağıdaki esaslar uygula-
nır:

a) Mahkemece sınır dışı işlemi uy-
gulanabilecek ilâm Cumhuriyet baş-
savcılığına gönderilir. Cumhuriyet
başsavcılığınca, bu ilâm infaz defte-
rine kaydedilir ve o yer en üst emni-
yet makamına ve göç idaresi birimle-
rine gönderilir.

b) Kurumdan salıverilmeden önce
kurum idaresince o yer en üst emni-
yet makamına ve göç idaresi birim-
lerine hükümlünün salıverileceği ta-
rih bildirilir. Salıverilme tarihinde hü-
kümlü sınır dışı işlemlerine esas ol-
mak üzere kolluğa teslim edilir.

c) Kanun hükümlerine ve durum-
larına göre kurumda barındırılmayan
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hükümlüler hakkında sınır dışı edil-
meyle ilgili işlemler göç idaresi birim-
lerince yürütülür.

(2) Bu maddeye göre hükümlüler
hakkında sınır dışı edilme işlemle-
riyle ilgili gerekli değerlendirmeler
İçişleri Bakanlığınca yapılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik
tedbirleri

MADDE 53 - (1) Tüzel kişiler hak-
kında güvenlik tedbirleri, kasıtlı bir
suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde
5237 sayılı Kanunun 60 ıncı madde-
sinde yazılı olan tedbirlerdir.

(2) Tüzel kişiler hakkında güvenlik
tedbirleri aşağıda belirtilen esaslara
göre yerine getirilir:

a) Mahkemece Cumhuriyet başsav-
cılığına gönderilen ilâm, infaz defte-
rine kaydedilir.

b) Cumhuriyet başsavcılığınca, gü-
venlik tedbirini içeren bu ilâm, tedbi-
rin niteliğine göre tüzel kişiliğin fa-
aliyetine izni vermeye yetkili makam-
lara bildirilir. Bu makamlarca yargı
kararının gereği yerine getirildikten
sonra, durum Cumhuriyet başsavcılı-
ğına bildirilir ve ilâm iade edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Hükümlülerin Ceza İnfaz

Kurumuna Kabulü, Gözlem ve
Sınıflandırılması ile

Gruplandırılması

Cumhuriyet başsavcılığınca yapı-
lacak işlemler

MADDE 54 - (1) Hapis cezasını içe-
ren kesinleşmiş mahkûmiyet karar-
ları, mahkemece Cumhuriyet başsav-
cılığına verilir. Mahkûmiyet kararının
kesinleşme şerhinde;

a) Mahkûmiyetin hangi hükümlü
hakkında verildiği ve hangi ceza veya
tedbirin infazına ilişkin olduğu,

b) Kararın kesinleşme şekli ve ta-
rihi,

c) Cumhuriyet başsavcılığına infaz
için kararın gönderiliş tarihi, ç) Mah-
kûmiyet kararı birden çok hapis ceza-
sını içeriyorsa;

1) Süreli hapis cezalarında bunların
toplamı,

2) Süreli hapis cezası, müebbet ha-
pis cezası veya ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezalarında bunlardan han-
gilerinin infaz edileceği,

gösterilir.
(2) Cumhuriyet başsavcılığınca

mahkeme tarafından gönderilen ve
birinci fıkrada sayılan hususları içe-
ren ilâm, geciktirilmeksizin ilgisine
göre infaz veya denetimli serbestlik
genel defterine kaydedilir. İlâmdaki
cezanın süresi gözetilerek hükümlü
hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama
emri çıkarılır.

(3) Kuruma alındıktan sonra Cum-
huriyet başsavcılığınca hükümlüye
bir süre belgesi verilir. Düzenlenecek
bu belgede hükümlünün;

a) Kimlik, tebligat ve iletişim bilgi-
leri,

b) İnfaz defteri numarası,
c) Kuruma alındığı tarih,
ç) Tutuklulukta veya gözaltında ge-

çirdiği süre,
d) Ceza süresi, hakederek ve ko-

şullu salıverileceği tarih,
e) Cezanın hangi hükme ilişkin ol-

duğu, belirtilir.
(4) Hükümlü, hapis cezası veya gü-

venlik tedbirinin infazı için gönderi-
len çağrı kâğıdının tebliği üzerine on
gün içinde gelmez, kaçar ya da kaça-
cağına dair şüphe uyandırırsa, Cum-
huriyet savcısı yakalama emri çıka-
rır. Kasten işlenen suçlarda üç yıl, tak-
sirle işlenen suçlarda ise beş yıldan
fazla hapis cezasının infazı için doğ-
rudan yakalama emri çıkarılır. Adlî
para cezasından çevrilen hapsin infa-
zında hükümlüye öncelikle çağrı kâ-
ğıdı gönderilir.
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Kuruma alınma ve kayıt işlemleri
MADDE 55 - (1) Haklarında kesin-

leşmiş hapis cezasını içeren mahkû-
miyet ve ödenmeyen adlî para cezala-
rının hapse çevrilmesine ilişkin karar
bulunanlar, Cumhuriyet başsavcılığı-
nın yazılı emriyle kuruma gönderilir.

(2) Kuruma alınan hükümlülerin
adı ve soyadı, işledikleri suç, ceza-
larının türü ve süresi, mahkûmiyet
ilâmının tarih ve numarası ve infaza
başlandığı gün hükümlü kayıt defte-
rine kayıt olunur. Bu defterdeki sıra
numarası, hükümlünün numarasını
oluşturur.

(3) Tanıya yönelik olarak hükümlü-
lerin parmak ve avuç içi izleri alınır,
fotoğrafları çekilir, kan grupları, vü-
cutlarının dış özellikleri ve ölçüleri be-
lirlenir. Bu amaçla, gerektiğinde tek-
nik ve tıbbi konularda, Cumhuriyet
başsavcılığının talebi ile dış güvenlik
görevlileri ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından yardım alınabilir.

a) Kayıt altına alınan bu bilgiler,
hükümlünün kişisel dosyasında veya
elektronik ortamda saklanır. Bu bilgi-
ler, kanunların zorunlu kıldığı hâller
dışında hiçbir kurum ve kişiye verile-
mez. Talep hâlinde, bilgi veya kayıtla-
rın verilip verilmeyeceği Cumhuriyet
başsavcılığınca değerlendirilir ve ye-
rine getirilir.

b) Firar veya asayiş olaylarının ön-
lenmesi amacıyla hükümlülerin; kim-
lik bilgileri, fotoğrafı, kişisel veya fi-
ziksel özelliklerine ait bilgiler aynı
kurumda görevli dış güvenlik görev-
lileri ile bu görevlilerin bağlı bulun-
duğu kuruma verilebilir. Ancak bu
durumda verilen bilgiler amaç dı-
şında kullanılamaz.

(4) Hükümlüler hakkında üst ve eş-
yası arandıktan sonra aşağıdaki işlem-
ler yapılır:

a) Kuruma gelen her hükümlü ka-
bul odasına alınır. Bu süre içerisinde

hükümlünün kuruma uyumuna yö-
nelik yardım yapılarak, gerekli olan
bilgiler sözlü ve yazılı olarak kendi-
sine bildirilir. Kabul odasına alınan
hükümlü burada en çok üç gün kalır.

b) Kabul odasında geçen süre içe-
risinde cezaevi tabibi tarafından mu-
ayeneleri yapılır ve muayene sonucu
sağlık fişine kaydolunur.

c) Muayene sonucunda, kurumda
tedavisi mümkün olmayan veya bu-
laşıcı bir hastalığı veya cezasının in-
fazına engel herhangi bir maluliyeti
olduğu tespit edilenler, kurum en üst
amiri tarafından derhal Cumhuriyet
başsavcılığına bildirilir.

ç) Kabul odasında bulunan hüküm-
lülerin okuma, yazma ve öğrenim du-
rumları öğretmen tarafından belirle-
nir.

d) Hükümlülerin bir meslek ve sa-
natı olup olmadığı, var ise seviyesi,
atölye şefi tarafından belirlenir.

e) Psiko-sosyal yardım servisi gö-
revlileri tarafından hükümlüye ilişkin
ilk bilgiler alınır.

f) Her hükümlünün odaya gönde-
rilmeden önce yıkanması sağlanır.

g) Her hükümlüye kurumunda
çekilmiş fotoğrafı bulunan bir “hü-
kümlü kimlik belgesi” verilir.

(5) Kabul odasındaki işlemler bi-
tirildikten sonra hükümlü, suç gru-
buna uygun odaya yerleştirilir.

Hükümlüler ile yakınları ve ilgili-
lerin bilgilendirilmesi

MADDE 56 - (1) Hükümlülere, ku-
ruma alındıklarında uygulanacak iyi-
leştirme çalışmaları, disiplin suçları
ve cezaları, bilgi edinme ve şikâyet
yolları, hak ve sorumlulukları gibi ko-
nular ile kurumdaki yaşam biçimine
uyum sağlamaları için gereken bil-
giler, kurum yöneticileri tarafından
sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak
tebliğ olunur. İnfaz sonrası koruma ve
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yardım konusunda ayrıca bilgi veri-
lir. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu
hükümlülere kendi dilinde, mümkün
olmadığında İngilizce, Fransızca veya
Almanca olarak bildirilir. Duyma ve
konuşma engellilere işaret diliyle an-
latılır. Görme engellilere ise kendi al-
fabeleri ile yazılmış kitapçık verilir.

(2) Hükümlüye, kurum en üst ami-
rine veya görevlendirdiği bir perso-
nele, talep veya şikâyetlerini her gün
bildirme olanağı tanınır. Talep veya şi-
kâyetler, ilgisine veya konusuna göre
yargı mercilerine veya diğer yetkili
makamlara iletilir. Talep veya şikâ-
yet konusu başvurunun sonucu hak-
kında hükümlü, geciktirilmeden bil-
gilendirilir.

(3) Hükümlünün kuruma alınma-
sında, başka kuruma naklinde ve has-
taneye yatırılmasında, isteği üzerine
ailesine veya gösterdiği kişilere du-
rum bildirilir.

(4) Hükümlü yabancı uyruklu ise
kendisine uyruğu olduğu devletin
diplomatik temsilcilik veya konsolos-
luğuna durumun bildirilmesini iste-
yip istemediği sorulur. Bildirimi ya-
zılı olarak istememesi hâlinde, bu is-
teği bir tutanağa bağlanır ve kendi-
sine imzalatılır. Aksi hâlde durum,
uyruğu olduğu devletin diplomatik
temsilcilik veya konsolosluğuna bildi-
rilir,

(5) Yabancı uyruklu hükümlünün
uyruğu olduğu devletin Türkiye’de
yerleşik diplomatik temsilcilik veya
konsolosluğunun bulunmaması hâ-
linde, hükümlünün yazılı olarak karşı
çıkmaması koşuluyla durum, Cumhu-
riyet başsavcılığı aracılığıyla Dışişleri
Bakanlığına bildirilir.

(6) Askerlik çağına giren, hâlen si-
lah altında bulunan kişilerin kuruma
alınmalarında, başka kuruma nakil-
lerinde veya kurumda iken askerlik
çağına girmeleri veya salıverilmeleri

hâlinde durum, kayıtlı bulundukları
askerlik şubesine bildirilir.

(7) Hükümlünün ölümü hâlinde
bildirimle ilgili yukarıdaki hükümler
uygulanır ve ayrıca durum ailesine
derhal bildirilir.

Kuruma yerleştirme
MADDE 57 - (1) Hükümlülerin ku-

ruma yerleştirilmesi, 5275 sayılı Ka-
nunun 24 üncü maddesinde belirtilen
gruplandırmalara uygun olarak yapı-
lır. Bu yerleştirmede aşağıda sayılan
ilkeler uygulanır:

a) Hükümlü kadın ve erkekler,
mümkün olduğu kadar ayrı kurum-
larda bulundurulur. Aynı kurumda
barındırılmaları zorunlu ise kadın ve
erkeklere ait bölümler birbirlerinden
tamamen ayrılır.

b) Hükümlü çocuklar ve gençler ön-
celikli olarak kendilerine ait kurum-
larda, mümkün olmadığı takdirde
diğerlerinden tamamen ayrı bölüm-
lerde barındırılır.

c) Hükümlüler, tutuklulardan ayrı
kurumlarda veya tamamen ayrı bö-
lümlerde bulundurulur.

ç) Genel kolluk hizmetlerinde veya
diğer kamu görevlerinde çalışmış hü-
kümlüler, kurumların ayrı bir bölü-
münde barındırılır.

d) Cinsel yönelimi farklı hükümlü-
lerin diğerlerinden ayrı odalarda kal-
maları sağlanır.

(2) Hükümlüler idare tarafından
hazırlanan ve koridordaki oda kapıla-
rının yanına asılan resimli yatma pla-
nına uygun olarak yerleştirilir.

Hükümlünün bakıma muhtaç ço-
cuklarının barındırılması

MADDE 58 - (1) Anaları hükümlü
olup da dışarıda korumasına bırakı-
lacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı
yaş grubundaki çocukların barındı-
rılması, 5275 sayılı Kanunun 65 inci
maddesi gereğince yerine getirilir. Üç
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yaşını doldurmuş çocuklar, kurumda
bulunan psiko-sosyal yardım ve sağ-
lık servisinin önerisi, Cumhuriyet sav-
cısının talebi ve hâkim kararıyla ço-
cuk evleri ve çocuk evleri sitelerine
yerleştirilebilirler. Bu çocukların belir-
lenecek bir program ve usule göre za-
man zaman analarıyla temasları sağ-
lanır.

(2) Altı yaşını doldurmuş çocukla-
rın menfaati de göz önünde tutularak
kurum dışında barındırılacakları yer-
ler, ilgili mevzuat hükümlerine göre
belirlenir.

Hükümlünün kişisel eşyasının ko-
runması

MADDE 59 - (1) Hükümlünün be-
raberinde getirmiş olduğu eşya ve el-
biseler temizlendikten sonra bir pa-
ket yapılır ve ambar memuruna tes-
lim edilir. Ambar memuru, gelen eş-
yaya ilişkin gerekli kayıt işlemlerine
yapar ve buna ilişkin kaydın bir ör-
neği hükümlüye verilir, birisi eşya pa-
keti üzerine iliştirilir, diğeri de kurum
kayıtlarında muhafaza edilir.

Hükümlülere ait kıymetli eşyanın
korunması

MADDE 60 - (1) Hükümlülerin be-
raberinde getirdikleri yüzük, kolye,
bilezik ve benzeri kıymetli eşya, özel-
likleri tam olarak belirlenerek kurum
en üst amirinin görevlendirdiği bir
memurun gözetiminde emanet para
memuruna teslim edilir. Teslimde ha-
zır bulunanlar, teslim alınan bu kıy-
metli eşyanın dökümünü içeren üçer
nüsha tutanak düzenler ve hüküm-
lüye imzalatılır. Tutanağa bağlanan
kıymetli eşya bir torba ya da zarfa
tutanakla birlikte konulmak suretiyle
kapatılır ve mühürlenir. Tutanaklar-
dan birisi hükümlüye verilir, diğeri
ise kurum kayıtlarında saklanır.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre hü-
kümlüden teslim alınan kıymetli eşya,

bu amaçla tahsis edilen kasada sakla-
nır.

Hükümlülerin emanete alınan kişi-
sel paraları

MADDE 61 - (1) Hükümlülerin be-
raberinde getirdikleri ya da adlarına
gelen paralar Bakanlık tarafından be-
lirlenen bir bankada bunlar için açı-
lan, ortak cari hesaba yatırılır. Yabancı
paralardan bankada hesap açtırılama-
yanlar hakkında 60 ıncı maddenin
ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(2) Bu paralarla ilgili hususlar ku-
rum en üst amirince görevlendirilecek
memur tarafından kayıt altına alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çı-
karılacak yönetmelikte gösterilir.

Hükümlülerin gözlem ve sınıflan-
dırılması

MADDE 62 - (1) Hükümlülerin
gözlem ve sınıflandırılması, 5275 sa-
yılı Kanunun 23 üncü maddesinde be-
lirtilen esaslara göra yapılır.

Hükümlülerin gruplandırılması
MADDE 63 - (1) Hükümlüler, 5275

sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde
gösterilen esaslara göre gruplandırı-
lır.

(2) Hükümlülerin gruplandırılma-
sına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

Tehlikeli hükümlü
MADDE 64 - (1) Suçun nitelik ve

işleniş şekline göre, toplum için ciddi
bir tehlike oluşturan veya kurumun
güvenlik ve düzenini ihlâl edebileceği
konusunda delil veya ciddi emareler
olan hükümlüler tehlikeli hükümlü
sayılır.
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ONUNCU BÖLÜM
Hükümlülerin Beslenmesi,

Giydirilmesi ve Barındırılması

Hükümlünün beslenmesi
MADDE 65 - (1) Hükümlülerin

beslenmesinde, 5275 sayılı Kanunun
72 nci maddesinde belirtilen hüküm-
ler uygulanır.

(2) Hükümlülerin beslenmesine iliş-
kin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelikte gösterilir.

Hükümlülerin giydirilmesi, barın-
dırılması ve yatırılması

MADDE 66 - (1) Hükümlülerin
giydirilmesi, barındırılması ve yatırıl-
masında 5275 sayılı Kanunun 63 ve
64 üncü maddeleri uygulanır.

(2) Hükümlüler idare tarafından
hazırlanan ve koridordaki oda kapıla-
rının yanına asılan resimli yatma pla-
nına uygun olarak yerleştirilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümlülerin Yükümlülükleri,

Hakları ve Çalıştırılmaları

Cezayı çekme, güvenlik ve iyileş-
tirme programına uyma

MADDE 67 - (1) Hükümlü, ha-
pis cezasının yerine getirilmesine kat-
lanma ve bu amaçla düzenlenen infaz
rejimine uygun tutum ve davranışlar
içinde bulunmakla yükümlüdür.

(2) Hükümlü, kurumun güvenlik
ve iyileştirme programlarına tam bir
uyum göstermekle yükümlüdür. Her
ne amaçla olursa olsun, bilerek kendi
yaşamlarını ve bedensel bütünlükle-
rini tehlikeye düşürecek eylemlere gi-
rişmeleri, cezanın yerine getirilme-
sine katlanma yükümlülüğünün ih-
lâli sayılır.

Sağlığın korunması kurallarına
uyma

MADDE 68 - (1) Hükümlü, sağlı-
ğının korunması ve salgın hastalıkla-

rın önlenmesi için gerekli ve alınmış
tedbirlere uymak, kişi sağlığı için teh-
like doğuran durumları gecikmeksi-
zin kurum en üst amirine bildirmek,
kendi ve içinde yaşadığı ortamın te-
mizliğine uygun davranışlar göster-
mek zorundadır.

(2) Hükümlü, hem kendi, hem de
diğer hükümlülerin sağlığını tehli-
keye düşürebilecek eylemlerden ka-
çınmakla yükümlüdür.

Bina ve eşyanın korunması
MADDE 69 - (1) Hükümlü, barın-

dırıldığı odayı ve kurum binasını,
yönetimce kendisine bırakılan şey-
leri düzenli bir biçimde kullanmak
ve bunlarla diğer kişilere ait eşyayı
özenle korumakla yükümlüdür.

Hükümlülerin yaşam tarzları
MADDE 70 - (1) Her kurumun, hü-

kümlülerin kurum içindeki yaşam tar-
zını ayrıntıları ile gösteren bir iç yö-
nergesi bulunur. Bu iç yönerge, kuru-
mun ihtiyaçları ve özel nitelikleri göz
önünde tutulmak suretiyle hazırlanır.

Diğer yükümlülükler
MADDE 71 - (1) Hükümlüler, ku-

rumlarda yaşamları sırasında, kanun-
larla belirtilen esas ve kurallara uy-
mak zorundadır. Hükümlülerin, ku-
rum içindeki yaşamları sırasında ay-
rıca dikkat etmeleri gereken kurallar
şunlardır:

a) Hükümlüler, iş atölyelerinde,
eğitim yerlerinde, ortak faaliyetle-
rin sürdürüldüğü diğer ortamlarda
ve kalmakta oldukları mekanlarda
yatma saatinden sonra başkalarını ra-
hatsız edecek şekilde konuşamaz.

b) Hükümlüler yazı, resim ve işa-
retlerle yapılan gizli münasebetler ve
ahlâka aykırı söz ve hareketlerde bu-
lunamaz. Parola mahiyetinde anlaşıl-
maz sözler kullanamaz.

c) Hükümlüler birbirlerine karşı
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dürüst davranmak zorundadır. Diğer-
leri üzerinde hiçbir surette nüfuz icra
edemez.

ç) Hükümlüler, yatılan yerlerde,
atölyelerde, yemekhanelerde ve eği-
tim kurumlarında sigara içemez. An-
cak gündüzleri havalandırma bölüm-
lerinde, geceleri ise kalınan mekanla-
rın uygun bölümlerinde ayrılan yer-
lerde ve pencereler açılmak suretiyle
sigara içilebilir.

d) Hükümlülerin kumar niteli-
ğinde olan oyunları oynaması yasak-
tır. Kumar niteliğine haiz olmamak
şartı ile hangi oyunlara izin verilebi-
leceği iç yönergelerde gösterilir.

e) Hükümlüler alkollü içkiler içe-
mez, uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı
maddeler kullanamaz.

f) Hükümlüler, kuruma veya diğer
hükümlülere ait eşyayı izinsiz olarak
alamaz ve bunları tahrip edemez.

g) Hükümlüler, kurumun eşyasını
veya aletlerini kullanıma sunulduk-
ları işlerden başka işlerde kullana-
maz.

ğ) Hükümlüler, yaşadıkları, çalış-
tıkları ve ortak etkinliklerde bulun-
dukları mekanların temizliğini yap-
mak zorundadır.

Avukat ve noterle görüşme hakkı
MADDE 72 - (1) Hükümlü, 5275 sa-

yılı Kanunun 59 uncu maddesi gere-
ğince avukat ve noterle görüşme hak-
kına sahiptir.

(2) Hükümlülerin avukat ile görüş-
mesinde aşağıdaki kurallar uygula-
nır:

a) Hükümlü, avukatlık mesleğinin
icrası çerçevesinde avukatları ile ve-
kâletnamesi olmaksızın en çok üç kez
görüşme hakkına sahiptir.

b) Avukatlar, vekâletnameleri olsa
da aynı anda birden fazla hükümlü
ile görüşme yapamaz.

c) Avukat ve noter ile görüşme,

meslek kimliklerinin ibrazı üzerine,
tatil günleri dışında ve çalışma sa-
atleri içinde, bu iş için ayrılan gö-
rüşme yerlerinde, konuşulanların du-
yulamayacağı, ancak güvenlik nede-
niyle görüşmenin görülebileceği bir
biçimde yapılır.

ç) Görüşme sırasında; hükümlü-
nün avukatına veya avukatın hüküm-
lüye verdiği belge veya belge örnek-
leri, dosyalar ve aralarındaki konuş-
maya ilişkin olarak kendilerinin tut-
tukları kayıtlar incelenemez, hüküm-
lünün avukatı ile yaptığı görüşme
dinlenemez ve kayda alınamaz.

d) Hükümlü ile görüşmek üzere ku-
ruma gelen avukatların, yanlarında
bulundurdukları belge ve dosyaların
savunmaya ilişkin olup olmadıkları
konusunda kendilerinden yazılı be-
yanları alınır. Savunmaya ilişkin ol-
duğu beyan edilen belge ve dosyalar,
her ne suretle olursa olsun incelene-
mez. Hükümlü ile doğrudan ilişkisi
olmak koşulu ile avukatın yanında
getirmiş olduğu ve bir hukuki uyuş-
mazlık konusunu oluşturan belge ve
dosyalar hakkında da aynı hükümler
uygulanır.

e) 5237 sayılı Kanunun 220 nci mad-
desinde ve aynı Kanunun İkinci Ki-
tap Dördüncü Kısım Dördüncü, Be-
şinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 ta-
rihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan
mahkûm olan hükümlülerin avukat-
ları ile ilişkisinde avukatın savun-
maya ilişkin olduğunu beyan ettiği
belge ve dosyalar fiziki olarak ara-
nabilir. Avukatların hükümlü ile ku-
rumda yapmış olduğu görüşme sıra-
sında konuşmaları yansıtan ve bizzat
avukat tarafından elle tutulan kayıt-
lar hakkında da bu bent hükümleri
uygulanır.

(3) 5237 sayılı Kanunun 220 nci
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maddesinde ve aynı Kanunun İkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Be-
şinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 ta-
rihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan
mahkûm olanların avukatları ile gö-
rüşmelerinde, toplumun ve ceza in-
faz kurumunun güvenliğinin tehli-
keye düşürüldüğüne, terör örgütü
veya diğer suç örgütlerinin yönlen-
dirildiğine, bu örgütlere emir ve ta-
limat verildiğine veya yorumları ile
gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletil-
diğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge
elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet
başsavcılığının istemi ve infaz hâki-
minin kararıyla, üç ay süreyle; görüş-
meler teknik cihazla sesli veya görün-
tülü olarak kaydedilebilir, hükümlü
ile avukatın yaptığı görüşmeleri iz-
lemek amacıyla görevli görüşmede
hazır bulundurulabilir, hükümlünün
avukatına veya avukatın hükümlüye
verdiği belge veya belge örnekleri,
dosyalar ve aralarındaki konuşma-
lara ilişkin tuttukları kayıtlara elko-
nulabilir veya görüşmelerin gün ve
saatleri sınırlandırılabilir.

(4) İnfaz hâkimliği hükümlünün;
kurallara uyumunu, toplum veya
ceza infaz kurumu bakımından arz
ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon çalış-
malarındaki gelişimini değerlendire-
rek, kararda belirttiği süreyi üç aydan
fazla olmamak üzere müteaddit defa
uzatabileceği gibi kısaltılmasına veya
sonlandırılmasına da karar verebilir.

(5) Üçüncü fıkra kapsamına gi-
ren hükümlünün yaptığı görüşmenin,
aynı fıkrada belirtilen amaca yönelik
yapıldığının anlaşılması hâlinde, gö-
rüşmeye derhal son verilerek, bu hu-
sus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağ-
lanır. Görüşme başlamadan önce ta-
raflar bu hususta uyarılır.

(6) Hükümlü hakkında, beşinci

fıkra uyarınca tutanak tutulması hâ-
linde, Cumhuriyet başsavcılığının is-
temiyle hükümlünün avukatlarıyla
görüşmesi infaz hâkimince altı ay sü-
reyle yasaklanabilir. Yasaklama ka-
rarı, hükümlüye ve yeni bir avukat
görevlendirilmesi için derhal ilgili
baro başkanlığına bildirilir. Cumhuri-
yet başsavcılığı baro tarafından bildi-
rilen avukatın değiştirilmesini baro
başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra
hükmüne göre görevlendirilen avu-
kata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yü-
rürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunun 13 üncü maddesine göre üc-
ret ödenir.

(7) İnfaz hâkimi tarafından bu
madde uyarınca verilen kararlara
karşı 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı
İnfaz Hâkimliği Kanununa göre itiraz
edilebilir.

(8) Bu madde hükümleri 5275 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasına göre yüksek güvenlikli ceza
infaz kurumlarında bulunan hüküm-
lüler ile bu maddenin üçüncü fıkrasın-
daki suçlardan hükümlü olup, başka
bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık
sıfatıyla avukatıyla görüşen hüküm-
lüler hakkında da uygulanır.

(9) Tutuklular hakkında bu madde
hükümlerine göre karar vermeye so-
ruşturma aşamasında sulh ceza hâ-
kimi, kovuşturma aşamasında mah-
keme yetkilidir.

(10) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmelere ve
karşılıklılık esasına uygun olmak ko-
şuluyla, yabancı ülkelerde haklarında
soruşturma veya kovuşturma yapıl-
makta olan, yabancı ülke veya ulusla-
rarası yargı mercilerinde dava açmak
isteyen, leh veya aleyhine açılmış da-
vası olan Türk vatandaşı veya ya-
bancı uyruklu hükümlülerle yabancı
uyruklu avukatları, bu soruşturma
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ve kovuşturma, açılacak veya açıl-
mış davalarla sınırlı olmak ve vekâlet-
name sunmak koşuluyla görüşebilir-
ler. Vekâletnamesi olmayan yabancı
uyruklu avukatlar, hükümlü ile Tür-
kiye barolarına kayıtlı bir avukatla
birlikte görüşme yapabilirler.

(11) Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesine başvuracak olan veya başvu-
rusu bulunan Türk vatandaşı veya ya-
bancı uyruklu hükümlüler; Türkiye
Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili
olan avukatlar ile soruşturma, kovuş-
turma veya dava konusuyla ilgili bilgi
ve belgelerin tercümesinin kurum en
üst amirine ibrazı koşuluyla görüşe-
bilir.

(12) Kurumlarda, avukat ve noter
ile hükümlünün görüşmeyi yapacağı
mekanlar, bu hakkın kullanımına uy-
gun şekilde kurum idaresince düzen-
lenir.

Kültür ve sanat etkinliklerine ka-
tılma, ifade özgürlüğü ve kütüphane
ile kurslardan yararlanma hakkı

MADDE 73 - (1) Hükümlüler 5275
sayılı Kanunun 60, 61 ve 88 inci mad-
deleri gereğince kültür ve sanat et-
kinliklerine katılma ve kütüphaneler
ile kurslardan yararlanma hakkına sa-
hiptir.

(2) Kurumlarda, kültürün ve sa-
natın çeşitli dallarını temsil eden
programlar hazırlanır ve hükümlüle-
rin bunlara katılmaları hususundaki
usuller düzenlenir. Bu programların
temel hedefi, hükümlülerin ifade ye-
teneklerini geliştirmelerini ve bilgile-
rini artırmalarını sağlamaktır.

(3) Kurumun kültür ve sanat prog-
ramları, ulusal, yerel ve kültürel de-
ğerler de dikkate alınarak Bakanlıkça
belirlenen esaslara göre, kurumun en
üst amiri tarafından düzenlenir. Bu
maksatla devletin kültür ve sanat iş-
leriyle görevli kuruluşları gerekli yar-

dımları yaparlar.
(4) Hükümlüler ifade özgürlüğü

çerçevesinde yayın etkinliklerinde bu-
lunabilirler. Ancak bunun için hü-
kümlünün kurumda bulunan çalışma
esaslarını belirten koşullara, kuru-
mun fiziki ortamına ve iç güvenliğine
uygun hareket etmesi zorunludur.

(5) Hükümlülerin kurumlarda bu-
lunan kütüphane ve kitaplıklar ile ge-
zici kitaplıklardan yararlanma esas ve
usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönet-
melikle belirlenir.

(6) Genel iyileştirme programı uy-
gulanmayan hükümlüler, her zaman
kütüphaneden yararlanabilir ve dü-
zenlenen kurslara katılabilir.

(7) Hükümlü, iyileştirme faaliyet-
leri kapsamında yapılan çalışma sa-
atleri dışında ve belirlenecek düzene
göre kurum idaresince düzenlenen
kurslara katılabilir. Bu konudaki prog-
ramlar uzmanların önerileri ve hü-
kümlünün istekleri dikkate alınarak
kurum idaresince belirlenir.

(8) Düzenlenecek kursların konusu,
süresi, saati ve bunlardan hükümlü-
lerin yararlanma koşulları kurum iç
yönergesi ile belirlenir.

Telefonla görüşme hakkı
MADDE 74 - (1) Kapalı kurum-

larda bulunan hükümlüler, belgelen-
dirmeleri koşuluyla eşi, dördüncü de-
receye kadar kan ve kayın hısımları
ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabi-
lir.

(2) Telefonla görüşmeleri aşağıda
belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Hükümlüler, haberleşme veya
iletişim araçlarından yoksun bıra-
kılma veya kısıtlama cezası ile hüc-
reye koyma cezasının infazı sırasında
olmamak koşuluyla, idarenin kontro-
lünde bulunan ve kurumun uygun
yerlerine yerleştirilen telefonlardan
yararlandırılır.
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b) Disiplin cezaları olsa bile, anne,
baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm
veya ağır hastalıkları veya doğal afet
hâllerinde, hükümlülerin telefon gö-
rüşme hakları hiçbir şekilde engelle-
nemez.

c) Açık ve kapalı kurumlardaki hü-
kümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeş-
lerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal
afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve
faks cihazından derhal yararlandırılır.
Bu hâlde, yapılan telefon konuşma-
ları o haftaya ait konuşma hakkından
sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile bel-
gelenir ve tutanaklar özel bir dosyada
saklanır.

ç) Kurum personeli hükümlülere
tahsis edilen telefonları kullanamaz.

d) Hükümlüler, telefon görüşmesi
hakkına sahip oldukları konusunda
bilgilendirilir.

e) Hükümlülerin telefonla görüşme
gün ve saatleri, kurumda bulunan te-
lefon adedi, başvuru sırası, kurumun
asayiş ve güvenliği dikkate alınarak
idare tarafından belirlenir.

f) Hükümlüler görüşebilecekleri ya-
kınlarından bir veya birden fazla
kişi ile haftada bir kez ve bir tele-
fon numarasıyla bağlantı kurarak ke-
sintisiz görüşme yapabilir. Herhangi
bir nedenle görüşme gerçekleşeme-
mişse daha önceden bildirilen numa-
ralardan bir diğeriyle görüşebilir. Ko-
nuşma süresi görüşme başladığı an-
dan itibaren on dakikayı geçemez.
Deprem, salgın hastalık, doğal afet
gibi zaruri hâllerde Bakanlık kararı
ile telefon ile görüşme süresi ve sayısı
artırılabilir.

g) Görüntülü telefon görüşmesi ya-
pılmasına imkan sağlayan teknik alt
yapının kurulu bulunduğu Bakan-
lıkça belirlenen kurumlarda, haftalık
görüşme süresi otuz dakika olarak
uygulanır. Bu sistem oda veya ko-
ğuş içine ya da idarece uygun görü-

len diğer yerlere kurulabilir. Hafta-
lık ziyaret hakkını kullanmayan hü-
kümlülerin bir sonraki haftalık tele-
fon görüşme süresine ayrıca otuz da-
kika ilave edilir ve bu süre devredile-
mez. Bu kapsamdaki görüşmeler aynı
hafta içerisinde toplam üç görüşmeyi
aşmamak koşuluyla bölünmek sure-
tiyle de yapılabilir. İlave edilen otuz
dakika için üç görüşme hakkı daha
verilir. Bu görüşmeler görüntülü ve
sesli olarak yapılabileceği gibi sadece
sesli olarak da yapılabilir.

ğ) Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü
üyeleri, görüntülü görüşme ve gö-
rüşme süresinin uzatılmasına ilişkin
bu haktan kurumdaki tutum, dav-
ranış, eğitim ve iyileştirme faaliyet-
lerine katılma gibi durumları göz
önünde bulundurularak idare ve göz-
lem kurulu tarafından yapılacak de-
ğerlendirmeye göre yararlandırılabi-
lir.

h) Tehlikeli hükümlü oldukları
idare ve gözlem kurulu tarafından be-
lirlenen hükümlüler on beş günde bir
kez olmak ve on dakikayı geçmemek
üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve
babası ile sadece sesli olarak görüşe-
bilir.

ı) Hükümlünün, kurumun güven-
liğini tehlikeye düşüren, suç oluştu-
ran veya bir suça azmettirme ya da
yardım etme sonucunu doğurabilecek
konuşmalarda bulunduğu dinleme sı-
rasında belirlendiğinde, görüşme der-
hal kesilir. Bu hâlde hükümlü hak-
kında adli veya idari soruşturmaya
esas olacak işlemler kurum en üst
amiri tarafından yapılır.

i) Terör örgütü yöneticiliği ve suç iş-
lemek amacıyla kurulan silahlı örgüt
yöneticiliği suçundan mahkum olan-
lar, konuşma süresi haftada on da-
kikayı geçmemek üzere sadece sesli
görüşme yapabilir. Suç işlemek ama-
cıyla kurulan silahlı örgütün yöne-
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ticiliğini yapmaya devam eden, bu
konuda herhangi bir yöntemle, ku-
rum içi veya dışındaki kişilere talimat
veya mesaj veren hükümlülere idare
ve gözlem kurulu kararıyla telefon gö-
rüşmesi hiçbir şekilde yaptırılmaz.

j) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası alan hükümlüler, idare ve gözlem
kurulunun uygun gördüğü hâllerde
ve on beş günde bir olmak üzere eşi,
altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve va-
sisi ile on dakikayı geçmemek üzere
sadece sesli görüşebilir.

k) Telefonla görüşme ücreti, görüş-
meyi yapan hükümlü tarafından kar-
şılanır. Görüşme için kullanılan tele-
fon kartları kurum kantininde satılır.
Müdürü bulunmayan kurumlarda te-
lefon kartları, ücreti hükümlülerden
alınmak koşuluyla görevli memurlar
tarafından temin edilir. Gerekli tek-
nik altyapının kurulu olduğu kurum-
larda telefon kartları elektronik or-
tamda sağlanır.

l) Hükümlü bu maddede belirti-
len telefonla görüşme hakkını kul-
lanabilmek için “Telefon Görüşme
Formu” doldurur. Bu formda; telefon
görüşmesi yapmak istediği kişiler ve
bunlarla olan yakınlık derecesini, gö-
rüşme yapmak istediği sabit, cep tele-
fon numaraları ile yurtdışı telefon nu-
marasını, telefon görüşmesi yapacağı
yakınlarının açık adreslerini belirtir
ve gerekli belgeler eklendikten sonra
idareye verir. İdare gerekli gördüğü
takdirde gideri hükümlüden alınmak
koşuluyla formdaki bilgilerin doğru-
luğunu araştırabilir. Telefon görüşme
formunda yer alan bilgilerde değişik-
lik olması hâlinde hükümlü yeni bir
form düzenleyerek idareye bildirir.
Hükümlü tarafından formda göste-
rilmemiş olan kişilerle telefon görüş-
mesi yaptırılmaz.

m) Hükümlünün formda belirttiği
bilgiler ve varsa değişiklikler deftere

veya sisteme kaydedilir. Bu deftere
veya sisteme, ayrıca telefon görüş-
mesi yapmak isteyen hükümlünün
haberleşme veya iletişim araçların-
dan yoksun bırakılma veya kısıtlama
cezası olup olmadığı ve varsa hüc-
reye koyma cezasının infazına başla-
nıp başlanmadığı yazılır. Defter, bu
işle görevlendirilmiş ikinci müdürün
kontrolünde güvenlik ve gözetim ser-
visi tarafından tutulur. Defterin sayfa-
ları numaralanır ve mühürlenir, kaç
sayfadan ibaret olduğu kurum mü-
dürü tarafından tasdik olunur. Defter-
ler, her an denetime hazır hâlde bu-
lundurulur.

n) Telefonla konuşmak isteyen hü-
kümlüler, “Telefon Görüşme İstek
Formu” doldurarak idareye verir. Bu
formlar, hükümlü telefon görüşme
defteri ile karşılaştırılır. Telefonla gö-
rüşmeye engel hâlleri bulunmayan
hükümlülerin isim listesi bu işle gö-
revli ikinci müdür tarafından kontrol
ve tasdik edilerek infaz ve koruma
başmemurluğuna verilir. Müdürü bu-
lunmayan kurumlarda bu işlem infaz
ve koruma başmemuru tarafından ya-
pılır. Telefon görüşmesi yapmak iste-
yen hükümlünün bu görüşmeyi yap-
masına engel bir hâli bulunması hâ-
linde bunun sebepleri gerekçelendiril-
mek suretiyle tutanağa yazılır ve bu
tutanağın içeriği hükümlüye bildirile-
rek dosyasına konulur.

o) Konuşma sırası gelen hükümlü-
nün, kurum içindeki tehlikelilik du-
rumu da dikkate alınarak, gerekli gü-
venlik önlemleri alınmak suretiyle te-
lefon görüşmesi yapılacak yere getiri-
lerek veya teknik alt yapının kurulu
olduğu kurumlarda belirlenen yerde
görüştürülür. Hükümlü, öncelikle ko-
nuşmasına kendi adını ve soyadını
söyleyerek başlar. Görüştüğü karşı-
daki kişiye, adını, soyadını ve tele-
fon numarasını tekrar etmesini iste-
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yerek konuşmasına devam eder. Bu
işlemin yapılması zorunlu olup, ko-
nuşma bittikten sonra, “Telefon Gö-
rüşme İstek Formu”nun konuşmanın
yapıldığına ilişkin bölümü dolduru-
lur, konuşmayı yapan hükümlü ve
görevli memur tarafından imzalanır.
Bu formdaki bilgiler, deftere kaydedil-
mek üzere güvenlik ve gözetim servi-
sine verilir.

ö) Hükümlülere dışarıdan telefon
açılmak suretiyle görüşme yaptırıl-
maz.

p) Telefon görüşmeleri Türkçe ya-
pılır. Ancak hükümlünün, kendisinin
veya görüşeceğini bildirdiği kişinin
Türkçe bilmediğini beyan etmesi hâ-
linde, konuşmanın yapılmasına izin
verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıt-
ların incelenmesi sonucu, konuşma-
nın suç teşkil etme ihtimali olan faali-
yetler için kullanıldığının anlaşılması
durumunda, hükümlünün bir daha
aynı kişiyle Türkçeden başka bir dille
konuşmasına izin verilmez.

r) Yabancı uyruklu hükümlülerin
görüşmeleri için bildirdiği telefon
numaralarının, bildirilen kişilere ait
olup olmadığı, ayrıca görüşmek iste-
nen kişinin, belirtilen kişi olmadığı
yönünde bir şüphe bulunması hâ-
linde, ilgili konsolosluk makamların-
dan bilgi istenir. Görüşme yapılması
talep edilen telefon numaralarının
kime ait olduğunu gösteren, yetkili
makamlarca düzenlenmiş resmi evra-
kın Türkçe tercümesi, hükümlünün
yasal temsilcisi veya yakınları tarafın-
dan da ibraz edilebilir.

(3) Kapalı kurumlarda bulunan hü-
kümlülerin, bu maddede belirtilen ya-
kınları ile yaptığı telefon görüşmeleri,
idare tarafından dinlenir ve elektro-
nik aletler ile kayda alınır.

(4) Açık kurumlar ile çocuk eğiti-
mevlerinde bulunan hükümlüler, üc-
retli telefonlarla sesli veya görüntülü

olarak serbestçe görüşme yapabilirler.
Çocuk hükümlülerin telefonla konuş-
ması hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve
engellenemez.

(5) Hükümlüler, açık ve kapalı ku-
rumlarda, çocuk eğitimevlerinde araç
telefonu, telsiz telefon veya cep tele-
fonu ve benzeri iletişim araçlarını bu-
lunduramaz ve kullanamaz.

(6) Hükümlülere tanınan telefonla
görüşme hakkı;

a) Genel ve kısmi aramalar sıra-
sında,

b) Yemek dağıtım saatlerinde,
c) Kurum asayiş ve güvenliğini bo-

zucu her türlü bireysel veya toplu
olaylar sırasında, kullandırılmaz.

Hükümlünün radyo, televizyon ya-
yınları ile internet olanaklarından
yararlanma hakkı

MADDE 75 - (1) Hükümlü, kurum-
larda merkezi yayın sistemi bulun-
duğu takdirde bu sisteme bağlı ola-
rak radyo ve televizyon yayınlarını
izleme hakkına sahiptir.

(2) Merkezi yayın sistemi bulunma-
yan kurumlarda, yararlı olmayan ya-
yınların izlenmesini ve dinlenmesini
engelleyecek önlemler alınmak sure-
tiyle bağımsız anten kullanılarak tele-
vizyon ve radyo izlenmesine ve din-
lenmesine izin verilir. Bu cihazlar, be-
deli kendisi tarafından ödenmek ko-
şuluyla hükümlü adına kurumca sa-
tın alınır. Her ne biçimde olursa olsun
dışardan gelenler tarafından getirilen
radyo, televizyon ve bilgisayarlar ku-
ruma alınmaz.

(3) Kapalı ve açık kurumlar ile ço-
cuk eğitimevlerinde ancak eğitim ve
iyileştirme programları çerçevesinde
kurum yönetimince belirlenen yer-
lerde görsel ve işitsel eğitim araç ve
gereçlerinin kullanımına izin verilebi-
lir. Eğitim ve iyileştirme programları
gerekli kıldığı takdirde denetim al-
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tında internetten yararlanılabilir. Hü-
kümlü, odasında bilgisayar bulun-
duramaz. Ancak Bakanlığın uygun
görmesi hâlinde eğitim ve kültürel
amaçlı olarak bilgisayarın kuruma
alınmasına izin verilebilir.

(4) Bu haklar, idare ve gözlem ku-
rulu kararı ile tehlikeli hükümlü ol-
dukları saptananlar veya örgüt men-
subu hükümlüler bakımından kısıtla-
nabilir.

(5) İşlediği suçun nitelik ve işleniş
biçimi göz önüne alındığında, top-
lum için ciddi bir tehlike oluşturan,
kurumdaki tutum ve davranışlarıyla,
suç işlemek amacıyla kurulan silahlı
örgütün yöneticiliğini yapmaya de-
vam eden, bu konuda herhangi bir
yöntemle, kurum içi veya dışındaki
kişilere talimat veya mesaj veren hü-
kümlülerin, idare ve gözlem kurulu
kararıyla televizyon yayınlarını izle-
mesine ve bilgisayar ile internetten
yararlanmasına izin verilmez.

Hükümlünün mektup, faks ve telg-
rafları alma ve gönderme hakkı

MADDE 76 - (1) Hükümlü, ken-
disine gönderilen mektup, faks ve
telgrafları alma ve ücretleri kendi-
since karşılanmak koşuluyla, gön-
derme hakkına sahiptir.

(2) Hükümlü tarafından gönderilen
ve kendisine gelen mektup, faks ve
telgraflar; mektup okuma komisyonu
bulunan kurumlarda bu komisyon, ol-
mayanlarda kurumun en üst amirince
denetlenir.

(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini
tehlikeye düşüren, görevlileri hedef
gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç ör-
gütü veya diğer suç örgütleri mensup-
larının örgütsel amaçlı olarak haber-
leşmelerine neden olan, kişi veya ku-
ruluşları paniğe yöneltecek yalan ve
yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içe-
ren mektup, faks ve telgraflar hüküm-

lüye verilmez. Hükümlü tarafından
yazılmış ise gönderilmez.

(4) Hükümlü tarafından resmi ma-
kamlara veya savunması için avuka-
tına gönderilen mektup, faks ve telg-
raflar denetime tâbi değildir. Ancak
hükümlünün savunması için avuka-
tına gönderilen mektup, faks veya
telgraflar 72 nci maddenin üçüncü fık-
rasında belirtilen hâllerin gerçekleş-
mesi hâlinde, bu gönderiler hakkında
da 72 nci maddenin üç ilâ dokuzuncu
fıkralarında belirtilen esas ve usuller
uygulanır.

Dışarıdan gönderilen hediyeleri
kabul etme hakkı

MADDE 77 - (1) Kapalı kurumlar-
daki hükümlü, mensup olduğu dinin
bayram günlerinde, yılbaşında ve nü-
fus kaydında belirtilen doğum günle-
rinde dışardan gönderilen ve kurum
güvenliği için tehlikeli olmayan hedi-
yeyi, aşağıda belirtilen esaslar dahi-
linde kabul etme hakkına sahiptir:

a) Hükümlü, hediye olarak ancak
kitap veya giyim eşyası kabul edebi-
lir.

b) Hediye, ziyaretçi tarafından veri-
lebileceği gibi posta veya kargo yolu
ile de gönderilebilir.

c) Gönderilen eşya, güvenlik kont-
rolünden geçirilir.

ç) Kurumlarda bu amaçla “Hediye
Kayıt Defteri” tutulur. Bu defterde;

1) Hediye olarak gönderilen eşya-
nın nitelikleri ve miktarı,

2) Hediyenin kuruma gönderiliş,
geliş ve hükümlüye teslim tarihleri,

3) Hediyeyi gönderenin, alıcının
veya getirenin kimlik bilgileri, posta
veya kargo yoluyla gelmediyse geti-
renin imzası,

4) Hediyenin hükümlü tarafından
teslim alındığına ve teslim edildiğine
dair hükümlü ve görevli memurun
imzası,
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bulunur.
(2) Kişi, kurum veya kuruluşlar

tarafından hükümlülere dağıtılmak
üzere dışarıdan toplu olarak getiri-
len veya gönderilen hediyelerin dağı-
tımında Cumhuriyet başsavcılığının
izni aranır.

(3) Bir kişiden aynı tarih için bir kez
hediye kabul edilebilir.

(4) Kurumda annesiyle birlikte ka-
lan çocuklara, durumlarına uygun
gıda maddesi, ihtiyaca uygun eşya ile
kuruma girmesi yasak olan eşyaların
oyuncakları hariç olmak üzere diğer
oyuncaklar hediye olarak gönderile-
bilir veya verilebilir.

(5) Hediye edilecek eşyanın tah-
mini değeri hükümlülerin haftalık
olarak yanlarında bulundurabilecek-
leri ve Bakanlıkça genelge ile belirle-
nen miktardan fazla olamaz.

(6) Açık kurumlar ile çocuk eğiti-
mevlerinde barındırılan hükümlülere
gönderilecek hediyelerin cins ve mik-
tarı, kurum müdürü tarafından belir-
lenir.

Din ve vicdan özgürlüğü
MADDE 78 - (1) Hükümlü, ku-

rumda mensup bulunduğu dinin iba-
detlerini, düzeni bozmayacak ve ça-
lışmayı engellemeyecek biçimde ser-
bestçe yerine getirebilir ve ibadette
kullanılan eşyayı, dini yaşamı bakı-
mından zorunlu olan kitap ve eserleri
temin ve bulunduğu yerlerde muha-
faza edebilir.

(2) Hükümlünün, mensup bulun-
duğu dinin görevlilerince ziyaret edil-
mesine ve onlarla iletişim kurmasına,
kurum güvenliğini tehlikeye düşür-
memek koşuluyla izin verilir.

Hükümlünün muayene ve tedavi
istekleri

MADDE 79 - (1) Hükümlü, beden
ve ruh sağlığının korunması, hastalık-
larının tanısı için muayene ve tedavi

olanaklarından, tıbbi araçlardan ya-
rarlanma hakkına sahiptir. Bunun için
hükümlü öncelikle kurum revirinde,
mümkün olmaması hâlinde Devlet
veya üniversite hastanelerinin mah-
kûm koğuşlarında tedavi ettirilir.

Oda ve eklentilerinde bulunduru-
labilecek kişisel eşyalar

MADDE 80 - (1) Kapalı kurum-
larda bulunan hükümlülerin oda ve
eklentilerinde bulundurabilecekleri
veya bulunduramayacakları kişisel
eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ih-
tiyaç maddeleri Bakanlıkça çıkarıla-
cak yönetmelikle düzenlenir.

Hükümlüleri çalıştırılması
MADDE 81 - (1) Kurum hekimi ta-

rafından ruhsal ve bedensel olarak
sağlıklı olduğu belirlenen meslek sa-
hibi olmayan hükümlüler ile meslek
sahibi olan istekliler, kurum imkan-
ları ölçüsünde belirlenen ücret karşılı-
ğında, atölye veya işyurtlarında, 5275
sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde
belirtilen hususlar dikkate alınarak ça-
lıştırılabilir.

Kurum dışında çalıştırma
MADDE 82 - (1) Açık kurumlarda

bulunanlar ile kapalı kurumlarda bu-
lunup da açık kuruma ayrılmaya hak
kazanmış hükümlüler, kurum dışın-
daki iş alanlarında çalıştırılabilir.

(2) Açık kurumda bulunanlar, ku-
rum görevlileri gözetiminde, kapalı
kurumda bulunanlar ise iç ve dış gü-
venlik görevlilerince alınacak tedbir-
ler altında çalıştırılır.

(3) Kapalı kurumda bulunan hü-
kümlülerden, açık kuruma ayrılmaya
hak kazanmış ve haklarında açık ku-
ruma ayrılma konusunda idare ve
gözlem kurulunca karar alınmış olan-
lar, açık kuruma nakil istememeleri
hâlinde kurum dışındaki adalet hiz-
metine tahsis edilen yerlerde iç gü-
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venlik görevlileri nezaretinde çalıştı-
rılabilir.

(4) Çocuk eğitimevlerinde bulunan
hükümlülerin, kurum dışında çalıştı-
rılmaları sırasında kurum görevlileri-
nin gözetim ve muhafazası aranmaz.

(5) İş alanlarına sahip kuruluşların
hükümlü çalıştırmaları teşvik olunur.

Kurum içinde ve kurum dışında ça-
lıştırmada uygulanacak ilkeler

MADDE 83 - (1) Hükümlüler, ku-
rumların içinde veya dışında işyur-
duna ait atölye, tesis ve benzeri üni-
teler ile kurum dışındaki başka işyer-
lerinde çalıştırılabilirler. Bu çalışma-
larına karşılık hükümlülere, İşyurt-
ları Kurumu Yüksek Kurulunca be-
lirlenen ücret ödenir. Açık kurumlar-
daki hükümlülerden iş temin edildiği
hâlde çalışmayanlar, işi savsaklayan-
lar, boykot edenler, sürekli hastalığı
sebebiyle çalışamayacak durumda
olanlar ve iş düzenine uyum sağla-
yamayanlar, işyurdu yönetim kurulu
kararı ve infaz hâkiminin onayı ile ka-
palı kurumlara iade edilirler.

(2) Hükümlüler kurum dışında
kendi işyerlerinde veya üçüncü de-
receye kadar kan ve kayın hısımla-
rına ait iş yerlerinde çalıştırılamazlar.
Bu tür işyerlerinde çalıştığı tespit edi-
len hükümlüler birinci fıkra hüküm-
lerine göre kapalı kuruma iade edilir.
Gerekli özeni göstermeyen idareciler
hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Kurum dışında çalıştırılma iş-
veren veya temsilcisi ile işyurdu bu-
lunan kurumlarda işyurdu müdürü,
işyurdu bulunmayan kurumlarda ise
mahalli Cumhuriyet başsavcısının im-
zaları ile düzenlenen protokol çer-
çevesinde gerçekleştirilir. Protokolde
ücret, çalışma saatleri, ulaşım, iaşe,
güvenlik, protokolün süresi ve diğer
hususlar düzenlenir. Protokol kapsa-
mında çalıştırmada hükümlüler için

işyurduna ödenecek ücret, onaltı yaş-
tan büyükler için uygulanan asgari
ücretten aşağı olamaz. Protokol, onay
için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukev-
leri İşyurtları Kurumuna gönderilir.

(4) Hükümlüler en az iki kişiden
oluşan ekipler hâlinde çalıştırılır.

(5) Kurum dışında çalışan hüküm-
lülerin çalışma güvenliği işverence
sağlanır. İş kazalarının ve meslek has-
talıklarının yasal yükümlülüğünden
işveren sorumludur.

(6) Kurum dışında çalıştırılan hü-
kümlülerin, çalıştıkları işyerlerinde
gece barındırılmalarına izin verilmez.
Çalışılan yer kurumlarına yakınsa, ge-
celeri kurumlarına dönmeleri zorun-
ludur. Kurumların bulunduğu yerin
dışında bir işyerinde çalıştırılan hü-
kümlülerin gece barındırılmaları, ça-
lıştıkları yere en yakın açık kurumda,
bulunmadığı takdirde kapalı kuru-
mun hükümlü ve tutuklularla irtibatı
olmayan bir bölümünde sağlanır.

Kurum hizmetinde çalıştırma
MADDE 84 - (1) İyi hâlli hükümlü-

ler, idare ve gözlem kurulu kararı ile
kurum yönetimi tarafından durumla-
rına uygun kurum içi hizmetlerde ça-
lıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi
yaşam alanları veya eğitsel amaçlar
dışında çalıştırılamazlar.

(2) Hükümlü, yöneticilerin ve gö-
revlilerin kişisel işlerinde çalıştırıla-
maz.

(3) Hekim, psikiyatri uzmanı, psi-
kolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve
benzeri mesleklere sahip olan hüküm-
lülerden; iyi hâl gösterenler, idare ve
gözlem kurulu kararıyla, kurumun
servislerinde meslekleriyle ilgili gö-
revlilere yardımcı veya eğitici olarak
çalıştırılabilir.

Ücret ve sosyal haklar
MADDE 85 - (1) Çalışan hükümlü-

lere ürettiklerinden elde edilen gelir-
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den, çalışmaları karşılığı ücret ödenir
ve bu hükümlüler sosyal haklardan
yararlandırılırlar.

(2) Sosyal güvenlik kurumlarına
tâbi olanlar ile bunların hak sahip-
lerine yapılan her türlü yardım ve
giderler, kendi mevzuatları çerçeve-
sinde ilgili sosyal güvenlik kuru-
munca karşılanır.

ON İKİNCİ BÖLÜM
İyileştirme, Bireyselleştirme ve

Eğitim

İyileştirmenin amacı ve iyileş-
tirme programlarının belirlenmesi

MADDE 86 - (1) İyileştirme; hü-
kümlülerin, kuruma girişinden salı-
verilmesine kadar geçen süre içeri-
sinde, bedensel ve zihinsel sağlıkla-
rını sürdürmeleri veya bunlara yeni-
den kavuşmaları için gerekli önlemle-
rin alınması, suçluluk duygusundan
arınması, kişisel ve toplumsal gelişi-
minin sağlanması amacıyla uygula-
nacak, eğitim-öğretim, sağlık, psiko-
sosyal hizmetler ile meslek edin-
dirme, bireyselleştirilme, toplum ya-
şamıyla uyumlaşmasını ve geliştiril-
mesini sağlayacak programların tü-
müdür. Bu programlar; hükümlüde,
kanunlara saygılı olarak yaşama dü-
şünce ve duygusunun yerleşmesi,
ailesine ve topluma karşı sorumlu-
luk duygusunun gelişmesi, toplum
yaşamına uyması, geçimini sağlaya-
bilmesi konularında uygulanacak re-
jim, önlem ve yöntemleri kapsar.

(2) Hükümlü hakkında toplumun,
hukuka uygun hareket eden ve üret-
ken bir üyesi olarak yaşamını sür-
dürmesini sağlayacak ve bireysel ih-
tiyaçlarına uygun olacak şekilde “iyi-
leştirme programları” hazırlanır. Bu
programların hazırlanmasında, hü-
kümlünün geçmişi, suçluluk neden-
leri, suç sicili, fiziki ve mesleki yete-
neği ve ruhsal yapısı, kişisel doğası,

sebep olabileceği tehlike hâlleri, hapis
cezasının süresi, salıverildikten son-
raki beklentisi dikkate alınır.

(3) İyileştirme programlarının ha-
zırlanması ve uygulanması amacı ile
kurumlarda, eğitim ve psiko-sosyal
hizmet servisleri oluşturulur.

(4) Hükümlü, amaca uygun iyileş-
tirme programlarının gerçekleştirile-
bileceği kurumlara veya bölümlere
yerleştirilir.

(5) İyileştirme programları uygula-
nan grupların özelliklerine göre, ku-
rumda değişik güvenlik tedbirleri alı-
nır.

(6) Hükümlülerin iyileştirilme ça-
balarında başarıya ulaşılması için
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu yararına çalışan va-
kıf ve dernekler, gönüllü gerçek ve tü-
zel kişilerle işbirliği yapılabilir. Kamu
kurum ve kuruluşları bu maksatla
olanakları ölçüsünde, gerekli yardım-
ları yapmakla yükümlüdür.

Bireyselleştirme ve amacı
MADDE 87 - (1) Bireyselleştirme,

hükümlünün kendisini tanıması, an-
laması, bireysel özelliklerinin, ilgi ve
yeteneklerinin farkına varması, ken-
dine ilişkin kararlar ve sorumluluk-
lar alması, beklentiler oluşturması sü-
recini kapsayan çalışmaların bütünü-
dür.

(2) Bireyselleştirmenin amacı, hü-
kümlünün suça yönelme eğilimlerini
sona erdirmektir.

(3) Hükümlülerin yerleştirildikleri
kurum veya bölümlerde, bireyselleş-
tirmeyi mümkün kılacak sayıda bu-
lundurulmalarına özen gösterilir.

(4) Tehlikeli oldukları saptanan hü-
kümlüler, bireyselleştirilmeleri için
yapılacak çalışmalarda on kişiyi aşa-
cak biçimde gruplandırılamaz.
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Eğitim ve öğretim ile eğitim prog-
ramları

MADDE 88 - (1) Kurumlarda eği-
tim ve öğretim; hükümlüye yeni ve
olumlu davranışlar kazandırmayı he-
defleyen ve bu amacı gerçekleştirmek
üzere beden, zihin, ahlâk ve duygu
bakımından dengeli ve sağlıklı bir bi-
çimde gelişmiş bir yapıya, özgür ve
bilimsel düşünceye, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan hakları ve onu-
runa saygılı, yapıcı, yaratıcı ve ve-
rimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi,
yetenek, beceri ve davranışlarını ge-
liştirmek, birlikte çalışma ve iş görme
alışkanlığı kazandırarak yaşama ha-
zırlamak, kendilerinin geçim ve mut-
luluklarını sağlayacak faaliyetleri içe-
ren hizmetlerin bütünüdür.

(2) Hükümlüye, kurumda bulun-
duğu süre içinde, kişiliğini gelişti-
recek, eğitimini güçlendirecek, yeni
beceriler elde etmesini, suç işleme eği-
limini yok etmeyi sağlayacak ve salı-
verilme sonrasına hazırlayacak eğitim
programları uygulanır.

(3) Eğitim programları; temel eği-
tim, orta ve yüksek öğretim, meslek
eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kü-
tüphane ve psiko-sosyal hizmet konu-
larını kapsar.

(4) Eğitim programları, hükümlü-
nün, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu,
ceza süresi, yetenekleri ve kültür du-
rumuna uygun olarak hazırlanır.

Öğretimden yararlanma
MADDE 89 - (1) Açık kurumlar

ile çocuk eğitimevlerinde bulunan
hükümlülerin örgün ve yaygın, ka-
palı kurumlarda bulunan hükümlüle-
rin yaygın öğretimden yararlanmaları
sağlanır.

(2) Hükümlülere okuma-yazma öğ-
retilmesi, örgün veya yaygın öğretim
kurumları aracılığıyla, kuruma gel-
meden önce eksik kalan eğitimleri-

nin tamamlattırılması ve öğrenimle-
rini devam ettirilmesi sağlanır.

(3) İlköğretim ara sınıflarından terk
olanlardan, örgün eğitim çağını geçir-
miş on beş ve daha üst yaşlarda bulu-
nan her hükümlünün yaygın eğitime
devam etmesi teşvik edilir.

Özel kurslar
MADDE 90 - (1) Kurum, olanaklar

elverdiği ölçüde, eğitim ve öğretimle
ilgili özel kurslar açabilir. Bu amaçla,
Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bakan-
lıklar ile kamu ve özel kuruluşlarla
işbirliği yapar.

Ders araç ve gereçleri
MADDE 91 - (1) Eğitim ve öğre-

timle ilgili araç ve gereçleri sağlaya-
mayan hükümlülere, bu araç ve ge-
reçler kurum tarafından sağlanır.

Beden eğitimi ve etkinliklere ka-
tılma

MADDE 92 - (1) Hükümlünün top-
lumsal, ruhsal ve bedensel gelişmele-
rini sağlamak amacıyla fizik ve ruh-
sal sağlık durumlarının elverdiği öl-
çüde spor, beden eğitimi ve eğlendi-
rici etkinliklere katılmasına müsaade
olunur ve olanaklar ölçüsünde yer ve
araç sağlanır.

(2) Açık havada çalışmayan veya
kapalı kurumlarda bulunan hüküm-
lüye, hava koşulları elverdiği ölçüde,
günde en az bir saat açık havada ge-
zinmek olanağı verilir. Bu süre içeri-
sinde bireysel spor da yapılabilir. Ku-
rum dışındaki bu tür etkinliklere açık
kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde
bulunan hükümlüler katılabilir.

(3) Açık kurumlarda ve çocuk eği-
timevlerinde bulunan hükümlüler, is-
tekli olmaları hâlinde;

a) Kurum dışındaki eğitim, ağaçlan-
dırma, çevre düzenlenmesi ve temiz-
lik faaliyetlerine,

b) Doğal afet sonrası yardım faali-
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yetlerine,
c) Tiyatro, konser veya benzeri sos-

yal ve kültürel çalışmalara,
ç) Spor karşılaşmalarına,
katılabilirler.
(4) Üçüncü fıkrada sayılan etkinlik-

lere katılım için, kurumun bulunduğu
belediye veya büyükşehir belediyesi
sınırları içinde idare ve gözlem ku-
rulu kararı, belediye veya büyükşehir
belediyesi sınırları dışında ise Bakan-
lık izni gereklidir.

Konferans ve seminerler
MADDE 93 - (1) Kurumlarda, hü-

kümlülerin, kişisel, sosyal, kültürel,
mesleki, ahlâki ve sağlık yönünden
gelişmelerini sağlayacak, onlara insan
haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgi-
sini geliştirecek, aile bağlarını sağlam-
laştıracak nitelikte konferans veya se-
minerler düzenlenir.

(2) Kurumlarda, kurum müdürü,
ikinci müdür, cezaevi tabibi, öğret-
men, psikolog, sosyal çalışmacı, tek-
nik personel ve atölye şefi görevlile-
rinden en az birisi tarafından hüküm-
lülere her ay bir konferans veya semi-
ner verilir. Eğitim kurulu tarafından
uygun görülmek ve kurum olanakla-
rından yararlanmak koşuluyla kurum
dışındakilere de konferans veya semi-
ner verdirilebilir.

(3) Hükümlüler, kendi aralarında
da seminerler vermeye özendirilir.

(4) Konferans ve seminer metinle-
rinin birer örneği kurum kütüphane-
sinde saklanır.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlığın Korunması ve Tıbbi

Müdahaleler

Hükümlülerin temizliği
MADDE 94 - (1) Hükümlülerin ki-

şisel bakım ve temizliklerinin sağlan-
masına yönelik tedbirler kurum ida-
resince alınır.

(2) Hükümlülerin barındırıldıkları
odalarda gerekli sağlık ve hijyen ku-
rallarına uymaları özendirilir.

(3) Hükümlülerin, kurum olanak-
ları ölçüsünde kısa aralıklarla yıkan-
maları sağlanır.

(4) Hükümlülerin, toplum içinde
alışılmışın dışında saç, bıyık ve sakal
uzatmalarına izin verilmez.

(5) Hükümlülerin kişisel bakım ve
temizliklerinin sağlanmasına ilişkin
esas ve usuller kurum iç yönerge-
sinde düzenlenir.

Kurumların bakımı, temizliği ve
ısıtılması

MADDE 95 - (1) Kurumlarda; oda,
yatakhane, atölye ve diğer ortak kul-
lanım alanlarının temiz tutulmasına
ve uygun zamanlarda havalandırıl-
masına özen gösterilir. Bu amaçla, ge-
rekli araç ve gereçler kurum idare-
since sağlanır.

(2) Kurumun bulunduğu yer ve ik-
lim koşulları dikkate alınarak, kurum
binası uygun sıcaklıkta tutulur.

(3) Kurum binasının bakımı, te-
mizliği, ısıtılması ve tesisatında mey-
dana gelecek hasar veya bozukluk-
ların onarımından kurumun en üst
amiri sorumludur.

Bulaşıcı hastalıklardan korunma
MADDE 96- (1) Kurumda,

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 57
nci maddesinde yazılı bulaşıcı has-
talıklardan birisinin çıkması veya
çıkma şüphesinin ya da bu türden
bir hastalık sebebiyle ölümün mey-
dana geldiği hâllerde durum cezaevi
tabibince kurumun en üst amirine bil-
dirilir. Bu bildirimin alınması üzerine
kurum en üst amiri durumu gecik-
meksizin ilgili mercilere bildirir.

(2) Hükümlünün, bir sağlık kuru-
luşu veya cezaevi tabibince yapılan
muayene ve teşhisi sonucunda, 1593
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sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde
sayılan zührevi hastalıklar ile HİV vi-
rüsü taşıdığının tespit edilmesi hâ-
linde, durum ilgili mercilere yazıyla
gizli olarak bildirilir. Ancak bu hâlde
de, kurum olanakları ölçüsünde ce-
zaevi tabibi, bunların ilk tedavilerini
yapar ve hastalığın yayılmasını önle-
yici tedbirleri alır.

(3) Tedaviyi sağlayacak nitelikte
özel bölümü bulunmayan kurumlar-
daki hükümlüler, derhal tedavisinin
yapılabileceği sağlık kuruluşuna sevk
edilir. Kurum idaresi tarafından, has-
talığın yayılmasına engel olmak için
gerekli önlemler alınır.

Revir
MADDE 97 - (1) Her kurumda bir

revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin
sorumluluğunda faaliyet gösterir.

(2) Kurum revirinde bulundurul-
ması gerekli tıbbi araç ve gereçler ile
kurum revirinin çalışma esas ve usul-
leri kurum iç yönergesinde gösterilir.

(3) Kanun hükümlerine ve durum-
larına göre, 5275 sayılı Kanunun 16
ncı maddesinin dördüncü fıkrasının
uygulanamadığı hâllerde, gebe olan
kadın hükümlülerin bulunduğu ku-
rumlarda, doğum öncesi ve doğum
sonrası her türlü bakım ve tedavi için
özel bir yer ayrılır. Doğumun kurum
dışında bir sağlık kuruluşunda ger-
çekleşmesi için gerekli tedbirler alı-
nır. Ancak doğum, kurumda gerçek-
leşmişse çocuğun kurumda doğduğu,
doğum belgesine işlenmez.

Hükümlünün muayene ve tedavisi
MADDE 98 - (1) Kurumun sağlık

koşullarının düzenlenmesi, hüküm-
lünün acil veya olağan muayene ve
tedavisi cezaevi tabibi tarafından ya-
pılır. Genel veya hastalık nedeniyle
yapılan tüm muayene ve tedavi so-
nuçları, sağlık izleme kartına işlenir
ve dosyasında saklanır.

(2) Kurumda, hükümlünün mu-
ayene veya tedavisi sırasında cezaevi
tabibi tarafından talep edilmediği sü-
rece muayene odasında sağlık perso-
neli dışında görevli bulundurulmaz.
Ancak güvenlik amacıyla ve konuşu-
lanların duyulmayacağı şekilde, ku-
rum idaresi tarafından gerekli tedbir-
ler alınır.

(3) Sağlık Bakanlığı ile üniversitele-
rin sağlık kuruluşları, hükümlülerin
tedavileri bakımından gerekli yardım-
ları yapmakla görevlidirler.

(4) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü
üzerinde tıbbi deney yapılamaz.

Hükümlülerin hastaneye sevki ile
hastanelerde muayene ve tedavileri

MADDE 99 - (1) Hükümlünün sağ-
lık nedeniyle bir hastaneye sevkine
gerek duyulduğunda durum, cezaevi
tabibi tarafından bir raporla derhal
kurum en üst amirine bildirilir.

(2) Kurumda tedavisi mümkün ol-
mayan hastalığı bulunan hükümlüle-
rin muayene ve tedavileri devlet ve
üniversite hastanelerinde gerçekleş-
tirilir. Hükümlülerin yatarak tedavi-
leri bunlar için ayrılan hükümlü ko-
ğuşlarında yapılır. Hükümlü koğuşu
yoksa tedavileri dış güvenlikten so-
rumlu güvenlik görevlileri tarafından
gerekli önlemler alınarak hastanelerin
diğer birimlerinde yapılır.

(3) Açık kurumlar ile çocuk eğiti-
mevi hükümlülerinin kurum dışın-
daki yatarak tedavileri, tedavi eden
kurumun bulunduğu yerdeki kuru-
mun iç güvenlik görevlileri gözeti-
minde ve hükümlü odası dışındaki
bir bölümde yapılır.

(4) Kurum dışında yatarak tedavi-
leri yapılan hükümlülerin yanında, te-
daviyi yapan hekimin raporuyla zo-
runlu olduğunun bildirilmesi hâlinde
eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu,
bunların olmaması hâlinde Cumhu-
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riyet başsavcılığının uygun gördüğü
bir aile yakını refakatçi olarak bulun-
durulabilir.

İnfazı engelleyecek hastalık hâli
MADDE 100 - (1) Cezaevi tabibi

veya görevli hekim tarafından yapı-
lan muayene ve incelemeler sonu-
cunda hükümlünün cezasını yerine
getirmesine engel olabilecek hastalığı
saptanırsa durum, kurum en üst ami-
rine bildirilir.

Hükümlünün kendisine verilen yi-
yecek ve içecekleri reddetmesi

MADDE 101 - (1) Hükümlüler,
hangi nedenle olursa olsun, kendi-
lerine verilen yiyecek ve içecekleri
sürekli olarak reddettikleri takdirde;
bu hareketlerinin kötü sonuçları ile
bırakacağı bedensel ve ruhsal hasar-
lar konusunda cezaevi tabibince bilgi-
lendirilirler. Psiko-sosyal hizmet biri-
mince de bu hareketlerinden vazgeç-
meleri yolunda çalışmalar yapılır ve
sonuç alınamaması hâlinde, beslen-
melerine cezaevi tabibince belirlenen
rejime göre uygun ortamda başlanır.

(2) Beslenmeyi reddederek açlık
grevi veya ölüm orucunda bulunan
hükümlülerden, birinci fıkra gere-
ğince alınan tedbirlere ve yapılan ça-
lışmalara rağmen hayati tehlikeye gir-
diği veya bilincinin bozulduğu ce-
zaevi tabibi tarafından belirlenenler
hakkında, isteklerine bakılmaksızın
kurumda, olanak bulunmadığı tak-
dirde derhal hastaneye kaldırılmak
suretiyle muayene ve teşhise yönelik
tıbbi araştırma, tedavi ve beslenme
gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için
tehlike oluşturmamak şartıyla uygu-
lanır.

(3) Yukarıda belirtilen hâller dı-
şında, bir sağlık sorunu olup da mu-
ayene ve tedaviyi reddeden hüküm-
lülerin sağlık veya hayatlarının ciddi
tehlike içinde olması veya kurumda

bulunanların sağlık veya hayatları
için tehlike oluşturan bir durumun
varlığı hâlinde de ikinci fıkra hüküm-
leri uygulanır.

(4) Bu maddede öngörülen tedbir-
ler, cezaevi tabibinin tavsiye ve yöne-
timi altında uygulanır. Ancak cezaevi
tabibinin zamanında müdahale ede-
memesi veya gecikmesi hükümlü için
hayati tehlike doğurabilecek ise bu
tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şart-
lar aranmaksızın başvurulur.

(5) Bu madde uyarınca hükümlüle-
rin sağlıklarının korunması ve tedavi-
lerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur
kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygu-
lanır.

Hükümlülerin sağlık giderleri
MADDE 102 - (1) İşyurdunda ça-

lıştırılan sigortalı hükümlülerin iş ka-
zası veya meslek hastalığı ile ana-
lık nedeniyle raporlu bulunmaları hâ-
linde, raporlu oldukları gün sayısı ka-
dar geçici iş göremezlik ödenekleri
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanır.

(2) Hükümlünün, estetik amaçlı
veya Sağlık Uygulama Tebliği kapsa-
mında olmayan tedavi giderleri ken-
disi tarafından karşılanır.

(3) Hükümlünün üniversite hasta-
neleri dahil sağlık kurumlarındaki
muayene, tetkik, kontrol ve tedavi be-
delleri Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi
malzeme bedelleri ise Bakanlık tara-
fından karşılanır. Sağlık hizmet sunu-
cularına yapılacak tedavi giderlerine
ait ödemelerin ne şekilde yapılacağı
Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Ölüm
MADDE 103 - (1) Kurumda barın-

dırılan hükümlünün ölümü hâlinde,
durum bir tutanakla belgelendirilir.
Tutanak ve cezaevi tabibinin raporu
ile birlikte durum, kurum en üst amiri
tarafından derhal Cumhuriyet baş-
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savcılığına, kuruma kabul sırasında
beyan ettiği yakınlarına bildirilir, ya-
bancı uyruklu olması hâlinde ise 56
ncı madde hükmü uygulanır.

(2) Hükümlü hakkında kurumda
mevcut kayıtlara göre, ölümü bildiri-
lebilecek yakınlarının tespit edileme-
mesi hâlinde, durum nüfusa kayıtlı
olduğu yerdeki mahalli mülki idare
amirine bildirilir. Hükümlünün ya-
bancı uyruklu olup da mensubu ol-
duğu ülkenin Türkiye’de yerleşik dip-
lomatik temsilciliği veya konsoloslu-
ğunun bulunmaması hâlinde, durum
Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla
Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

(3) Kurum en üst amiri, Cumhuri-
yet başsavcılığının izni ile cenazenin
defnedilmesi için gereken tedbirleri
alır. Defin için talep edilmesi hâlinde,
Cumhuriyet başsavcılığının izni ile ce-
naze yakınlarına verilir. Yakınlarının
bulunamaması veya yakınları tarafın-
dan herhangi bir başvurunun yapıl-
maması hâlinde, defin işlemi Cumhu-
riyet başsavcılığının yazılı istemi üze-
rine kurumun bulunduğu yer beledi-
yesince yerine getirilir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dışarıyla İlişkiler ve Ziyaret

Mektupların gönderilmesi ve gelen
mektupların verilmesi

MADDE 104 - (1) 76 ncı mad-
deye göre mektup alma ve gönderme
hakkı kapsamında hükümlüler tara-
fından yazılan mektup, faks ve telg-
raflar, zarfı kapatılmaksızın bu işle
görevlendirilen ikinci müdür başkan-
lığında, idare memuru ve yükseko-
kul mezunu iki infaz ve koruma me-
muru tarafından oluşturulan mektup
okuma komisyonuna iletilmek üzere
güvenlik ve gözetim servisi perso-
neline verilir. Yapılan incelemeden
sonra gönderilmesinde sakınca görül-
meyen mektuplar üzerine “görüldü”

kaşesi vurulur, zarf içerisine konula-
rak kapatılır ve postaneye teslim edi-
lir.

(2) Resmi makamlara veya savun-
ması için avukatına gönderilenler
hakkında 76 ncı maddenin dördüncü
fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Hükümlülere gönderilen ve açı-
lıp incelendikten sonra verilmesinde
sakınca olmadığı anlaşılan mektup,
faks ve telgraflar zarfları ile birlikte
verilir.

Sakıncalı görülen mektuplar
MADDE 105 - (1) Mektup okuma

komisyonunca, mahalline gönderil-
mesi veya hükümlüye verilmesi sa-
kıncalı görülen mektuplar, en geç
yirmi dört saat içinde disiplin ku-
ruluna verilir. Mektubun disiplin
kurulu tarafından kısmen veya ta-
mamen sakıncalı görülmesi hâlinde,
mektup aslı çizilmeden veya yok edil-
meden şikâyet ve itiraz süresinin so-
nuna kadar muhafaza edilir. Mektu-
bun kısmen sakıncalı görülmesi hâ-
linde, aslı idarede tutularak fotokopi-
sinde sakıncalı görülen kısımlar okun-
mayacak şekilde çizilerek disiplin ku-
rulu kararı ile birlikte ilgilisine tebliğ
edilir. Mektubun tamamının sakıncalı
görülmesi hâlinde, sadece disiplin ku-
rulu kararı tebliğ edilir. Tebliğ tari-
hinden itibaren infaz hâkimliğine baş-
vuru için gereken süre beklenir. Bu
süre içinde infaz hâkimliğine başvu-
rulmamış ise disiplin kurulu kararı
yerine getirilir. İnfaz hâkimliğine baş-
vurulmuş ise infaz hâkimliği kararı-
nın tebliğinden itibaren itiraz süresi
beklenir. İnfaz hâkimliği kararına iti-
raz edilmemiş ise bu karara göre, iti-
raz edilmiş ise mahkemenin kararına
göre işlem yapılır.

(2) Hükümlüye yapılacak tebli-
gatta, tebliğ tarihinden itibaren on beş
gün içinde infaz hâkimliğine şikâyet
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hakkının kullanılmaması veya infaz
hâkimliği kararına karşı tebliğ tarihin-
den itibaren bir hafta içinde ağır ceza
mahkemesine itiraz edilmemesi hâ-
linde, disiplin kurulu kararının kesin-
leşerek mektubun sakıncalı görülen
kısımlarının okunmayacak şekilde çi-
zilerek verileceği veya tamamı sakın-
calı görülen mektubun verilmeyeceği
bildirilir.

(3) Kısmen veya tamamen sakın-
calı görülen mektuplar, iç hukuk veya
uluslararası hukuk yollarına başvuru
yapılması durumunda kullanılmak
üzere idarece saklanır.

Nakledilen ve salıverilen hüküm-
lülere gönderilen mektuplar

MADDE 106 - (1) Başka kurumlara
nakledilmiş hükümlülerin mektup-
ları, açılmaksızın en kısa sürede nak-
ledildikleri kuruma gönderilir. Mek-
tuplar, bu hâlde hükümlünün nakle-
dildiği kurum tarafından açılır ve in-
celenir.

(2) Salıverilen hükümlülere gönde-
rilen mektuplar, posta idaresine geri
verilir.

Eşyanın postadan alınması
MADDE 107 - (1) Hükümlülerin

adlarına posta veya kargo ile gön-
derilen havale ve eşya, kurum mu-
temedi tarafından en geç yedi gün
içinde postadan alınır. Gönderi, içe-
riği itibarıyla kuruma sokulması ve
bulundurulması mevzuat hükümle-
rince sakıncalı olmaması hâlinde hü-
kümlüye teslim edilir.

(2) Sakıncalı olduğu belirlenen gön-
deriler hakkında, posta veya kargo-
dan alındığı tarihten itibaren on beş
gün içerisinde hükümlüye yazılı bilgi
verilir. Hükümlü, bildirimin yapıldığı
tarihten itibaren on beş gün içerisinde
infaz hâkimliğine itiraz hakkını kul-
lanmadığı takdirde, gönderi, gönde-
riciye veya hükümlünün göstereceği

kişiye iade edilir. Hükümlünün is-
teği hâlinde ilk ziyaret günü yakın-
larına verilmek üzere kurum emanet
deposunda saklanabilir. Ancak eşya-
nın bozulabilir olması veya maddi
değerinde azalma olasılığının bulun-
ması hâlinde, gönderi gönderene iade
edilir.

Ziyaret ve ziyaret yeri
MADDE 108 - (1) Hükümlüyü, ya-

bancı hükümlüleri ziyaret ile ziyaret
ve görüşlerde, 5275 sayılı Kanunun
83, 84, 85 ve 86 ncı maddelerinde be-
lirtilen hükümler ile 17/6/2005 tarihli
ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Hükümlü ve Tutukluların
Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Salıverilme İçin Hazırlama

Koşullu salıverilmede iyi hâlin
saptanması

MADDE 109 - (1) Hükümlünün,
5275 sayılı Kanunun 107 nci madde-
sinde öngörülen süreleri, kurumların
düzen ve güvenliği amacıyla konul-
muş kurallara içtenlikle uyarak, hak-
larını iyi niyetle kullanarak, yükümlü-
lüklerini eksiksiz yerine getirerek ge-
çirmiş ve uygulanan iyileştirme prog-
ramlarına göre de toplumla bütünleş-
meye hazır olduğunun disiplin kuru-
lunun görüşü alınarak idare ve göz-
lem kurulunca saptanmış bulunması
gerekir.

(2) Tutuklu olup da bu Yönetme-
likte belirtilen disiplin cezasını ge-
rektiren bir eylemden dolayı disip-
lin cezası alanların bu durumları,
bu madde hükümlerine göre iyi hâ-
lin saptanmasında değerlendirilmek
üzere, gözlem ve sınıflandırma for-
munun ilgili sütununa işlenir.

564



Kurum Yönetimi Yönetmeliği 9- m.110

Disiplin eylemi nedeniyle iyi hâl
kararı verilmesine engel hâller ve şi-
kâyet

MADDE 110 - (1) Gözlem ve sınıf-
landırma formunda yazılı olup da,
henüz kaldırılmamış disiplin cezası
bulunan hükümlü hakkında iyi hâl
kararı verilemez. Hükümlünün iyi
hâline ilişkin değerlendirme, ancak
daha önceden verilmiş olup da disip-
lin cezası infaz edilmiş ve bu cezası
kaldırılmış olanlar hakkında yapılabi-
lir.

(2) Hükümlünün, disiplin cezasını
gerektiren bir eylemi işlemiş olmasına
rağmen, koşullu salıverilme tarihinde
bu eyleminden dolayı disiplin soruş-
turması henüz sonuçlandırılmayanlar
hakkında iyi hâl kararının verilip ve-
rilmemesi idare ve gözlem kurulunca
takdir edilir.

(3) İdare ve gözlem kurulunca, hü-
kümlü hakkında, süre belgesindeki
muhtemel koşullu salıverilme tarihi
de dikkate alınarak iyi hâle ilişkin ola-
rak bir karar verilir. İdare ve gözlem
kurulunca verilen bu kararlara karşı,
4675 sayılı Kanuna göre şikâyet edile-
bilir.

Salıverilme öncesi önlem ve ilişki-
ler

MADDE 111 - (1) Hükümlünün sa-
lıverildikten sonraki geleceğini dü-
zenlemeyi düşünmesini sağlayıcı ted-
birler alınır ve toplumla uyumu ile
ailesinin yararı için bu konularda hiz-
met veren resmi ve özel kuruluş veya
kişilerle ilişki kurması amacıyla katkı
ve yardımda bulunulur.

Hükümlüye iş bulmada yardım
MADDE 112 - (1) Hükümlü, salıve-

rildiğinde iş bulması veya kendi işini
kurması yönünde özendirilir. Bu ko-
nuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile
resmi kurumlarla işbirliği yapılır.

(2) Kurumlardan salıverilen hü-

kümlülere iş sağlanması, iş bulmala-
rına yardımcı olunması 5275 sayılı Ka-
nunun 104 üncü maddesi ile Dene-
timli Serbestlik Hizmetleri Yönetme-
liği hükümlerine göre yerine getirilir.

ON ALTINCI BÖLÜM
İzinler

İzinler
MADDE 113 - (1) 5275 sayılı Kanu-

nun 9 uncu maddesi gereğince yük-
sek güvenlikli kurumlarda bulunan-
lar dışındaki hükümlülere mazeret
izni, özel izin veya iş arama izni veri-
lebilir.

(2) İzinde geçen süreler hükümlü-
lükte geçmiş sayılır.

Mazeret izni
MADDE 114 - (1) Hükümlülük sü-

resinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş
olanlara hükümlünün isteği ile;

a) Ana, baba, eş, kardeş veya ço-
cuğunun ölümü nedeniyle kurum en
üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet
başsavcılığının,

b) Yukarıdaki bentte sayılan ya-
kınlarından birisinin yaşamsal teh-
like oluşturacak önemli ve ağır has-
talık hâllerinin veya deprem, su bas-
kını, yangın gibi felaketler nedeniyle
zarara uğradıklarının belgelendiril-
mesi koşuluyla kurum en üst amiri-
nin görüşü, Cumhuriyet başsavcılığı-
nın önerisi ve Bakanlığın,

onayı ile yol dışında on güne kadar
mazeret izni verilebilir.

(2) Gidilecek mesafe göz önünde
bulundurularak gidiş geliş için top-
lam dört günü geçmemek üzere yol
izni verilir.

(3) 5275 sayılı Kanunun 25 inci
maddesi kapsamına girenler hariç,
yüksek güvenlikli ceza infaz kuru-
munda bulunanlar da dâhil olmak
üzere, güvenlik bakımından sakınca
oluşturmaması koşuluyla tehlikeli ol-
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mayan hükümlünün, dış güvenlik gö-
revlisinin refakatinde bulunmak şar-
tıyla, talebi ve Cumhuriyet başsavcı-
sının onayıyla;

a) İkinci derece dahil kan veya ka-
yın hısımlarından birinin ya da eşi-
nin ölümü nedeniyle cenazesine katıl-
ması için yol süresi dışında iki güne
kadar,

b) Sağlık Kurulu raporu ile belge-
lendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kar-
deş, çocuk ile eşin anne veya babasın-
dan birinin yaşamsal tehlike oluştu-
racak önemli ve ağır hastalık hâlleri-
nin bulunması nedeniyle bunlardan
her biri için bir defaya mahsus olmak
üzere hasta ziyareti amacıyla yol sü-
resi dışında bir güne kadar,

izin verilebilir. Hükümlünün, izin
süresi içinde gece konaklaması gerek-
tiği takdirde, kendi evi veya (a) ben-
dinde belirtilen bir yakınının evinde,
güvenli görülen başka bir yerde ya da
gidilen yerde bulunan kapalı ceza in-
faz kurumunda kalmasına, güvenlik
hususu değerlendirilmek ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle,
gidilen yerin valisi tarafından karar
verilir. Yurt dışına çıkmasını gerek-
tirmesi durumunda hükümlüye, bu
madde gereğince izin verilemez.

(4) Hükümlüye izin verilmesi sıra-
sında aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulur:

a) Gidilecek yerin yol ve hava şart-
larının uygun olması.

b) Hükümlünün iznini geçireceği
yere gitmesinde sakınca olup olmadı-
ğına ilişkin, gideceği yerde bulunan
kolluk görevlilerine tahkikat yaptırıl-
ması.

c) Hükümlü ile hasta olduğu belir-
tilen kişi arasındaki yakınlık derecesi-
nin nüfus idaresinden alınacak kayıt
ile belgelendirilmesi.

ç) Hastalığı belgeleyen resmi ra-
porun, biri hastalığın uzmanı olmak

üzere en az iki uzman hekim tarafın-
dan imzalanmış olması.

d) Ölüm ve ölen kişiyle yakınlığı-
nın resmi belge ile tespit edilmiş ol-
ması.

e) Deprem, su baskını, yangın gibi
felaketler nedeniyle verilecek maze-
ret izinlerinde söz konusu mazeretin,
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından,
ilgili kuruluşlardan araştırması yaptı-
rılarak tespit edilmiş olması.

(5) Birinci fıkranın (b) bendi ge-
reğince, Bakanlıktan onay alınmak
üzere gönderilecek izin evrakına, dör-
düncü fıkrada belirtilen (d) bendi dı-
şındaki belgelerin tamamı eklenir.

(6) Mazeret izni verilen hükümlü
kapalı kurumda ise mutlaka dış gü-
venlik görevlilerinin refakatinde, har-
cırah ve yol giderleri hükümlü tara-
fından karşılanmak kaydıyla, açık ku-
rum ya da çocuk eğitimevlerinde ise
refakatsiz gönderilir.

(7) Hükümlünün mazeret izin ta-
lebi, Cumhuriyet başsavcılığınca uy-
gun görülmemesi hâlinde durum, ge-
rekçesiyle birlikte hükümlüye bildiri-
lir.

Özel izin
MADDE 115 - (1) Açık kurum-

larda bulunanlarla, kapalı kurumda
olup da açık kurumlara ayrılmaya
hak kazandığı hâlde, nakledileceği
kurumun kapasitesi ve/veya hüküm-
lünün yaşı ve sağlığı gibi nedenlerle
açık kurumlara gidemeyenler ile ço-
cuk eğitimevlerinde bulunanlara, aile-
leriyle bağlarını sürdürmelerini veya
güçlendirmelerini ve dış dünyaya
uyumlarını sağlamak amacıyla ku-
rum en üst amirinin önerisi ve Cum-
huriyet başsavcılığının onayı ile üç
ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin
verilebilir.

(2) İzinler o güne kadar infaz edi-
len sürenin, hükümlülük süresinden
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indirilerek bulunacak süreye göre he-
saplanır.

(3) Haklarında özel izin kullanılma-
sına karar verilen hükümlülere ku-
rumdan ayrılmadan önce kurum ida-
resince “izin belgesi” düzenlenerek
verilir. Bu belge, hükümlünün iznini
geçireceği yer Cumhuriyet başsavcılı-
ğınca onaylanır.

(4) Hükümlülerin özel izin kullan-
masında iç ve dış güvenlik görevlile-
rinin gözetimi aranmaz.

(5) Gidilecek mesafe göz önünde
bulundurularak, gidiş geliş için top-
lam dört günü geçmemek üzere yol
izni verilir.

(6) Belirlenen sürelere uygun ola-
rak izne gönderilen hükümlüler, aynı
yıl içinde infaz ettikleri ceza süreleri
dikkate alındığında, yeni izin hakları
elde ederlerse bir kez daha izne gide-
bilme imkanından yararlanırlar.

İş arama izni
MADDE 116 - (1) Kurumlarda hü-

kümlülük sürelerinin en az altı ayını
kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıve-
rilmelerine bir ay kalmış hükümlü-
lere olağan yaşantılarına döndükle-
rinde uyum sorunu ile karşılaşmama-
ları ve iş bulma olanakları sağlanmak
üzere kurum en üst amirinin önerisi
ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı
ile çalışma günleri içinde sekiz saate
kadar izin verilebilir.

(2) İzin süreleri, hükümlünün kal-
makta olduğu kurumun bulunduğu il
sınırları içinde kalan işyerleri ve yar-
dım kuruluşları ile görüşme süresi
göz önüne alınarak saptanır.

(3) Hükümlülerin iş arama izni kul-
lanmasında dış güvenlik görevlileri-
nin gözetimi aranmaz.

İzinden dönmeme, geç dönme
MADDE 117 - (1) İzinden dönme-

yen veya iki günden fazla bir süre geç-
tikten sonra dönen hükümlüler hak-

kında 5237 sayılı Kanunun 292 nci ve
izleyen maddelerinde yazılı hüküm-
ler uygulanır.

(2) İzin süresini iki gün veya daha
az bir süre geçiren hükümlüler hak-
kında disiplin işlemi yapılır. İzinli
iken firar eden hükümlüye bir daha
izin verilmez.

(3) Hastalık veya zorunlu bir ne-
denle dönüşün imkansız hâle gelmesi
durumunda, hükümlü izin belgesiyle
bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcı-
lığına başvurur. Bu hâlde, hükümlü
o yer kurumuna alınır ve durum, en
seri haberleşme araçlarıyla izne ayrıl-
dığı kuruma bildirilir.

(4) Hastalığın tedavisinin tamam-
lanması veya zorunlu nedenin orta-
dan kalkması hâlinde, hükümlü dış
güvenlik görevlisi nezaretinde izne
ayrılmış ise yine dış güvenlik görev-
lisi nezaretinde, aksi takdirde serbest
olarak izne ayrıldığı kuruma gönderi-
lir.

(5) İzne gidiş veya dönüş sırasında
yolda herhangi bir zorunlu nedenin
doğması hâlinde, hükümlü en yakın
kuruma alınır, bu durum izne ayrıl-
dığı kuruma derhal bildirilir.

(6) İzin dönüşlerinde, yolda ge-
çecek yeterli süreyi dikkate almayan
hükümlülerin, ikinci fıkrada belirtilen
süreler içerisinde gecikmeleri duru-
munda, mazeretlerine bakılmaksızın
haklarında disiplin işlemi yapılır.

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Tedbirleri

Disiplin cezaları ve tedbirleri
MADDE 118 - (1) Hükümlü hak-

kında kurumda, düzenli bir yaşamın
sürdürülmesi, güvenliğin ve disip-
linin sağlanması bakımından mev-
zuat ile idarenin uyulmasını emrettiği
veya gerekli kıldığı davranış ve tu-
tumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde,
eyleminin niteliği ile ağırlık derece-
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sine göre;
a) Çocuklar haricindeki hükümlü-

ler hakkında, 5275 sayılı Kanunun 38
ilâ 44 üncü maddelerinde düzenle-
nen,

b) Çocuklar hakkında, 5275 sayılı
Kanunun 45 ve 46 ncı maddelerinde
düzenlenen, disiplin cezaları veya
tedbirleri uygulanır.

Disiplin soruşturması
MADDE 119 - (1) Uyarma, kınama

ve bazı etkinliklerden alıkoyma ceza-
ları kurumun en üst amiri tarafından
verilir ve uygulanır.

(2) Hükümlülerin diğer disiplin ce-
zalarını gerektiren eylemlerinin öğre-
nilmesinden itibaren derhal ve en geç
iki gün içinde kurum en üst amirince
atanan bir görevli tarafından soruş-
turmaya başlanır.

(3) Soruşturma en geç yedi gün içe-
risinde tamamlanır ve düzenlenen ra-
por ve ekleri disiplin kuruluna sunu-
lur. Soruşturma süresi eylemin ve so-
ruşturmanın niteliğine göre infaz hâ-
kiminin yazılı onayı ile yedi güne ka-
dar uzatılabilir.

(4) Savunma alınmadan disiplin ce-
zası verilemez. Haklarında disiplin
soruşturması yapılanlara, yüklenen
eylemin niteliği ve sonuçları ile üç
gün içinde savunmalarını vermeleri,
aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş
sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Sa-
vunma yazılı olarak sunulabileceği
gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü
savunma tutanakla saptanır. Türkçe
bilmeyenlerle, sağır ve dilsizlerin sa-
vunmaları tercüman aracılığıyla alı-
nır.

(5) Disiplin cezaları disiplin kuru-
lunca evrak üzerinden görüşülerek en
geç üç gün içinde karara bağlanır. Di-
siplin kurulu, yasada yazılı disiplin
cezası uygulanmasına veya disiplin
cezası verilmesine yer olmadığına ka-

rar verebilir. Disiplin kurulu kararları
gerekçeli olarak yazılır ve kararda şi-
kâyet mercii ve süresi açıkça gösteri-
lir.

(6) Disiplin kurulu kararı netice-
sinde verilen disiplin cezalarından;

a) Çocuklar hakkında verilen
uyarma, kınama ve bazı etkinliklere
katılmaktan alıkoyma cezası, kuru-
mun en üst amiri tarafından,

b) Yetişkinler hakkında verilen kı-
nama ve bazı etkinliklere katılmak-
tan alıkoyma cezası, kurumun en üst
amiri tarafından,

c) Diğer disiplin cezaları, kurum
en üst amirince görevlendirilen in-
faz ve koruma başmemuru tarafın-
dan, ç) Çocuklar hakkında alınan di-
siplin tedbirleri ile diğer hükümlüler
hakkında alınan tedbirler, kurum en
üst amiri tarafından,

hükümlüye bildirilir ve disiplin ku-
rulu kararı yönetim tarafından der-
hal tebliğ edilir. Hükümlüye yapıla-
cak bildirim ve tebliğlerde, cezanın
niteliği, süresi ve hangi eylemden do-
layı verildiği belirtilir. Bildirim ve teb-
liğ, disiplin cezalarının uygulanma-
sından önce yapılır. Disiplin ceza ve
tedbirleri ile diğer tedbirlere karşı şi-
kâyet ve itiraz durumunda 4675 sayılı
Kanun hükümleri uygulanır. Diğer
mevzuatta yer alan dilekçe ve şikâyet
hakkına ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Kurumun iç düzeninin veya hü-
kümlülerin yaşam ve beden bütün-
lüklerinin ciddi tehlike altında bulun-
ması nedeniyle derhal tedbir alınması
zorunlu olan hâllerde, kurumun en
üst amiri 121 inci maddede belirti-
len tedbirleri almakla beraber soruş-
turmayı başlatır. Bu hâlde infaz hâki-
mine bilgi verilir.
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Disiplin cezalarının infazı
MADDE 120 - (1) Hücreye koyma

cezasının infazı:
a) Hücreye koyma cezasına infaz

hâkimin onayı ile başlanır. Hücreye
koyma cezası, hükümlünün eylemle-
rinin nitelik ve ağırlığına göre bir gün-
den yirmi güne kadar, açık havaya
çıkma hakkı saklı kalmak üzere, ge-
celi ve gündüzlü bir hücrede tek ba-
şına tutulması ve her türlü temastan
yoksun bırakılmasıdır.

b) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri
karşılayacak şekilde ve özellikle, bel
hizasında 100x75 cm ebadında pence-
resi olan ve en az odanın genişliğinde
havalandırması bulunan dokuz veya
on metrekare büyüklüğünde, duş ve
tuvaleti olacak şekilde düzenlenir.

c) Hücreye konulan hükümlünün,
resmi yetkili merciler ve avukatı ile
görüşmesine engel olunmaz.

ç) Hücreye koyma cezasının infazı
sırasında hükümlü, günde bir saat
açık havada bulunabilme hakkından
mutlaka yararlandırılır ve kitap oku-
masına izin verilir.

d) Hücreye koyma cezasının infa-
zından önce ve infazı sırasında hü-
kümlü, cezaevi tabibi tarafından mu-
ayene edilir. İlgilinin bu cezaya katla-
namayacağı anlaşılırsa cezanın infazı
sonraya bırakılır veya cezaevi tabibi-
nin belirleyeceği aralıklarla infaz edi-
lir. Koşullu salıverilme tarihine kadar
hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam
teşekküllü Devlet veya üniversite has-
tanesi sağlık kurulu raporu ile saptan-
ması hâlinde hücreye koyma cezası
infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabu-
lünden yoksun bırakma cezası iki katı
süreyle uygulanır. Raporlar infaz dos-
yasına konulur.

(2) Kınama cezası, hükümlüye ey-
leminin kötü niteliğinin ve uygunsuz-
luğunun açıklanması ve tekrarı duru-
munda doğuracağı sonuçlara dikkati-

nin çekilmesidir.
(3) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-

koyma cezası, hükümlünün bir aydan
üç aya kadar süreyle kurumun kültü-
rel ve spor etkinliklerine katılmaktan
yoksun bırakılmasıdır.

(4) Ücret karşılığı çalışılan işten
yoksun bırakma cezası, hükümlünün
kurum yönetiminde ücret karşılığı ça-
lıştığı işten bir aydan üç aya kadar
yoksun bırakılmasıdır.

(5) Haberleşme veya iletişim araç-
larından yoksun bırakma veya kısıt-
lama cezası, hükümlünün bir aydan
üç aya kadar mektup, faks ve telgraf
almak ve yollamaktan, televizyon iz-
lemekten, radyo dinlemekten, telefon
etmekten ve diğer iletişim araçların-
dan yararlanmaktan tamamen veya
kısmen yoksun bırakılmasıdır. Hü-
kümlüye gelen mektup, faks ve telg-
raflar, disiplin cezasının infazından
sonra kendisine verilir. Aynı türden
olsa bile sonraki disiplin cezasının in-
fazına bu işlem yapılmadan başlana-
maz. Anne, baba, eş, çocuk ve kardeş-
lerin ölüm veya ağır hastalıkları, do-
ğal afet hâlleri ile resmi ve yetkili mer-
cilerle yapılması gereken haberleşme-
ler ve avukat ile iletişimde bu fıkra
hükmü uygulanmaz.

(6) Ziyaretçi kabulünden yoksun bı-
rakma cezası, hükümlünün bir aydan
üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıka-
rılmamasıdır. Resmi ve yetkili merci-
ler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle
görüşmelerde bu fıkra hükmü uygu-
lanmaz.

(7) Hücreye koyma cezasına ilişkin
diğer hükümler saklı kalmak üzere,
kesinleşen disiplin cezalarının infa-
zına derhal başlanır. Birden fazla di-
siplin cezası verilmiş olması hâlinde,
bu cezalar kesinleşme tarihleri sıra-
sına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir ce-
zanın infazı tamamlanmadan diğeri-
nin infazına başlanmaz.
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(8) Disiplin cezalarının tamamı in-
faz edilip kaldırılmadıkça koşullu sa-
lıverilme işlemi yapılmaz, ancak bu
süre hak ederek salıverme tarihini ge-
çemez.

Disiplin cezasını gerektiren eylem-
lerin tekrarı ve disiplin cezalarının
kaldırılması

MADDE 121 - (1) Bir eylemden do-
layı verilen disiplin cezası kesinleştik-
ten sonra bu cezanın kaldırılması için
gerekli süre içinde yeniden disiplin
cezasını gerektiren bir eylemde bu-
lunan hükümlü hakkında, her defa-
sında bir üst ceza uygulanır.

(2) İnfaz edildiği tarihten itibaren
disiplin cezasının kaldırılmasında ve
iyi hâlin kazanılmasında aşağıda be-
lirtilen süreler esas alınarak;

a) Kınama cezası on beş gün,
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-

koyma cezası bir ay,
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yok-

sun bırakma cezası üç ay,
ç) Haberleşme veya iletişim araç-

larından yoksun bırakma veya kısıt-
lama cezası üç ay,

d) Ziyaretçi kabulünden yoksun bı-
rakma cezası üç ay,

e) Hücreye koyma cezası 5275 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci
fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü
fıkrasındaki hâllerde bir yıl,

f) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi
kabulünden yoksun bırakma cezası,
(f) bendinde belirtilen süre, sonunda
disiplin cezası almamak ve iyi hâlli ol-
mak koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen cezalar

kurum en üst amiri tarafından, di-
ğer bentlerde belirtilen cezalar, kuru-
mun en üst amirinin önerisi ve disip-
lin kurulu kararıyla kaldırılır.

(3) Çocuk hükümlüler hakkında ve-
rilen disiplin cezaları;

a) Uyarma ve kınama cezaları ka-

rarla birlikte,
b) Onarma, tazmin etme ve eski

hâle getirme cezası yedi gün so-
nunda,

c) Harcamalarına sınır koyma ce-
zası otuz gün sonunda,

ç) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma cezası otuz gün sonunda,

d) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri
alma cezası otuz gün sonunda,

e) İznin ertelenmesi cezası altmış
gün sonunda,

f) Kapalı ceza infaz kurumuna iade
cezası altmış gün sonunda,

g) Odaya kapatma cezası doksan
gün sonunda,

kendiliğinden kalkmış sayılır. (a)
bendi hariç, bu fıkradaki diğer süreler
karar tarihinden, firar hâlinde infaz
tarihinden itibaren başlar.

(4) Disiplin kurulu, kurum kuralla-
rına uyma, iyileştirme programında
ilerleme veya verilen ceza ile amaç-
lanan sonucun gerçekleşmesi duru-
munda, çocuk hakkında vermiş ol-
duğu cezayı süre koşulu aranmaksı-
zın her zaman kaldırabilir.

Yönetim tarafından alınabilecek
tedbirler

MADDE 122 - (1) Yönetim, disiplin
soruşturması yapılan hükümlünün,
soruşturma süresince odasını, iş ve
çalışma yerini değiştirebilir, hüküm-
lüyü kurumun başka kesimine nak-
ledebilir veya diğer hükümlülerden
ayırabilir.

(2) Kurumun düzeninin ve kişile-
rin güvenliklerinin ciddi tehlikeyle
karşı karşıya kalması hâlinde, asayiş
ve düzeni sağlamak için 5275 sayılı
Kanunda açıkça belirtilmeyen diğer
tedbirler de alınır. Tedbirlerin uygu-
lanması, disiplin cezasının verilme-
sine engel olmaz.

570



Kurum Yönetimi Yönetmeliği 9- m.123

Zorlayıcı araçların kullanılması
MADDE 123 - (1) Hiçbir hâlde zin-

cir ve demire vurmak tedbir olarak
uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel ha-
reketleri kısıtlayıcı araçlar;

a) Çocuk hükümlüler hariç olmak
üzere, yetkili makamın önüne getiril-
diğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve
nakil sırasında kaçmayı önlemek için,

b) Kurum revirinde veya sağlık ku-
ruluşunda hükümlü hakkında uygu-
lanacak muayene, teşhis ve tedavi sı-
rasında, muayene, teşhis ve tedavi iş-
lemlerinin güvenli bir şekilde yerine
getirilmesi için zorunlu görülmesi hâ-
linde cezaevi tabibi veya hekimin ta-
lep ve gözetiminde,

c) Diğer kontrol usûllerinin yeter-
sizliği hâlinde hükümlünün kendi-
sine veya başkalarına zarar vermesine
veya eşyayı tahrip etmesine engel ol-
mak için kurum en üst amirinin em-
riyle,

kullanılabilir.

Disiplin cezaları ve tedbirlerinin
gözlem ve sınıflandırma formuna
kaydı

MADDE 124 - (1) Hükümlüler hak-
kında uygulanan disiplin ceza ve
tedbirleri kurum idaresinde tutulan
“Gözlem ve Sınıflandırma Formu”na
kaydedilir. Formda;

a) Disiplin cezası veya tedbirini ge-
rektiren eylemin tarihi,

b) Disiplin cezası veya tedbirinin
karar tarihi, numarası ve varsa kesin-
leşme tarihi,

c) Disiplin cezası veya tedbirinin
hükümlüye bildirim tarihi,

ç) Disiplin cezası veya tedbire karşı
şikâyette bulunulmuşsa, şikâyet ta-
rihi ve bunun sonucu,

d) Disiplin cezası veya tedbirin in-
fazına başlama, bitiş tarihleri ile disip-
lin cezalarının kaldırılış tarihi,

e) Disiplin cezası veya tedbirin hü-

kümlü üzerinde yaptığı etki, belirtilir.

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme

Ödüllendirme
MADDE 125 - (1) Hükümlülerin

ödüllendirilmesi hakkında 5275 sa-
yılı Kanunun 51 inci maddesi ile
30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Hü-
kümlü ve Tutukluların Ödüllendiril-
mesi Hakkında Yönetmelik hüküm-
leri uygulanır.

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Hükümlülerin Nakilleri

Kurum dışına çıkma hâlleri
MADDE 126 - (1) Hükümlü; izin,

hastaneye, Cumhuriyet başsavcılı-
ğına veya duruşmaya sevk, eğitim,
öğretim, işyurdu, cezanın ertelenmesi,
salıverilme, nakil, deprem, sel gibi do-
ğal afet ve yangın hâlleri dışında ve
yetkili makamca verilmiş yazılı bir
emir olmadıkça kapalı kurumun dı-
şına çıkarılamaz.

Hükümlülerin nakillerinde dikkat
edilecek hususlar

MADDE 127 - (1) Hükümlülerin
nakilleri 5275 sayılı Kanunun 53 ilâ
58 inci maddeleri hükümlerine göre
gerçekleştirilir. Bu nakiller sırasında;

a) Hastalık nedeniyle sevki zorunlu
görülen hükümlü, öncelikle kurumun
bulunduğu yer veya buraya en yakın
tam teşekküllü devlet veya üniversite
hastanesinin hükümlü koğuşuna ya-
tırılır.

b) Bu hastanelere gönderilen hü-
kümlülerin başka yerlerdeki tam te-
şekküllü devlet veya üniversite has-
tanelerine sevki, sağlık kurulu rapo-
ruyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bu-
lunması hâlinde, varsa biri hastalığın
uzmanı olmak üzere iki uzman hekim
tarafından verilip, başhekim tarafın-
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dan onaylanan ve hastalığın sebebi,
tedavinin hangi sebeple bulunduğu
hastanede gerçekleştirilemediği, has-
taya nerede ve ne tür bir tedavi ge-
rektiğini açıkça belirten bir raporla
mümkündür. Bu durumda da en ya-
kın ve hükümlü koğuşu bulunan dev-
let veya üniversite hastaneleri tercih
edilir.

c) Hükümlünün bu hastanelerde
kontrol ve tedavisinin devam edip et-
meyeceğinin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi gerekir, aksi hâlde
hükümlü ait olduğu kuruma iade edi-
lir.

ç) Hükümlü, acil veya yaşamsal bir
sağlık sorunu nedeniyle, muayene,
teşhis ve tedavi amacıyla, kurumun
bulunduğu yerdeki sağlık kurulu-
şuna geciktirilmeksizin nakledilir. Bu-
nun için;

1) Sağlık sorununun ortaya çıktığı
anda kurumda cezaevi tabibinin gö-
revli olması hâlinde, bu görevlinin ra-
poru,

2) Kurumda cezaevi tabibi bulun-
maması durumunda, sağlık sorunu-
nun ortaya çıktığı anda kurumda bu-
lunan en üst yetkilinin yazılı izni,

3) Hükümlünün, gönderildiği sağ-
lık kuruluşundan da, acil ve yaşam-
sal olarak başka bir sağlık kuruluşuna
nakli gerektiğinde kurumda bulunan
en üst yetkilinin yazılı izni,

aranır. Bu hâllerde Bakanlıktan izin
alınmaz, ancak yapılan işlem en seri
haberleşme araçlarıyla Bakanlığa bil-
dirilir.

d) Hükümlü, acil hâller dışında
özel sağlık kuruluşlarında tedavi edi-
lemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde Ba-
kanlığa bilgi verilir.

e) Hükümlü, sağlık nedenleriyle
bulunduğu kurumda kalmasının uy-
gun olmadığı, cezaevi tabibinin öne-
risi ve kurum en üst amirinin isteği
üzerine alınacak sağlık kurulu rapo-

ruyla belirlendiği takdirde, başka ku-
rumlara nakledilebilir.

f) Analarının yanında kalmakta
olan çocukların sağlık nedeniyle ku-
rum dışına sevk edilmesi hâlinde,
cezaevi tabibi tarafından verilen ra-
porda anasının kendisine refakati zo-
runlu görülmüşse refakat edebilir. Ço-
cuğun sağlık giderleri 102 nci madde
hükümlerine göre karşılanır.

(2) Nakledilecek hükümlüye ait, el-
bise ve diğer eşyası, bu konuda gö-
revlendirilen kurum personelince, iki
nüsha hâlinde düzenlenecek bir mak-
buz karşılığı geri verilir. Makbuzun
bir sureti imza karşılığı hükümlüye
verilir, diğer sureti ise defterinde sak-
lanır.

(3) Hükümlünün bankada şahsi pa-
rasının bulunması hâlinde bu para,
nakledileceği kurumun bankadaki
“Hükümlü Emanet Para Hesabı”na
kayıt edilmek üzere gönderilir.

(4) Nakledilecek hükümlüye ait
gözlem ve sınıflandırma dosyası ile
sevk evrakı nakli gerçekleştirecek
görevliye teslim edilir. İnfaz dos-
yası, nakledildiği kuruma ulaştırıl-
mak üzere, derhal ilgili yer Cumhuri-
yet başsavcılığına gönderilir.

(5) Naklen gelen hükümlü hak-
kında, kuruma yeni gelen hükümlü-
lere ilişkin işlemler uygulanır.

(6) Hükümlünün, kabul odalarında
bekletilmesi sırasında yapılacak iş-
lemde, naklen geldiği kurum tara-
fından sevk sırasında gönderilen hü-
kümlüye ait gözlem ve sınıflandırma
dosyası ile sevk evrakı da dikkate alı-
nır.

(7) Hükümlülerin nakil işlemleriyle
ilgili esas ve usuller Bakanlık tarafın-
dan belirlenir.
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YİRMİNCİ BÖLÜM
Koşullu Salıverilme ve Salıverilme

Hükümlülerin koşulu salıveril-
mesi

MADDE 128 - (1) Koşullu salıveril-
mede, 5275 sayılı Kanunun 107 ve 108
inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Hükümlülerin salıverilmesi
MADDE 129 - (1) Hükümlüler, ka-

nunlarda belirtilen yetkili makamla-
rın yazılı emri ile salıverilir.

Hükümlü salıverilme defteri
MADDE 130 - (1) Kurumda, hü-

kümlüler için “Hükümlü Salıverilme
Defteri” tutulur.

(2) Salıverilme defterinde aşağıda
sayılan bilgilere yer verilir:

a) Mahkûmiyet kararı kesinleşmiş
olan her hükümlünün adı, soyadı ve
hükümlü defter numarası.

b) Cezanın türü, süresi, ilâm tarihi
ve numarası.

c) Hürriyetin kısıtlanmasına başlan-
dığı tarih.

ç) Disiplin cezaları ile bu cezaların
veriliş, infaz ve kaldırılış tarihi.

d) Başka bir suçtan tutuklama ka-
rarı.

e) Salıverilmesinden sonra asker-
likle ilişkisinin bulunup bulunma-
dığı.

f) Hakkında sınır dışı edilme tedbi-
rine hükmedilip edilmediği.

g) Salıverilme sonrası adresleri ve
iletişim bilgileri.

(3) Salıverilme defteri, yılbaşından
önce hazırlanır ve yılın her gününe
göre ayrılmış sayfaları bulunur.

(4) Salıverilme defterindeki sayfa-
lara, salıverilme tarihleri esas alına-
rak, o yıl içerisinde salıverilmesi ge-
reken hükümlüler, tek tek kaydedilir.
Defter, görevli personelce hatalı sa-
lıverilmenin önlenmesi amacıyla her
gün düzenli olarak kontrol edilir.

Eşya ve paranın geri verilmesi
MADDE 131 - (1) Salıverilecek hü-

kümlüye ait, elbise ve diğer eşyası, bu
konuda görevlendirilen kurum per-
sonelince, iki nüsha hâlinde düzenle-
necek bir makbuz karşılığı geri veri-
lir. Makbuzun bir sureti imza karşı-
lığı hükümlüye verilir, diğer sureti ise
defterde saklanır.

(2) Hükümlünün bankada şahsi pa-
rasının bulunması hâlinde bu para,
görevli personel tarafından banka-
dan çekilerek salıverilecek hüküm-
lüye makbuz karşılığı iade edilir.

(3) Hükümlünün, kurumda bulun-
duğu sürede almış olduğu belgeler de
salıverilmede kendisine verilir.

Salıverilmenin kaydı
MADDE 132 - (1) Hükümlüler, salı-

verildiklerinde, bu durum “Hükümlü
Kayıt Defteri”nin ilgili bölümüne kay-
dedilir. Bu kayıtta;

a) Salıverilme, bir mahkeme kara-
rına dayanıyor ise mahkeme kararı-
nın tarih, esas ve karar numaraları,

b) Salıverilme mahkeme kararı dı-
şında hükümlünün salıverilmesi so-
nucunu doğuran 5237 sayılı Kanunda
veya diğer kanunlarda belirtilen her-
hangi bir karar veya işleme dayanıyor
ise bunların tarih ve numaraları,

bulunur.
(2) Salıverilen hükümlüler, deftere

kaydedilmelerini müteakip mevcut-
tan düşürülür.

Salıverilecek hasta hükümlüler
MADDE 133 - (1) Salıverilme tari-

hinde, kurum dışına çıkarılmasına en-
gel olacak şekilde hasta olup da has-
taneye nakli veya yakınlarının refaka-
tinde kurumdan ayrılması mümkün
olmayan hükümlünün; kendi rızası
ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı
ile bir hastaneye veya sağlık kuru-
muna nakledilinceye kadar kurumun
ayrı bir bölümünde kalması sağlanır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen hâl-
lerde, durum, hükümlünün ailesine,
avukatına, asker kişi ise kayıtlı bulun-
duğu askerlik şubesine ve yabancı uy-
ruklu ise uyruğunda olduğu devletin
diplomatik temsilciliği veya konsolos-
luğuna kurum idaresince bildirilir.

Salıverilme sırasında alınacak
tedbirler

MADDE 134 - (1) Hükümlünün sa-
lıverilmesi sırasında kurum en üst
amirinin ihtiyaç duyması veya hü-
kümlünün talebi hâlinde gerekli ted-
birler kurumun iç ve dış güvenlik gö-
revlilerinin işbirliği ile alınır. Ayrıca
durum yerel kolluk kuvvetlerine ve
ilgili makamlara bildirilir.

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Tutukluluk, Tutukluların Hakları

ve Kısıtlayıcı Önlemler

Tutuklama kararının yerine geti-
rildiği kurumlar

MADDE 135 - (1) Tutukluluk ka-
rarları, 5275 sayılı Kanunun 111 inci
maddesinde belirtilen kurumlarda ye-
rine getirilir. Ceza infaz kurumlarının
personel, görev, yetki ve sorumluluk-
ları, kurulların oluşumu ve çalışması
ile iç güvenlik hususlarıyla ilgili dü-
zenlemeler tutukevlerinde de uygula-
nır.

(2) Tutuklular, hükümlülerden ayrı
binalarda barındırılır. Tutuklular, ba-
ğımsız bir bina ayrılması mümkün
olmadığı takdirde, kurumlarda, hü-
kümlülerle bağlantısı olmayacak şe-
kilde kendilerine ayrılan bölümlerde
kalır. Açık kurumlar ile çocuk eğiti-
mevlerinde tutuklu barındırılmaz.

(3) Ceza infaz kurumlarından han-
gilerinin tutuklulara tahsis edileceği
Bakanlıkça belirlenir.

Salıverilen tutukluların yükümlü-
lükleri

MADDE 136 - (1) Salıverilen tutuk-
luların tâbi olacakları yükümlülükler
hakkında 5271 sayılı Kanunun 106 ncı
maddesi uygulanır.

Kuruma kabul ve tutukluların ba-
rındırılması

MADDE 137 - (1) Tutukluların ku-
ruma kabullerinde ve bunların ku-
rumlarda barındırılmasında, durum-
larına uygun olduğu ölçüde 5275 sa-
yılı Kanunun 112 ve 113 üncü madde-
leri uygulanır.

Tutuklunun çağrılması ve iddiana-
menin tebliği

MADDE 138 - (1) Tutuklu sanığın
duruşmaya çağrılması ve iddianame-
nin tebliğinde 5271 sayılı Kanunun
176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
hükmü uygulanır.

Tutukluların hakları
MADDE 139 - (1) Tutuklulardan

çalışmaları istenebilir; ancak buna
mecbur tutulamazlar. Tutuklular is-
tediklerinde idare, barındırıldıkları
odalarda çalışmalarına izin verebilir.
Odada çalışma imkanı yoksa tutuk-
luların iş yerlerinde çalışmalarına da
izin verilebilir. Bu takdirde kendileri
hakkında çalışmakta olan hükümlü-
lere ait rejim uygulanır. İstekli tutuk-
lular, idare ve gözlem kurulu kara-
rıyla kurum iç hizmetlerinde de ça-
lıştırılabilir.

(2) Soruşturma ve kovuşturma ev-
relerinde tutuklular, kurumun bu hu-
sustaki genel düzenine uymak sure-
tiyle ziyaretçi kabul edebilirler. An-
cak soruşturma evresinde Cumhuri-
yet savcısı, kovuşturma evresinde hâ-
kim veya mahkeme, soruşturmanın
veya davanın selameti bakımından tu-
tuklunun ziyaretçi kabulünü yasakla-
yabilir veya bu hususta kısıtlamalar
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koyabilir.
(3) Tutukluların yazılı haberleşme-

leri ile telefonla görüşmeleri, soruş-
turma evresinde Cumhuriyet savcısı,
kovuşturma evresinde hâkim veya
mahkemesince kısıtlanabilir.

(4) Tutuklu, savunması için istediği
müdafii seçmek ve görevlendirmek
hakkına sahiptir. Her dereceden ku-
rum görevlileri bu hususta tutukluya
tavsiyelerde bulunamaz.

(5) Tutuklunun müdafii ile olan ha-
berleşmesine ve kurum düzeni çerçe-
vesinde temas ve görüşmelerine hiç-
bir suretle engel olunamaz ve kısıtla-
malar konulamaz. Bu kapsamda;

a) Şüpheli veya sanık, vekâletname
aranmaksızın müdafii ile her zaman
ve konuşulanları başkalarının duya-
mayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu
kişilerin müdafii ile yazışmaları dene-
time tâbi tutulamaz.

b) Soruşturma evresinde, aynı anda
en fazla üç avukat tutuklu ile görüşe-
bilir. Avukatlar aynı anda birden fazla
tutukluyla görüşemez.

(6) Özel kanunlarda yer alan hü-
kümler saklıdır.

Kısıtlayıcı önlemler
MADDE 140 - (1) Tehlikeli hâlde

bulunan, delil karartma tehlikesi olan,
soruşturmanın amacını veya tutuke-
vinin güvenliğini tehlikeye düşüren
veya suçun tekrarına olanak verecek
davranışlarda bulunan tutuklulara,
soruşturma evresinde Cumhuriyet
savcısı, kovuşturma evresinde hâkim
veya mahkemesince aşağıdaki tedbir-
ler uygulanabilir:

a) Tutuklunun tek başına, sıkı bir
rejim altında muhafaza edilmesi ve
kaldığı odanın kamera ile izlenmesi.

b) Belirli süre ile dışarıyla ilişkisi-
nin, ziyaretçi kabulünün ve telefon
görüşmelerinin kısıtlanması.

c) Gerekiyorsa kendisine veya baş-

kalarına zarar vermesini önleyici bi-
çimde hazırlanmış özel bir odada ba-
rındırılması ve kaldığı odanın kamera
ile izlenmesi.

ç) Saldırganlık göstermesi hâlinde
belirli süreyle kelepçelenmesi veya
hareketlerinin engellenmesi.

d) Yüksek güvenlikli bir kuruma
nakledilmesi.

(2) 5271 sayılı Kanun hükümlerine
göre, mahkemece haklarında müdafi
veya vekillik görevinden yasaklan-
mış bulunan avukatlar, aynı Kanunda
belirtilen yasaklama süreleri içinde
başka davalarla ilgili olsa bile müda-
filiğini veya vekilliğini üstlendiği ki-
şiyi kurumda ziyaret edemez. Bu kap-
samda;

a) Müdafilik veya vekillikten ya-
saklanma kararları mahkemece, bu
kararların kesinleşmesini müteakip,
kurumun bulunduğu yer Cumhuri-
yet başsavcılığına gönderilir. Cumhu-
riyet başsavcılığı, kararın bir örneğini
derhal kuruma gönderir.

b) Müdafilik veya vekillik görevin-
den yasaklama kararlarının kurum ta-
rafından yerine getirilmesinde aşağı-
daki esas ve usuller uygulanır:

1) Kararın bir örneği, hükümlü ve
tutuklu gözlem ve sınıflandırma dos-
yasına konulur.

2) Kurumlarda bu kararlara mah-
sus olmak üzere bir defter tutulur.
Bu defterde, müdafilik veya vekil-
lik görevinden yasaklama kararı ve-
rilen avukatların açık kimliği, kararı
veren mahkemenin adı, karar tarihi
ve sayısı, yasaklama süresi, yasak-
lama süresinin uzatılması hâlinde bu
süre uzatımı, sürenin sona erme tarihi
açıkça belirtilir.

3) Ziyaret günlerinde, avukatların
ziyarete engel hâli olup olmadığı, sa-
vunma hakkı zedelenmeyecek şekilde
kurum idaresince gecikmeksizin tes-
pit edilir.
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4) Hükümlü veya tutuklunun bu
Yönetmelikte belirtilen sebeplerle
başka bir kuruma nakli hâlinde, mü-
dafilik veya vekilliğini üstlendiği avu-
kat hakkında yasaklama kararının bu-
lunduğu da yapılacak işlemde tered-
düde yer vermeyecek şekilde belirti-
lir.

5) Mahkemece aksine karar veril-
mediği sürece, kararda belirtilen ya-
saklama süresinin dolması hâlinde bu
kaydın tutulduğu defterden yasak-
lama kaydı çıkartılır.

c) Mahkemece, müdafi veya ve-
killiği üstlenmekten yasaklama ka-
rarı verilmiş olan avukatlar hakkında,
mahkûmiyet dışında karar verilmesi
hâlinde, yasaklama kararının kendili-
ğinden kaldırıldığı, mahkemece der-
hal kurumun bulunduğu yer Cum-
huriyet başsavcılığına bildirilir. Cum-
huriyet başsavcılığı, kararın bir örne-
ğini aynı gün kurum idaresine gönde-
rir. Kurum idaresi, kararın kendisine
ulaştığı tarihte müdafilik veya vekil-
lik görevini üstlenmekten yasaklama
kararının kaldırılması sebebiyle ilgili
defterde gerekli kayıt ve düşüm iş-
lemlerini yapar.

Tutuklulara uygulanacak hüküm-
ler ve yükümlülükleri

MADDE 141 - (1) 5275 sayılı Ka-
nunun 116 ncı maddesinde tutuklu-
lar bakımından da uygulanacağı be-
lirtilen hükümlere karşılık gelen bu
Yönetmelik hükümleri ile tutukluluk
hâliyle uzlaşır nitelikte olan diğer hü-
kümler tutuklular hakkında da uygu-
lanır.

Tutuklunun kanun yollarına baş-
vurması

MADDE 142 - (1) Tutuklu bulunan
şüpheli veya sanık, 5271 sayılı Kanu-
nun 263 üncü maddesinde belirtilen
esas ve usullere göre kanun yollarına
başvurabilir.

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hükümlüler ile kuruma dış yardım
ve bağışlar

MADDE 143 - (1) Hükümlülere,
kurumlarından salıverilmelerinden
önce veya sonra aşağıda belirtilen
esaslara göre dış yardım yapılabilir:

a) Hükümlülerin kurumda bulun-
dukları süre içinde kendileri veya aile-
leri ile ilgili olarak sosyal, sağlık, hu-
kuki yardım ve benzeri ihtiyaçların
belirlenmesi için gerekli incelemeler
yapılır. Bu işlemler kuruma geliş tari-
hinden itibaren bir ay içinde tamam-
lanır. Belirlenen ihtiyaçların karşılan-
ması amacıyla infaz süresince ilgili
resmi, özel, gönüllü kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapılır.

b) Hükümlülerin salıverilme son-
rası yaşama hazırlanabilmeleri için
barınma, iş, eğitim, sosyal, sağlık ve
hukuki yardım gibi ihtiyaçların be-
lirlenebilmesi ve gereken yardımlar-
dan yararlanabilmesi amacıyla, sa-
lıverilme tarihlerinden en az iki ay
önce psiko-sosyal yardım servisi, bu-
lunmuyorsa idare ve gözlem kurulu
tarafından inceleme raporu hazırla-
nır. Hazırlanan rapor doğrultusunda,
salıverilme sonrası yaşamın düzenle-
nebilmesi amacıyla ilgili resmi, özel,
gönüllü kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği yapılır.

c) Salıverilme sonrası ile ilgili dü-
zenlemeler, hükümlünün salıverilme-
sinden en az bir hafta önce tamamla-
narak, yapılan işlemler ve sonuçları
hakkında kendisi bilgilendirilir.

ç) Hükümlüler, infaz sırasında ve
salıverilme sonrasında, her zaman il-
gili kurum ve kuruluşlardan yardım
talep edebilirler.

(2) Kişiler ile diğer kurum ve kuru-
luşlar tarafından hükümlülere Cum-
huriyet başsavcısının izni ile giyim,
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kitap ve benzeri yardım ve bağış ya-
pılabilir. Açık kurumlar ile eğitimevle-
rindeki hükümlülere yapılacak bağış
ve yardımlarda ise kurum müdürü-
nün izni aranır.

(3) Hükümlülerin kullanımına su-
nulmak üzere, yardım ve bağış olarak
verilen ve demirbaşa kaydedilmesi
gereken eşyalar, Bakanlığın uygun gö-
rüşünün alınmasından sonra Cumhu-
riyet başsavcılığınca kabul edilir.

(4) Kuruma yapılan bağışlarda
üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Tebligat
MADDE 144 - (1) Mahkeme ilâ-

mında yazılı hapis cezasının çektiril-
mesine ilişkin yapılan çağrı kâğıdı
veya adlî para cezasının ödenmesi
için çıkartılan ödeme emrinin tebliği,
hükümde gösterilen adrese yapılır.
Hükümlü, adres değişikliklerini mah-
kemeye veya Cumhuriyet başsavcılı-
ğına bildirmekle yükümlüdür. Aksi
hâlde hükümde gösterilen adreste ya-
pılan tebligat geçerlidir.

(2) Güvenlik tedbirleri hakkında da
birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Disiplin hapsi ve tazyik hapsi ka-
rarlarının infazı

MADDE 145 - (1) Disiplin hapsi-
nin Cumhuriyet başsavcılığınca infa-
zında aşağıdaki esas ve usuller uygu-
lanır:

a) Mahkemece verilen disiplin
hapsi kararları, disiplin hapsine mah-
sus deftere kaydedilir.

b) Disiplin hapsi cezasının infazı
amacıyla, on gün içinde Cumhuriyet
başsavcılığına gelmesi için hüküm-
lüye çağrı belgesi gönderilir. Bu süre
içinde hükümlünün gelmemesi veya
kaçması hâlinde yakalama emri dü-
zenlenir. İlgilinin bu adreste buluna-
maması hâlinde karar, yargı çevresi
dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcı-

lığına gönderilir.
c) Kanun hükümlerine göre disip-

lin hapsi, kaldırılmadığı veya düşü-
rülmediği takdirde kurumda yerine
getirilir.

(2) Tazyik hapsi kararlarının Cum-
huriyet başsavcılığınca infazında aşa-
ğıdaki esas ve usuller uygulanır:

a) Mahkemece verilen tazyik hapsi
kararları, bu kararlara mahsus deftere
kaydedilir.

b) Bu kararlar, hükümlünün ka-
rarda belirtilen adresinde bulunan
mahalli kolluk kuvvetlerine veya il-
gilinin bu adreste bulunamaması hâ-
linde yargı çevresi dışındaki o yer
Cumhuriyet başsavcılığına gönderi-
lir.

c) Kanun hükümlerine göre tazyik
hapsi kararı kaldırılmadığı sürece, ku-
rumda yerine getirilir.

(3) Disiplin hapsi ve tazyik hapsi
kararları için kurumda ayrı bir kayıt
tutulur.

(4) Disiplin hapsi ve tazyik hapsi
kararları, tekerrüre esas olmaz, ko-
şullu salıverilme hükümleri uygulan-
maz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.

Yönerge
MADDE 146 - (1) Kurumlarca çı-

karılacak iç yönergeler, kurumlarca
hazırlanıp Genel Müdürlükçe onay-
landıktan sonra yürürlüğe girer. İç yö-
nergeler hazırlanırken kurumun ihti-
yaçları ve özel nitelikleri göz önünde
tutulur ve diğer mevzuat ile bu Yö-
netmelik hükümleri dikkate alınarak
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 147 - (1) Bu Yönetmelik

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 148 - (1) Bu Yönetmelik

hükümlerini Cumhurbaşkanı yürü-
tür.
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10.
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET

KANUNU

Kanun Numarası : 2559
Kabul Tarihi : 4/7/1934
Yayımlandığı Resmi Gazete : 14/7/1934 Sayı : 2751

BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

MADDE 1 - (1) Polis, asayişi amme,
şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken
masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve
malını muhafaza ve ammenin istira-
hatini temin eder.

(2) Yardım istiyenlerle yardıma
muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere
muavenet eder. Kanun, Cumhurbaş-
kanlığı kararnameleri ve ilgili mevzu-
atın kendisine verdiği vazifeleri ya-
par.1

MADDE 2 - 2(1) Polisin genel em-
niyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerine, yönetmeliklere, Hü-

kümet emirlerine ve kamu düzenine
uygun olmıyan hareketlerin işlenme-
sinden önce bu kanun hükümleri da-
iresinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
ile diğer kanunlarda yazılı görevleri
yapmak,

(2) Kamu düzeni ve kamu güvenli-
ğinin sağlanmasından sorumlu olan
polis; amirinden aldığı emri, kanun,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve
yönetmelik hükümlerine aykırı gö-
rürse, yerine getirmez ve bu aykırı-
lığı emri verene bildirir. Ancak, amir
emrinde ısrar eder ve bu emrini ya-
zılı olarak yenilerse, emir yerine geti-
rilir. Bu halde, emri yerine getiren so-
rumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden
emir hiçbir suretle yerine getirilmez.
Yerine getirenler sorumluluktan kur-

12018-KHK/700 m.14
21965-694 m.2; 2018-KHK/700 m.14
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tulamaz.
(3) Aşağıda yazılı hallerde:
I – Can, ırz veya mal emniyetini ko-

rumak için,
II – Devletin şahsiyetine karşı işle-

nen cürümlerin faillerini yakalamak
veya delillerini tesbit etmek için,

III – Devlet kuvvetleri aleyhine,
yalnız veya toplu olarak taarruz
veya mukavemette bulunanları yaka-
lamak, veya bunların taarruz veya
mukavemetlerini def etmek için,

IV – Hükümete karşı, şiddet kulla-
nan veya gösteren veya mukavemet
edenlerin yakalanması, taarruz veya
mukavemet edenlerin def edilmesi
için,

V – Zabıtaca muhafaza altına alı-
nan şahıslara, bina veya tesislere, mes-
kün veya gayrımeskün yerlere vakı
olacak münferit veya toplu tecavüz-
leri def etmek için,

VI – Ağır cezalı bir suçun sanığı ola-
rak yakalandıktan sonra zabıta kuv-
vetlerinin elinden kaçmakta olan şa-
hısların yakalanması için,

VII – İşlenmekte olan bir suçun iş-
lenmesine veya devamına mani ol-
mak için,

VIII – Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta
tarafından suç delillerinin tesbiti veya
suç faillerinin yakalanması maksa-
diyle yapılacak aramalar için,

IX – Kanunsuz toplantı veya kanun-
suz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlu-
larını yakalamak için,

X – Yangın, su baskını, yer sarsın-
tısı gibi afetlerde olay yerinde görev-
lilerce alınması gereken tedbirler için,

XI – Umuma açık yerlerde yapılan
her türlü toplantı veya yürüyüşlerde
veya törenlerde bozulan düzeni sağ-
lamak için,

XII – Herhangi bir sebeple tıkanmış
olan yolların trafiğe açılması için,

XIII – Yukardaki maddeler dışında
diğer kanunlarda istisnai olarak zabı-
tanın sözlü emirle yapmaya mecbur
tutulduğu haller için,

(4) Yetkili amir tarafından verilecek
sözlü emirler derhal yerine getirilir.
Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi
istenilemez. Bu hallerde emrin yerine
getirilmesinden doğabilecek sorumlu-
luk emri verene aittir.1

MADDE 3 - 2(Mülga)

MADDE 4 - Polis hiç bir suretle
vazifesinden başka bir işte kullanıla-
maz.

Durdurma ve kimlik sorma
MADDE 4/A - 3(1) Polis, kişileri ve

araçları;
a) Bir suç veya kabahatin işlenme-

sini önlemek,
b) Suç işlendikten sonra kaçan fa-

illerin yakalanmasını sağlamak, işle-
nen suç veya kabahatlerin faillerinin
kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da
zorla getirme kararı verilmiş olan ki-
şileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü
veya malvarlığı bakımından ya da
topluma yönelik mevcut veya muhte-
mel bir tehlikeyi önlemek, amacıyla
durdurabilir.

(2) Durdurma yetkisinin kullanı-
labilmesi için polisin tecrübesine ve
içinde bulunulan durumdan edindiği
izlenime dayanan makul bir sebe-
bin bulunması gerekir. Süreklilik arz
edecek, fiilî durum ve keyfilik oluştu-
racak şekilde durdurma işlemi yapı-
lamaz.

(3) Polis, durdurduğu kişiye dur-

1Bu hükmün uygulanmasında ek 4 ncü maddeye bakınız.
22007-5681 m.6
32007-5681 m.1; 2015-6638 m.1
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durma sebebini bildirir ve durdurma
sebebine ilişkin sorular sorabilir; kim-
liğini veya bulundurulması gerekli di-
ğer belgelerin ibraz edilmesini isteye-
bilir.

(4) Durdurma süresi, durdurma se-
bebine esas teşkil eden işlemin gerçek-
leştirilmesi için zorunlu olan süreden
fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan
kalkması halinde kişilerin ve araçla-
rın ayrılmalarına izin verilir.

(6) Polis, durdurduğu kişi üzerinde
veya aracında silah veya tehlike oluş-
turan diğer bir eşyanın bulunduğu
hususunda yeterli şüphenin varlığı
halinde, kendisine veya başkalarına
zarar verilmesini önlemek amacına
yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu
amaçla kişinin üzerindeki elbisenin
çıkarılması veya aracın, dışarıdan ba-
kıldığında içerisi görünmeyen bölüm-
lerinin açılması istenemez. 1(Anayasa
Mahkemesinin kararı ile iki cümle ip-
tal edilmiştir.)

(7) Bu Kanun ve diğer kanunların
verdiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında, polis tarafından gerekli iş-
lemler için durdurulan kişiler ve araç-
larla ilgili hükümler saklıdır.

(8) Polis, görevini yerine getirirken,
kendisinin polis olduğunu belirleyen
belgeyi gösterdikten sonra, kişilere
kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimli-
ğini ispatlamaları hususunda gerekli
kolaylık gösterilir.

(9) Belgesinin bulunmaması, açık-
lamada bulunmaktan kaçınması veya
gerçeğe aykırı beyanda bulunması do-
layısıyla ya da sair surette kimliği be-
lirlenemeyen kişi tutularak durum-
dan derhal Cumhuriyet savcısı ha-

berdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir
şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına
alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözal-
tına ve tutuklamaya karar verme yet-
kisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu hüküm-
leri uygulanır.

(10) Kimliğinin tespiti amacıyla tu-
tulan kişiye, kimliği tespit edildikten
sonra ve talepte bulunması halinde,
bu amaçla tutulduğuna ve tutulma
süresine dair bir belge verilir. Kişinin
kimliğinin belirlenmesi durumunda,
bu nedenle gözaltına alınma veya tu-
tuklanma haline derhal son verilir.

(11) Nüfusa kayıtlı olmadığı için
kimliği tespit edilemeyen kişilerin nü-
fusa kayıtlarının temini için gerekli
işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci mad-
deye göre fotoğraf ve parmak izi tes-
pit edilerek kayda alınır.

(12) Kimliği tespit edilemeyen ki-
şinin yabancı olduğunun anlaşılması
halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu
ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de
İkamet ve Seyahatleri Hakkında Ka-
nun hükümlerine göre işlem yapılır.

Parmak izi ve fotoğrafların kayda
alınması

MADDE 5 - 2(1) Polis;
a) Gönüllü,
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü

belgesi, pasaport veya pasaport ye-
rine geçen belge almak için başvu-
ruda bulunan,

c) Başta polis olmak üzere, genel
veya özel kolluk görevlisi ya da özel
güvenlik görevlisi olarak istihdam
edilen,

ç) Türk vatandaşlığına başvuruda
bulunan,

1AYM 4/5/2017 E.:2015/41, K.: 2017/98:"Acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere
sözlü" ibareleri iptal edildiğinden, bu iptale bağlı olarak maddedeki diğer cümleler de iptal edilmiş-
tir. İptal edilen cümleler şöyle idi: "Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin
onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçe-
sini de içeren bir belge verilir."

22007-5681 m.2
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d) Sığınma talebinde bulunan veya
gerekli görülmesi halinde, ülkeye gi-
riş yapan sair yabancı,

e) Gözaltına alınan,
kişilerin parmak izini alır.
(2) Birinci fıkraya göre alınan par-

mak izi, ait olduğu kişinin kimlik bil-
gileri ile birlikte, ne zaman ve kim ta-
rafından alındığı belirtilmek suretiyle,
bu amaca özgü sisteme kaydedilerek
saklanır. Ancak, parmak izinin hangi
sebeple alındığı sisteme kaydedilmez.

(3) Olay yerinden elde edilen ve
kime ait olduğu henüz tespit edileme-
yen parmak izleri, kime ait olduğu tes-
pit edilinceye kadar, ilgili soruşturma
dosya numarası ile birlikte sisteme
kaydedilir.

(4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 81 inci maddesi ile 5275
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci
maddesi hükümlerine göre alınan
parmak izleri de bu sisteme kayde-
dilir.

(5) (a) bendi hariç birinci fıkra ile
dördüncü fıkra kapsamına giren ki-
şilerin ayrıca fotoğrafları alınarak,
ikinci fıkrada belirlenen esaslara uy-
gun olarak parmak izi ile birlikte sis-
teme kaydedilir.

(6) Bu sistemde yer alan bilgiler,
kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya
yürütülmekte olan soruşturma ve ko-
vuşturma kapsamında maddî gerçe-
ğin ortaya çıkarılması amacıyla mah-
keme, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve
kolluk tarafından kullanılabilir.

(7) Kolluk birimleri, kimlik tespiti
yapmak ya da olay yerinden alınan
parmak izini karşılaştırmak amacıyla
doğrudan bu sistemle bağlantı kura-
bilir.

(8) Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi
kamu görevlisi tarafından ve ne

amaçla kullanıldığının denetlenebil-
mesine imkân tanıyan bir güvenlik
sistemi kurulur.

(9) Sistemde yer alan kayıtlar gizli-
dir; altıncı ve yedinci fıkralarda belir-
lenen amaçlar dışında kullanılamaz.

(10) Sisteme kayıtlı olan parmak izi
ve fotoğraflar, kişinin ölümünden iti-
baren on yıl ve her halde kayıt tari-
hinden itibaren seksen yıl geçtikten
sonra sistemden silinir.

(11) Parmak izi ile fotoğrafların sis-
temde kaydedilmesi ve saklanması ile
bu kayıtlardan yararlanmaya ilişkin
diğer esas ve usûller, İçişleri Bakan-
lığı tarafından Adalet Bakanlığının
görüşü alınarak çıkarılacak yönetme-
likle düzenlenir.

MADDE 6 - 1(1) Umuma açık isti-
rahat ve eğlence yerlerinden;

a) Faaliyetten geçici olarak men
edildiği halde süresinden önce açılan,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saat-
lere uymayan,

c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde
belirtilen yasaklara uymadığı tespit
edilen,

d) Mevzuat hükümlerine aykırı ola-
rak işletilen,

İş yerlerinin işletmecilerine beşyüz-
milyon Türk Lirası ile birmilyar Türk
Lirası arasında idarî para cezası veri-
lir.

(2) Bu maddede öngörülen idarî
para cezaları, belediye sınırları içinde
belediye encümeni, belediye sınırları
dışında il daimi encümeni tarafından
verilir. Verilen idarî para cezalarına
dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Teb-
ligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ
edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihin-
den itibaren en geç yedi gün içinde
yetkili idare mahkemesine itiraz edi-
lebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın
yerine getirilmesini durdurmaz. İti-

11986-3257 m.13 (Mülga); 2004-5259 m.1
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raz üzerine verilen karar kesindir. İti-
raz, zaruret görülmeyen hallerde ev-
rak üzerinde inceleme yapılarak en
kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para
cezaları 6183 sayılı Âmme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur.

(3) Bu maddede belirtilen aynı fiil-
lerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en
son uygulanan para cezası bir kat ar-
tırılarak uygulanır.

MADDE 7 - 1(1) Kişilerin tek tek
veya toplu olarak eğlenmesi, dinlen-
mesi veya konaklaması için açılan
otel, motel, pansiyon, kamping ve
benzeri konaklama yerleri; gazino,
pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili
lokanta, taverna ve benzeri içkili yer-
ler; sinema, kahvehane ve kıraathane;
kumar ve kazanç kastı olmamak şar-
tıyla adı ne olursa olsun bilgi ve ma-
haret artırıcı veya zeka geliştirici nite-
likteki elektronik oyun alet ve maki-
nelerinin, video ve televizyon oyunla-
rının içerisinde bulunduğu elektronik
oyun yerleri; internet kafeler ve ben-
zeri yerler umuma açık istirahat ve
eğlence yeri sayılır.

(2) Sabit veya seyyar olarak kulla-
nılan kara, deniz, hava ve her çeşit ta-
şıma araçlarında, birinci fıkrada belir-
tilen faaliyetlerin icrası durumunda,
bu yerler de umuma açık istirahat ve
eğlence yeri sayılır.

(3) Umuma açık istirahat ve eğ-
lence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu
kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan
sonra belediye ve mücavir alan sınır-
ları içinde belediyeler; bu alanların
dışında il özel idareleri tarafından ve-
rilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi
gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir
ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınma-
dan açılan umuma açık istirahat ve

eğlence yerleri kapatılır.
(4) Bu iş yerlerinin faaliyet göste-

receği alanları belirlemeye veya mev-
cut umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin bu amaç için ayrılan yer-
lerde toplanmasına, belediye ve mü-
cavir alan sınırları içinde belediyeler;
bu alanlar dışında il özel idareleri yet-
kilidir.

(5) Umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin bulunacağı alanların tespiti
ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında
uygulanacak usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.

(6) Bu iş yerleri için düzenlenen iş
yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir
örneği yetkili kolluk kuvvetine gön-
derilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve
asayiş yönünden genel kolluk tarafın-
dan denetlenir.

(7) Bu yerlerin ruhsatlandırılma-
sında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
Dair Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka-
nunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin
hükümleri uygulanmaz.

MADDE 8 - 2(1) Polisçe kat’i delil
elde edilmesi halinde;

A) Kumar oynanan umumî ve
umuma açık yerler ile her çeşit özel
ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lo-
kaller,

B) Mevzuata aykırı bir şekilde
uyuşturucu madde imal edilen, satı-
lan, kullanılan, bulundurulan yerler,

C) Mevzuata aykırı faaliyet göste-
ren genelevler, birleşme yerleri ve fu-
huş yapılan evler ve yerler,

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğüne, Anayasal dü-
zenine, genel güvenliğe ve genel ah-
lâka zararı dokunacak oyun oynatı-

12004-5259 m.2
22004-5259 m.3; 2006-5571 m.1
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lan, temsil verilen, film veya video
bant gösterilen yerler ile internet üze-
rinden yapılan yayınlara izin verilen
yerler,

E) Derneklere, sendikalara, loca ve
kulüplere, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları ile benzeri
kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız
üyelerinin yararlanması için açılan lo-
kallerden, birden fazla denetim so-
nunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yö-
netmeliğine aykırı faaliyet göstererek
umuma açık yer durumuna geldiği
tespit edilenler,

F) Her türlü denize elverişli araç-
larla günübirlik tur düzenleyen veya
her türlü mal ve hizmet satanlardan,
müşteriye faaliyetlerini duyururken
veya müşteri kabul ederken çevreyi
veya müşteriyi rahatsız edecek yön-
temler kullananlar,

Mahallin en büyük mülkî amiri ta-
rafından otuz günü geçmemek üzere
geçici süreyle faaliyetten men edilir.

(2) Bu maddede yazılı fiiller sebe-
biyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten
men edilen işyerlerinde, bu fiiller tek-
rar işlendiği takdirde, işyeri açma ve
çalışma ruhsatları, mahallin en büyük
mülkî amirinin bildirimi üzerine, be-
lediye veya il özel idaresi tarafından
beş iş günü içinde iptal edilir.

Önleme araması
MADDE 9 - 1(1) Polis, tehlikenin

veya suç işlenmesinin önlenmesi ama-
cıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza
hâkiminin kararı veya bu sebeplere
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde mülkî âmirin vereceği
yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araç-
larını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar;
alınması gereken tedbirleri alır, suç
delillerini koruma altına alarak 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hü-
kümlerine göre gerekli işlemleri ya-

par.
(2) Arama talep yazısında, arama

için makul sebeplerin oluştuğunun
gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi ge-
rekir.

Arama kararında veya emrinde;
a) Aramanın sebebi,
b) Aramanın konusu ve kapsamı,
c) Aramanın yapılacağı yer,
ç) Aramanın yapılacağı zaman ve

geçerli olacağı süre,
belirtilir.
(3) Önleme araması aşağıdaki yer-

lerde yapılabilir:
a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ya-
pıldığı yerde veya yakın çevresinde.

b) Özel hukuk tüzel kişileri ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları veya sendikaların genel
kurul toplantılarının yapıldığı yerin
yakın çevresinde.

c) Halkın topluca bulunduğu veya
toplanabileceği yerlerde.

ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğü-
nün sağlanması için her derecede eği-
tim ve öğretim kurumlarının idareci-
lerinin talebiyle ve 20 nci maddenin
ikinci fıkrasının (A) bendindeki ko-
şula uygun olarak girilecek yüksek
öğretim kurumlarının içinde, bunla-
rın yakın çevreleri ile giriş ve çıkışla-
rında.

d) Umumî veya umuma açık yer-
lerde.

e) Her türlü toplu taşıma araçla-
rında, seyreden taşıtlarda.

(4) Konutta, yerleşim yerinde ve ka-
muya açık olmayan işyerlerinde ve
eklentilerinde önleme araması yapıla-
maz.

(5) Spor karşılaşması, miting, kon-
ser, festival, toplantı ve gösteri yürü-
yüşünün düzenlendiği veya aniden

12007-5681 m.3
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toplulukların oluştuğu hallerde gecik-
mesinde sakınca bulunan hal var sa-
yılır.

(6) Polis, tehlikenin önlenmesi veya
bertaraf edilmesi amacıyla güvenli-
ğini sağladığı bina ve tesislere gelen-
lerin; herhangi bir emir veya karar
olmasına bakılmaksızın, üstünü, ara-
cını ve eşyasını teknik cihazlarla, ge-
rektiğinde el ile kontrol etmeye ve
aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek
isteyenler kimliklerini sorulmaksızın
ibraz etmek zorundadırlar. Milletlera-
rası anlaşmalar hükümleri saklıdır.

(7) Önleme aramasının sonucu,
arama kararı veya emri veren merci
veya makama bir tutanakla bildirilir.

MADDE 10 - (1) Taşınması memnu
olan kama, hançer ve saldırmanın ya-
pılması ve satılması da yasaktır.

(2) Eski eserlerden olupta kıymetli
olanların satışı bu hükümden müstes-
nadır.

MADDE 11 - 1(1) Polis;
A) Genel ahlak ve edep kurallarına

aykırı olarak; utanç verici ve toplum
düzeni bakımından tasvip edilmeyen
tavır ve davranışta bulunanlar ile bu
nitelikte söz, şarkı, müzik veya ben-
zeri gösteri yapanları,

B) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç
erkeklere sözle veya herhangi bir şe-
kilde sarkıntılık edenleri, kötü alış-
kanlıklara ve hertürlü ahlaksızlığa yö-
nelten ve teşvik edenleri,

C) Genel ahlâk ve edebe aykırı ma-
hiyette her türlü sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakıl-
maksızın üreten ve satanları,

Herhangi bir müracaat veya şika-
yet olmasa bile engeller, davranışları-
nın devamını durdurarak yasaklar, sa-
nıklar hakkında tanzim olunacak ev-

rakı derhal şikayete bağlı suçlar hak-
kındaki evrakı da şikayet ve müracaat
vukubulduğu takdirde adliyeye tevdi
eder.

(2) (Mülga)

MADDE 12 - 2(1) Kanunî istisna-
lar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun,
içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve
açılması izne bağlı yerlerde onsekiz
yaşından küçükler çalıştırılamaz.

(2) Polis bar, pavyon, gazino, mey-
hane gibi içkili yerler ile kıraathane ve
oyun oynatılan benzeri yerlere yanla-
rında veli ve vasileri olsa bile onsekiz
yaşını doldurmamış küçüklerin gir-
mesini meneder.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı
hareket edenler hakkında 17 nci, iş-
yerleri hakkında da 6 ncı madde hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 13 - 3(1) Polis,
A) Suçüstü hâlinde veya gecikme-

sinde sakınca bulunan diğer hâllerde
suç işlendiğine veya suça teşebbüs
edildiğine dair haklarında kuvvetli iz,
eser, emare veya delil bulunan şüphe-
lileri,

B) Haklarında yetkili mercilerce ve-
rilen yakalama veya tutuklama kararı
bulunanları,

C) Halkın rahatını bozacak veya re-
zalet çıkaracak derecede sarhoş olan-
ları veya sarhoşluk hâlinde başka-
larına saldıranları, yapılan uyarılara
rağmen bu hareketlerine devam eden-
ler ile başkalarına saldırmaya yelte-
nenleri ve kavga edenleri,

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye
giren ya da haklarında sınır dışı etme
veya geri verme kararı alınanları,

E) Polisin kanunlara uygun olarak
aldığı tedbirlere karşı gelenleri, dire-
nenleri ve görev yapmasını engelle-

11985-3233 m.3; 2002-4471 m.10; 2002-4771 m.12
22002-4771 m.10; 2004-5529 m.6
32002-4771 m.10; 2015-6638 m.2; 2018-KHK/700 m.14
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yenleri,
F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve

ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun
uygulanmasını gösteren Cumhurbaş-
kanınca çıkarılan yönetmelikte belirti-
len esaslara uygun olarak alınan ted-
birlerin yerine getirilmesi amacıyla,
toplum için tehlike teşkil eden akıl
hastası, uyuşturucu madde veya al-
kol bağımlısı serseri veya hastalık bu-
laştırabilecek kişileri,

G) Haklarında gözetim altında ısla-
hına veya yetkili merci önüne çıkarıl-
masına karar verilen küçükleri,

H) Başkalarının can güvenliğini
tehlikeye düşürenleri,

eylemin veya durumun niteliğine
göre; koruma altına alır, uzaklaştırır
ya da yakalar ve gerekli kanuni iş-
lemleri yapar. Yakalanması belirli bir
usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun
hükümleri saklıdır.

(2) Yakalanan kişilerin kaçması
veya saldırıda bulunmasının önlen-
mesi bakımından kişinin sağlığına za-
rar vermeyecek şekilde her türlü ted-
bir alınabilir.

(3) Yakalanan kişilere, yakalama se-
bebi herhalde yazılı ve bunun müm-
kün olmaması hâlinde sözlü olarak
derhal; toplu suçlarda ise en geç bu
kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya
kadar bildirilir.

(4) Kişinin yakalandığı, istediği ka-
nunî yakınlarına derhal bildirilir. Ya-
kalananlardan,

A) Uyuşturucu madde kullanmış
olanlar ile sarhoş olanların,

B) Zor kullanılarak yakalananların,
C) Haklarında suç soruşturması ya-

pılacak olan şüpheli ve sanıkların,
Yakalanma anındaki sağlık durum-

ları tabip raporuyla tespit edilir.
(5) Yakalanan kişilerden suç işle-

diği şüphesi altında olanlar adlî mer-
cilere sevk edilir.

(6) Haklarında ıslah veya tedavi
tedbiri alınması gerekenler, ilgili ku-
rum yetkilileri tarafından teslim alı-
nır. Yakalama sebebi ortadan kalkan-
lar derhal serbest bırakılır.

Kayıp çocukların araştırılması
MADDE 13/A - 1(1) Kaybolan ço-

cukların bulunması amacıyla, polis,
sulh ceza hâkiminin veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde mülki
idare amirinin yazılı veya sonradan
yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri
ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait
olmakla birlikte kayıp çocuk tarafın-
dan kullanılan her türlü banka hesap
hareketlerini talep edebilir, telekomü-
nikasyon yoluyla iletişimini denetle-
yebilir ve sinyal bilgilerini değerlen-
direbilir. Tedbir kararı, en çok bir ay
için verilebilir; ancak bu süre, bir de-
faya mahsus olmak üzere bir ay daha
uzatılabilir.

(2) Mülki idare amirinin kararı, der-
hal mahkemenin onayına sunulur.
Mahkeme kararını en geç yirmidört
saat içinde verir.

MADDE 14 - (1) Şehir ve kasaba-
larda gerek mesken içinde ve gerek
dışında saat 24 ten sonra her ne su-
retle olursa olsun civar halkının ra-
hat ve huzurunu bozacak surette gü-
rültü yapanlar polisçe menolunur. Bu
yasağı dinlemiyenler hakkında Ceza
Kanununun 2546 ncı maddesine göre
takibat yapılır.

(2) Zabıtadan izin alınarak yapıla-
cak düğün ve müsamere ve balolar
bu kayıttan müstesnadır.

MADDE 15 - 3(1) Polis; yaptığı tah-
kikat esnasında ifadelerine müracaat

12017-KHK-680 m.26; Aynen kabul:2018-7072 m.25
2Kabahatler Kanununun 36 ncı maddesi olarak anlaşılmalıdır.
31985-3233 m.5; İptal:AYM 26/11/1986, E.:1985/8, K.:1986/27; 2015-6638 m.3
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lazımgelen kimseleri çağırır ve kendi-
lerine lüzumu olan şeyleri sorar.

(2) (İptal)
(3) Polis; müşteki, mağdur veya ta-

nık ifadelerini, talepleri hâlinde ika-
met ettikleri yerlerde veya işyerle-
rinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı
ile uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
lar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Zor ve silah kullanma
MADDE 16 - 1(1) Polis, görevini

yaparken direnişle karşılaşması ha-
linde, bu direnişi kırmak amacıyla ve
kıracak ölçüde zor kullanmaya yetki-
lidir.

(2) Zor kullanma yetkisi kapsa-
mında, direnmenin mahiyetine ve de-
recesine göre ve direnenleri etkisiz
hale getirecek şekilde kademeli olarak
artan nispette bedenî kuvvet, maddî
güç ve kanunî şartları gerçekleşti-
ğinde silah kullanılabilir.

(3) İkinci fıkrada yer alan;
a) Bedenî kuvvet; polisin direnen

kişilere karşı veya eşya üzerinde
doğrudan doğruya kullandığı bedenî
gücü,

b) Maddî güç; polisin direnen kişi-
lere karşı veya eşya üzerinde bedenî
kuvvetin dışında kullandığı kelepçe,
cop, basınçlı ve/veya boyalı su, göz
yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî en-
geller, polis köpekleri ve atları ile sair
hizmet araçlarını,

ifade eder.
(4) Zor kullanmadan önce, ilgililere

direnmeye devam etmeleri halinde
doğrudan doğruya zor kullanılacağı
ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin ma-
hiyeti ve derecesi göz önünde bulun-
durularak, ihtar yapılmadan da zor
kullanılabilir.

(5) Polis, zor kullanma yetkisi kap-
samında direnmeyi etkisiz kılmak
amacıyla kullanacağı araç ve gereç

ile kullanacağı zorun derecesini ken-
disi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu
kuvvet olarak müdahale edilen du-
rumlarda, zor kullanmanın derecesi
ile kullanılacak araç ve gereçler müda-
hale eden kuvvetin amiri tarafından
tayin ve tespit edilir.

(6) Polis, kendisine veya başkasına
yönelik bir saldırı karşısında, zor kul-
lanmaya ilişkin koşullara bağlı kal-
maksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun meşru savunmaya ilişkin
hükümleri çerçevesinde savunmada
bulunur.

(7) Polis;
a) Meşru savunma hakkının kulla-

nılması kapsamında,
b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kul-

lanarak etkisiz hale getiremediği di-
reniş karşısında, bu direnişi kırmak
amacıyla ve kıracak ölçüde,

c) Hakkında tutuklama, gözaltına
alma, zorla getirme kararı veya yaka-
lama emri verilmiş olan kişilerin ya
da suçüstü halinde şüphelinin yaka-
lanmasını sağlamak amacıyla ve sağ-
layacak ölçüde,

d) Kendisine veya başkalarına, iş-
yerlerine, konutlara, kamu binala-
rına, okullara, yurtlara, ibadethane-
lere, araçlara ve kişilerin tek tek veya
toplu halde bulunduğu açık veya ka-
palı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı,
yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri
silahlarla saldıran veya saldırıya te-
şebbüs edenlere karşı, saldırıyı etki-
siz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak
ölçüde,

silah kullanmaya yetkilidir.
(8) Polis, yedinci fıkranın (c) bendi

kapsamında silah kullanmadan önce
kişiye duyabileceği şekilde "dur" çağ-
rısında bulunur. Kişinin bu çağrıya
uymayarak kaçmaya devam etmesi
halinde, önce uyarı amacıyla silahla

12007-5681 m.4; 2015-5538 m.4

589



10- m.17 PVSK

ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta
ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilme-
sinin mümkün olmaması halinde ise
kişinin yakalanmasını sağlamak ama-
cıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş
edilebilir.

(9) Polis, direnişi kırmak ya da ya-
kalamak amacıyla zor veya silah kul-
lanma yetkisini kullanırken, kendi-
sine karşı silahla saldırıya teşebbüs
edilmesi halinde, silahla saldırıya te-
şebbüs eden kişiye karşı saldırı tehli-
kesini etkisiz kılacak ölçüde duraksa-
madan silahla ateş edebilir

MADDE 17 - 1(1) Polisin:
A) Kanun ve usul dairesinde ver-

diği emre itaatsizlik ve ittihaz eyle-
diği tedbirlere riayetsizlik edenler; 2

B) Vazife yaparken polise mukave-
mette bulunan veya vazifesinden alı-
koymak maksadiyle polise zorla karşı
koyan ve yakalanmadıkları takdirde
hareketlerinde devam etmeleri mel-
huz bulunan şahıslar; 3

Karakola götürülüp haklarında tan-
zim olunacak evrakla beraber adli-
yeye verilirler.

(2) (Mülga)
(3) (Mülga)
(4) (Mülga)
(5) (Mülga)

MADDE 18 - 4(Mülga)

MADDE 19 - Polis; sokak, meydan
ve umuma mahsus yerlerde intizamı
temin ve Seyrüsefer Talimatnamesin-
deki vasıflara uygun olmıyan nakil
vasıtalarını işletmekten ve bu vasıta-
ları sarhoş olarak veya seyrüseferin
intizam ve selametini bozacak surette
idare edenleri çalışmaktan meneder.

MADDE 20 - 5(1) Zabıta, imdat is-
tenmesi veya yangın, su baskını ve
boğulma gibi büyük tehlikelerin ha-
ber verilmesi veya görülmesi halleri
ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine
veya yapılmakta devam olunmasına
mani olmak için konutlara, iş yerle-
rine ve eklentilerine girebilir.

(2) Zabıta aşağıda yazılı hallerde
üniversite, bağımsız fakülte veya üni-
versiteye bağlı kurumların binalarına
veya bunların eklerine girebilir.

A) Üniversite binaları veya ekleri
içinde, kurumun imkanlarıyla önlen-
mesi mümkün görülmeyen olayla-
rın çıkması ihtimali karşısında rektör,
acele hallerde de dekan veya bağlı ku-
ruluş yetkililerinin zabıtadan yardım
talep etmeleri halinde,

B) Herhangi bir davet veya izne
bağlı olmaksızın suç ve suçluların ko-
vuşturulması için her zaman,

Fıkranın (A) bendinde gösterilen
hallerde talep derhal yerine getirilir,

(3) İlgili kurumlar kovuşturma do-
layısiyle zabıta kuvvetlerine gereken
her türlü yardım ve kolaylığı göster-
mekle yükümlüdürler.

MADDE 21 - Bir neşir vasıtası
için abone yazmak veya bunlar için
yazı, resim, ilan gibi bir madde ka-
bul etmek maksadiyle Matbuat Kanu-
nuna göre alınmış vesikası olmaksı-
zın idare evlerinin dışında dolaşanlar
veya dolaştırılanlar şantajdan veya
böyle bir harekette dolandırıcılıktan
maznun olarak takibat altında bulu-
nanlar; polisçe bu yolda çalışmaktan
menedilir.

MADDE 22 - Bu kanunda yazılı
vazife ve salahiyetlerin yapılması ve

11980-2261 m.1; 1985-3233 m.6; 2007-5681 m.6 (Mülga);
2Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız
3Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız
41948-5188 m.1
51973-1775 m.4; AYM 25/4/1974, E.:1973/41, K.:1974/13 (İptal)
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kullanılması için en büyük mülkiye
amirlerinin vereceği emirleri, Dahi-
liye Vekili re’sen verebilir.

MADDE 23 - Umumi ve hususi ka-
nunlarla polise verilen ve bu kanunda
yazılı bulunmıyan vazife ve salahiyet-
lerin hükümleri bakidir.

MADDE 24 - Mahsus zabıta teşki-
latı olan işlerde bu teşkilata mensup
memur bulunmadığı yerlerde polis,
bunlara ait inzıbati muameleleri yap-
mağa salahiyetlidir.

MADDE 25 - 1 Polis teşkilatı bulun-
mıyan yerlerde il, ilçe ve bucak jan-
darma komutanları ile jandarma ka-
rakol komutanları bu kanunda yazılı
vazifeleri yapar ve yetkileri kullanır-
lar.

MADDE 26 - 2Bu kanunun tatbik
suretini gösterir bir yönetmelik Cum-
hurbaşkanınca çıkarılır

Ek Madde 1-3(1) Umumî veya
umuma açık yerler ile umuma açık
yer niteliğindeki ulaşım araçlarında,
gerçek kişi veya topluluklar, mahallin
en büyük mülkî amirine, en az kırk
sekiz saat önceden yazılı bildirimde
bulunmak suretiyle, oyun ve temsil
verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri
düzenleyebilir.

(2) Bunlardan, Devletin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğüne,
Anayasal düzene veya genel ahlâka
aykırı olduğu tespit edilenler hak-
kında mahallin en büyük mülkî amiri
tarafından derhal Cumhuriyet savcılı-
ğına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılacak

bildirimde oyun veya temsile katılan
yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ika-
metgâh ve tâbiiyetleri belirtilir.

Ek Madde 2 – 4(1) (Mülga)
(2) Gözaltına alınanların yeme,

içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait
masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü
bütçesine konulacak ödenekle karşıla-
nır.

Ek Madde 3 – 5(1) Polis, aşağıdaki
hallerde gerekli görülen kişilerden;

A) Devletin bütünlüğü, genel gü-
venliği ve Anayasa düzeni ile kaçak-
çılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili
olarak yaptığı suç soruşturmaları sı-
rasında ifadesine başvurulacak olan-
lara,

B) Vatandaşlık durumu ile bu Ka-
nunun 17 nci maddesinde belirtilen
kimlik tesbiti yapılıncaya kadar,

Tespit edilmiş olan ikametgah veya
iş adreslerinden ayrılmamalarını ya-
zılı olarak isteyebilir.

(2) Bunların, bulunabilecekleri yeni
adreslerini bildirmeleri şartıyla o yer-
den ayrılmalarına mahallin en büyük
mülki amirinin yazılı emriyle izin ve-
rilir.

Ek Madde 4 – 6(1) Polis, görevli bu-
lunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet
branşı, yeri ve zamanına bakılmaksı-
zın, bir suçla karşılaştığında suça el
koymak, önlemek, sanık ve suç delil-
lerini tesbit, muhafaza ve yetkili zabı-
taya teslim etmekle görevli ve yetkili-
dir.

(2) Bu madde hükmü gereğince bir
suça müdahale eden polise karşı işle-
nen suçlar görevli memura karşı işlen-

11973-1758 m.1
22018-KHK/700 m.14
32002-4471 m.10
41985-3233 m.7; 1992-3842 m.31
51985-3233 m.7
61985-3233 m.7
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miş suç; müdahalede bulunan polisin
işlediği suçlar ise görevli memurun
işlediği suç sayılır.

Ek Madde 5 – 1(1) Genel güvenlik,
kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle
ilgili önemli olayları takip etmek, ge-
rekiyorsa müdahale ederek soruştur-
masını yapmak üzere;

A) İçişleri Bakanlığınca doğrudan
veya ilgili valinin talebi üzerine mer-
kez personelinden ekipler (timler) gö-
revlendirilebilir.

B) Yukarıdaki bent hükmüne uy-
gun olarak bir ilde soruşturması ya-
pılan olayın aydınlatılması, delillerin
toplanması, sanıkların yakalanması,
başka illerde de araştırma ve soruş-
turma yapılmasını gerektiriyorsa iller
arasında ilgili valiliklerce ekipler gö-
revlendirilebilir.

(2) Bu ekiplerin polis yetkilerini
kullanması, polis bölgesi sınırları ile
kayıtlı değildir. Bu ekipler görev yap-
tıkları mahallin en büyük mülki ami-
rine bilgi vermek zorundadırlar. Göre-
vin ifası sırasında mahallin en büyük
mülki amirine karşı da sorumludur-
lar.

(3) Genel ve özel kolluk makam ve
memurları bu personele gereken her
türlü yardımı yapmaya mecburdur.

Adlî görev ve yetkiler
Ek Madde 6 – 2(1) Polis, bu mad-

dede yazılı görevlerinin yanında,
Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer
mevzuatta yazılı soruşturma işlemle-
rine ilişkin görevleri de yerine getirir.

(2) Polis, bir suça ilişkin olarak ken-
disine yapılan sözlü ihbar ve şikâyet-
leri ve görevi sırasında öğrendiği suça
ilişkin bilgileri yazılı hale getirir.

(3) Edinilen bilgi veya alınan ihbar
veya şikâyet üzerine veya kendiliğin-

den bir suçla karşılaşan polis, olay
yerinde kişilerin ve toplumun sağlı-
ğına, vücut bütünlüğüne veya mal-
varlığına zarar gelmemesi ve suçun
delillerinin kaybolmaması ya da bo-
zulmaması için derhal gerekli tedbir-
leri alır.

(4) Bir suç işlendiği veya işlen-
mekte olduğu bilgisini edinen po-
lis, olay yerinin korunması, delillerin
tespiti, kaybolmaması ya da bozul-
maması için acele tedbirleri aldıktan
sonra el koyduğu olayları, yakalanan
kişiler ile uygulanan tedbirleri der-
hal Cumhuriyet savcısına bildirir ve
Cumhuriyet savcısının emri doğrultu-
sunda işin aydınlatılması için gerekli
soruşturma işlemlerini yapar.

(5) Yapılacak araştırma sonunda
edinilen bilginin bir kabahate ilişkin
olduğu hallerde, konu araştırılarak
gerekli yasal işlem yapılır veya yapıl-
ması sağlanır.

(6) Olay yerinde görevine ait işlem-
lere başlayan polis, bunların yapılma-
sına engel olan veya yetkisi içinde al-
dığı tedbirlere aykırı davranan kişi-
leri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve
gerektiğinde zor kullanarak bundan
men eder.

(7) Polis, suçun delillerini tespit et-
mek amacıyla, Cumhuriyet savcısının
emriyle olay yerinde gerekli inceleme
ve teknik araştırmaları yapar, delilleri
tespit eder, muhafaza altına alır ve in-
celenmek üzere ilgili yerlere gönderir.

(8) Olay yeri dışında kalan ve o
suça ilişkin delil elde edilebileceği yö-
nünde kuvvetli şüphe sebebi bulunan
konut, işyeri ve kamuya açık olma-
yan kapalı alanlarda yapılacak işlem-
ler için Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun arama ve elkoymaya ilişkin hü-
kümleri uygulanır.

(9) Polis, olaydaki failin, gözaltına

11985-3233 m.7
21985-3233 m.7; 2007-5681 m.5; 2017-KHK-680 m.27; Aynen kabul:2018-7072 m.26
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alınan şüpheli ile aynı kişi olup ol-
madığının belirlenmesi bakımından
zorunlu olması halinde, Cumhuriyet
savcısının talimatıyla teşhis yaptırabi-
lir.

(10) Tanıklıktan çekinebilecek olan-
lar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz.

(11) İşleme başlanmadan önce, teş-
histe bulunacak kişinin faili tarif eden
beyanları tutanağa bağlanır.

(12) Teşhis işlemine tâbi tutulan
kişilerin birden fazla ve aynı cins-
ten olması, aralarında yaş, boy, ağır-
lık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hu-
suslarda benzerlik bulunması gerekir.
Teşhis için gerekli olması halinde, şüp-
helinin görünüşü ile ilgili gerekli de-
ğişiklikler yapılabilir. Teşhis işlemine
tâbi tutulan kişilerin her birinde, teş-
his sırasında bir numara bulunduru-
lur.

(13)Teşhiste bulunan kişi ile teşhis
işlemine tâbi tutulan kişilerin birbi-
rini görmemesi gerekir.

(14) Teşhis işlemi en az iki kez tek-
rarlanır ve teşhiste bulunması istenen
kişiye, şüphelinin teşhis edilecek ki-
şiler arasında yer almıyor olabileceği
hatırlatılır.

(15) Teşhis işlemine tâbi tutulan
kişilerin, bu işlem sırasında birlikte
fotoğrafları çekilerek veya görüntü-
leri kayda alınarak, soruşturma dos-
yasına konur.

(16) Şüphelinin fotoğrafı üzerinden
de teşhis yaptırılabilir. Ancak tek bir
fotoğraf veya aynı kişinin farklı fotoğ-
rafları üzerinden teşhis yaptırılamaz.
Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı
büyüklük ve özellikte olmaları gere-
kir.

(17) Teşhis işlemi tutanağa bağlanır.
(18)1(Sanal ortamda araştırma yet-

kisi iptal edilmiştir.)

Ek Madde 7 – 2(1) Polis, Devle-
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğüne, Anayasa düzenine ve ge-
nel güvenliğine dair önleyici ve koru-
yucu tedbirleri almak, emniyet ve asa-
yişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde
ve sanal ortamda istihbarat faaliyetle-
rinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar,
değerlendirir, yetkili mercilere veya
kullanma alanına ulaştırır. Devletin
diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbir-
liği yapar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görevle-
rin yerine getirilmesine yönelik ola-
rak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun, ca-
susluk suçları hariç, 250 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentlerinde yazılı suçlar ile bi-
lişim suçlarının işlenmesinin önlen-
mesi amacıyla hâkim kararı veya ge-
cikmesinde sakınca bulunan hallerde
Emniyet Genel Müdürünün, Emni-
yet Genel Müdürlüğü İstihbarat Da-
iresi Başkanının veya bilişim suçla-
rıyla sınırlı olmak üzere bilişim suç-
ları ile ilgili daire başkanının yazılı
emriyle, telekomünikasyon yoluyla
yapılan iletişim veya internet bağlantı
adresleriyle internet kaynakları ara-
sındaki veri trafiği ile iletilen veri-
ler tespit edilebilir, dinlenebilir, sin-
yal bilgileri değerlendirilebilir, kayda
alınabilir. Gecikmesinde sakınca bu-
lunan hallerde verilen yazılı emir, yir-
midört saat içinde yetkili ve görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, ka-

1(İptal): AYM 19/2/2020, E.:2018/91, K.:2020/10. İptal edilen fıkra şöyleydi: "Polis, sanal ortamda
işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik
bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir.Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcı-
ları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu
birimine bildirir.

21985-3233 m.7; 2005-5397 m.1; 2015-6638 m.5; 2016-KHK-671 m.24; Aynen kabul:2016-6757 m.21;
2017-KHK/680 m.28;Aynen kabul:2018-7072 m.27; 2018-KHK/700 m.14
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rarını en geç kırk sekiz saat içinde ve-
rir. Sürenin dolması veya hâkim tara-
fından aksine karar verilmesi halinde
tedbir derhal kaldırılır. Bu halde din-
lemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en
geç on gün içinde yok edilir; durum
bir tutanakla tespit olunur ve bu tu-
tanak denetimde ibraz edilmek üzere
muhafaza edilir.

(3) Yetkili ve görevli hâkim, Ankara
ağır ceza mahkemesi üyesidir.

(4) Kararda ve yazılı emirde, hak-
kında tedbir uygulanacak kişinin kim-
liği, iletişim aracının türü, kullandığı
telefon numaraları, ilgili internet bağ-
lantı adresi veya bağlantıyı tesbite im-
kân veren kodundan belirlenebilenler
ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile
tedbire başvurulmasını gerektiren ne-
denler belirtilir. Kararlar, en fazla üç
ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle
üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla
üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgü-
tünün faaliyeti çerçevesinde devam
eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli
görülmesi halinde, hâkim üç aydan
fazla olmamak üzere sürenin mütead-
dit defalar uzatılmasına karar verebi-
lir.

(5) Uygulanan tedbirin sona ermesi
halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin
kayıtlar en geç on gün içinde yok edi-
lir. Durum bir tutanakla tesbit olunur
ve bu tutanak denetimde ibraz edil-
mek üzere muhafaza edilir.

(6) İstihbarat faaliyetlerinde, bu
maddede belirtilen suçların önlen-
mesi amacıyla ve hâkim kararı alın-
mak koşuluyla, teknik araçlarla iz-
leme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu hizmeti ve-
ren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi
ve belgelerinden yararlanabilmek için
gerekçesini de göstermek suretiyle
yazılı talepte bulunulabilir. Bu ku-
rum ve kuruluşların kanuni sebep-
lerle veya ticari sır gerekçesiyle bu

bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde
ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve bel-
gelerden yararlanılabilir.

(7) Bu madde hükümlerine göre yü-
rütülen faaliyetler çerçevesinde elde
edilen kayıtlar, birinci fıkrada belir-
tilen amaçlar dışında kullanılamaz.
Elde edilen bilgi ve kayıtların saklan-
masında ve korunmasında gizlilik il-
kesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine
aykırı hareket edenler hakkında, gö-
rev sırasında veya görevden dolayı
işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcıla-
rınca doğrudan soruşturma yapılır.

(8) Hâkim kararları ve yazılı emir-
ler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstih-
barat Dairesi Başkanlığı görevlileri ile
bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere
bilişim suçlarıyla ilgili daire başkan-
lığı görevlilerince yerine getirilir. İş-
lemin başladığı ve bitirildiği tarih ve
saat ile işlemi yapanın kimliği bir tu-
tanakla saptanır.

(9) Bu maddede yer alan faaliyet-
lerin denetimi; sıralı kurum amirleri,
mülki idare amirleri, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş
elemanları tarafından yılda en az bir
defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakan-
lık Teftiş Kurulu tarafından da denet-
lenebilir. Bu kapsamda yapılan dene-
timlerin sonuçları bir rapor hâlinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Güven-
lik ve İstihbarat Komisyonuna sunu-
lur.

(10) Bu maddede belirtilen teleko-
münikasyon yoluyla yapılan iletişime
ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Kanu-
nun 135 inci maddesi kapsamında ya-
pılacak dinlemeler, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu bünyesinde tek
bir merkezden yürütülür.

(11) Bu maddede belirlenen usûl ve
esaslara aykırı dinlemeler hukuken
geçerli sayılmaz ve bu şekilde din-
leme yapanlar hakkında 26.9.2004 ta-
rihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
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hükümlerine göre işlem yapılır.
(12) Bu maddenin uygulanmasına

ilişkin esas ve usûller Cumhurbaşka-
nınca çıkarılan yönetmelikle düzenle-
nir.

Ek Madde 8 – 1(Mülga)

Ek Madde 9 – 2(1) Bu Kanun ve di-
ğer kanun hükümlerine göre gerekli
hallerde;

A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici
ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair
görevlerin ifası sırasında silah kullan-
mak zorunda kalan polis hakkında,
cezai sorumluluğun tespiti bakımın-
dan Memurin Muhakematı Hakkında
Kanuna göre işlem yapılır.

B) Adliyeye ilişkin vazife ve işlerle
ilgili bir hizmeti yerine getirirken si-
lah kullanmak zorunda kalan polis
hakkında, hazırlık soruşturması biz-
zat Cumhuriyet savcıları veya yar-
dımcıları tarafından yapılır.

(2) Sanık polis, hakkında dava açıl-
dığı takdirde duruşmadan vareste tu-
tulabilir. Olayın mahiyetine ve kusu-
run derecesine göre, İçişleri Bakanlı-
ğınca durumu uygun görülen polisin
vekalet verdiği avukatın ücreti, Em-
niyet Genel Müdürlüğü bütçesine ko-
nulacak ödenekten karşılanır. Avukat
tutma ve ücret ödeme usul ve esasları
yönetmelikte gösterilir.

(3) (Mülga)
(4) 1481 sayılı Asayişe Müessir

Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında
Kanuna göre, sanık ve hükümlüler-
den ilan edilmek suretiyle arananla-
rın bulundukları yerleri bildiren ve
yakalanmalarına yardımcı olanlara
para ödülü verilebilir. Verilecek ödü-
lün miktarı ile bu fıkranın uygulan-
masına dair diğer hususlar İçişleri Ba-
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikte
gösterilir. Para ödülüne ait giderler
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır. Ödül
verilen kişilerin kimlikleri, rızaları ol-
madıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.

Ek Madde 10 – 3Görevli personel-
den görevin icrası sırasında veya gö-
revin icrasından dolayı bir uzvunu
veya duyusunu tamamen veya kıs-
men kaybedenlerin, rehabilitasyonu
ile bu kayıplardan doğan ihtiyaçlarını
karşılayacak her türlü cihaz ve sistem-
leri, Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından aynen temin edilir veya bedel-
leri, Emniyet Genel Müdürlüğü büt-
çesinden ödenir.

MADDE 27 - Bu kanun neşri tari-
hinden muteberdir.

MADDE 28 - Bu kanunun hüküm-
lerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.

11985-3233 m.7; 2004-5259 m.8
21985-3233 m.7; 2013-6495 m.102
31999-4419 m.2

595



10- m.28 PVSK

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 1935-2770
(2) 1965-694
(3) 1973-1758
(4) 1973-1775
(5) 1980-2261
(6) 1985-3233
(7) 1986-3257
(8) 1992-3842
(9) 1999-4419

(10) 2002-4771
(11) 2004-5259
(12) 2005-5397
(13) 2006-5453
(14) 2007-5571
(15) 2007-5651
(16) 2007-5681
(17) 2013-6495
(18) 2015-6638

(19) 2016-KHK/671
(20) 2016-6757
(21) 2017-KHK/680
(22) AYM;2015/41
(23) AYM;2017/98
(24) 2018-7072
(25) 2018-KHK/700
(26) AYM;2020/K.10

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

1; 25
2; 25
3; 16
4/A; 16, 18, 22, 23
5; 16
6; 11
7; 11

8; 11, 14
9; 16
12; 11
13; 18, 24
13/A; 21, 24
15; 18
16; 16, 18

17; 16
26; 25
Ek m.6; 16, 21, 24, 26
Ek m.7; 12, 15, 18, 19,
20, 21, 24, 25
Ek m.8; 11
Ek m.9; 17
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10a.
ÇARŞI VE MAHALLE
BEKÇİLERİ KANUNU

Kanun Numarası : 7245
Kabul Tarihi : 11/6/2020
Yayımlandığı Resmî Gazete: : 18/6/2020, Sayı 31159

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve İstihdam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun

amacı, çarşı ve mahalle bekçisi olarak
istihdam edileceklerde aranan şart-
lara, çarşı ve mahalle bekçilerinin
atama ve adaylık süreçlerine, görev
ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

İstihdam
MADDE 2 - (1) Genel kolluk kuv-

vetlerine yardımcı olmak üzere, em-
niyet ve jandarma teşkilatları bünye-
sinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve
mahalle bekçileri istihdam edilir.

(2) Emniyet ve jandarma teşkilatla-
rında istihdam edilen çarşı ve mahalle
bekçilerinin amirleri meslek hiyerar-

şileri içinde tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Adaylarda Aranacak Şartlar, Sınav,

Atama ve Adaylık Süreci

Adaylarda aranacak şartlar ve sı-
nav

MADDE 3 - 1(1) Çarşı ve mahalle
bekçisi olarak istihdam edileceklerde;
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci mad-
desinde sayılan genel şartlar ile İçiş-
leri Bakanlığınca çıkarılan yönetme-
likle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve
fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranır.

(2) Çarşı ve mahalle bekçisi olarak
istihdam edilmek için İçişleri Bakan-
lığınca çıkarılan yönetmelikte belirle-
nen usul ve esaslara göre yapılacak
giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

1AYM 15/10/2020, E.:2020/14, K.:2020/58 (İptal)



10a- m.4 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

Atama ve adaylık süreci
MADDE 4 - (1) Sınavlarda başarılı

olan, görevini yapmaya engel olabi-
lecek bir hastalık veya engeli bulun-
madığı sağlık kurulu raporu ile tes-
pit edilmiş bulunanlar emniyet veya
jandarma teşkilatlarına İçişleri Baka-
nının onayı ile aday memur olarak
atanırlar.

(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin
adaylık süresi bir yıldan az iki yıl-
dan fazla olamaz. Adaylık süresi içe-
risinde en az üç ay süreyle temel ve
hazırlayıcı eğitimler verilir.

(3) Adaylık süresi içinde temel ve
hazırlayıcı eğitim devrelerinin her bi-
rinde başarısız olanlarla hâl ve hare-
ketlerinde memuriyetle bağdaşmaya-
cak durumları, göreve devamsızlık-
ları tespit edilenlerin, aylıktan kesme
veya kademe ilerlemesinin durdurul-
ması cezası almış olanların memuri-
yetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı
ile kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler

Halka yardım görevi
MADDE 5 - (1) Çarşı ve mahalle

bekçileri, görevli oldukları mülki sı-
nırlar içerisinde halkın istirahat, sağ-
lık ve selametini sağlamak bakımın-
dan;

a) Yolda hastalanan, kazaya uğra-
yan, düşüp kalan ve genel durumu iti-
barıyla yardıma muhtaç olanlara yar-
dım etmek,

b) Yardıma ihtiyaç duyduğu değer-
lendirilen, şiddet mağduru veya şid-
dete ya da istismara uğrama riski taşı-
yan kadın ve çocukları, kimsesizleri,
engellileri ve acizleri en yakın genel
kolluk birimlerine teslim etmek,

c) Bir semt, yer, yol veya sokak sor-
mak için başvuranlara gerekli bilgiyi
vermek,

ç) Doğum, ölüm, hastalık, kaza,

yangın veya afet gibi önemli ve acele
hâller sebebiyle, yapılacak yardım is-
teklerinden gücü dâhilinde olanları
öncelikle yerine getirmek,

d) Büyük tehlike arz eden yangın
ve su baskını gibi afetlerde mahalle
sakinlerini derhal uyarmak,

e) Toplum sağlığını ve güvenliğini
tehdit eden bir hayvana rastlanıldı-
ğında verebileceği zararları engelle-
mek için kişileri alandan uzaklaştır-
mak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi
durumdan haberdar etmek,

ile görevli ve yetkilidir.

Önleyici ve koruyucu görev ve yet-
kiler

MADDE 6 - (1) Çarşı ve mahalle
bekçileri;

a) Görev saatleri içinde görevlen-
dirildikleri bölgede devriye hizmeti
yürütmek,

b) Görev bölgeleri içinde bulunan
konut, iş yeri ve araçlar gibi malla-
rın korunmasında sahipleri tarafın-
dan noksan alınan tedbirleri tamam-
lattırmak,

c) Görev saatleri içerisinde vâkıf ol-
dukları şüpheli durum veya kişileri
bağlı bulundukları genel kolluk bi-
rimlerine bildirmek,

ç) Kamu düzenini bozacak mahi-
yetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklık-
ların önlenmesi amacıyla genel kol-
luk kuvvetleri gelinceye kadar önle-
yici tedbirleri almak,

d) Görev bölgeleri içinde uyuştu-
rucu madde imal edildiği, satıldığı
veya kullanıldığından, kumar oynan-
dığından ya da fuhuş yapıldığından
şüphe edilen yerleri bağlı bulunduk-
ları genel kolluk birimlerine bildir-
mek,

e) Kişilerin can, mal ve ırzına yö-
nelik saldırı ve tehditleri önlemek ve
genel kolluk kuvvetleri gelinceye ka-
dar gerekli tedbirleri almak,
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f) Mahalle sakinlerini etkileyen
elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon
gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel
kolluk birimleri ile ilgili kurum ve ku-
ruluşlara bildirmek ve görevli ekipler
gelinceye kadar gerekli önleyici ted-
birleri almak,

g) Halkın sükûn ve istirahatini bo-
zanları ve başkalarını rahatsız eden-
leri engellemek,

ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıka-
yarak trafiğe mâni olan taşıtların ve
diğer engellerin kaldırılmasını sağla-
mak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu
genel kolluk birimlerine bildirmek,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi
afet ve tehlikelerde genel kolluğu bil-
gilendirmek ve görevli ekipler gelin-
ceye kadar gerekli önleyici tedbirleri
almak,

ile görevli ve yetkilidir.

Durdurma ve kimlik sorma
MADDE 7 - (1) Çarşı ve mahalle

bekçileri, görev bölgesi ve çalışma sa-
atleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri
ve araçları;

a) Bir suç veya kabahatin işlenme-
sini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan fa-
illerin yakalanmasını sağlamak, işle-
nen suç veya kabahatlerin faillerinin
kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da
zorla getirme kararı verilmiş olan ki-
şileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü
veya mal varlığı bakımından ya da
topluma yönelik mevcut veya muhte-
mel bir tehlikeyi önlemek,

amacıyla durdurabilir.
(2) Durdurma yetkisinin kullanıla-

bilmesi için makul bir sebebin bulun-
ması gerekir. Süreklilik arz edecek, fi-
ilî durum ve keyfîlik oluşturacak şe-
kilde durdurma işlemi yapılamaz.

(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, göre-

vini yerine getirirken kendisinin çarşı
ve mahalle bekçisi olduğunu belirle-
yen belgeyi gösterdikten sonra, dur-
durduğu kişiye durdurma sebebini
bildirir ve durdurma sebebine ilişkin
sorular sorabilir, kimliğini veya bu-
lundurulması gerekli diğer belgelerin
ibraz edilmesini isteyebilir. Bu kişi-
lere kimliğini ispatlama hususunda
gerekli kolaylık gösterilir. Belgesinin
bulunmaması, açıklamada bulunmak-
tan kaçınması veya gerçeğe aykırı be-
yanda bulunması dolayısıyla ya da
sair surette kimliği belirlenemeyen
kişi tutularak durumdan derhal genel
kolluk görevlileri haberdar edilir.

(4) Durdurma süresi, durdurma se-
bebine esas teşkil eden işlemin gerçek-
leştirilmesi için ihtiyaç duyulan ma-
kul süreden fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan
kalkması hâlinde kişilerin ve araçla-
rın ayrılmalarına izin verilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, dur-
durduğu kişi üzerinde veya aracında
silah ya da tehlike oluşturan diğer
bir eşyanın bulunduğu hususunda ye-
terli şüphenin varlığı hâlinde, kendi-
sine veya başkalarına zarar verilme-
sini önlemek amacına yönelik el ile
dıştan kontrol dâhil gerekli tedbirleri
alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki
elbisenin çıkarılması veya aracın, dı-
şarıdan bakıldığında içerisi görünme-
yen bölümlerinin açılması istenemez.

Adli görev ve yetkiler
MADDE 8 - (1) Çarşı ve mahalle

bekçileri, suç işlenirken veya işlen-
dikten sonra, henüz izleri meydanda
iken;

a) Şüphelileri yakalamak,
b) Yakaladıkları şüphelilerin kendi-

lerine veya başkalarına zarar verme-
lerini engelleyici tedbirleri almak,

c) Suç delillerinin kaybolmaması
veya bozulmaması için gerekli muha-
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faza tedbirlerini almak,
ç) Varsa olayın tanıklarının kimlik

ve adres bilgilerini tespit ederek genel
kolluk birimlerine bildirmek,

ile görevli ve yetkilidir.
(2) Çarşı ve mahalle bekçileri hakla-

rında tutuklama veya yakalama ka-
rarı çıkarılmış kimseleri gördükleri
takdirde yakalamak ve bağlı bulun-
duğu genel kolluk kuvvetlerine tes-
lim etmek ile görevli ve yetkilidir.

Zor ve silah kullanma yetkisi
MADDE 9 - (1) Çarşı ve mahalle

bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sa-
yılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu-
nun 16 ncı maddesinde belirtilen zor
ve silah kullanma yetkisini haizdir.

Genel kolluk kuvvetlerine yardım
görevi

MADDE 10 - (1) Çarşı ve mahalle
bekçileri mevzuatla genel kolluk kuv-
vetlerine tevdi edilen görevlerde ge-
nel kolluk kuvvetlerine yardımcı olur-
lar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başka görevde çalıştırma yasağı
MADDE 11 - (1) Çarşı ve mahalle

bekçileri kolluk hizmet ve görevleri
dışında her ne suretle olursa olsun ça-
lıştırılamazlar.

Çalışma saatleri
MADDE 12 - (1) Çarşı ve ma-

halle bekçilerinin haftalık çalışma sü-
resi kırk saattir. Emniyet ve asayişin
gerektirdiği durumlarda haftada bir
gün istirahat verilmek kaydıyla bu
süre artırılabilir.

(2) Günlük çalışma saatleri esas ola-
rak güneşin batış saatinden doğuş sa-
atine kadar olan zaman dilimini kap-
sayacak şekilde düzenlenir.

(3) Çarşı ve mahalle bekçileri gü-
venlik veya kamu düzeni ile görevi et-

kileyen zorunluluk hâlleri haricinde
birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen
çalışma süresi ve saatleri dışında ça-
lıştırılamaz. Güvenlik veya kamu dü-
zeni ile görevi etkileyen zorunluluk
hâllerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Disiplin, ödül ve performans değer-
lendirme

MADDE 13 - (1) Çarşı ve mahalle
bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve
performans değerlendirme işlemle-
rinde istihdam edildikleri genel kol-
luk kuvvetine göre emniyet ya da jan-
darma hizmetleri sınıfı mensuplarına
uygulanan hükümler uygulanır

Yönetmelik
MADDE 14 - (1) Çarşı ve mahalle

bekçilerinin çalışma usul ve esasları,
alacakları meslek içi eğitim, giyecek-
leri kıyafet ve görevde kullanacakları
teçhizatlar ile bu Kanunun uygulan-
masına ilişkin diğer hususlar İçişleri
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Değiştirilen hükümler
MADDE 15 - (1) (8/6/1949 tarihli

ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)

(2) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili
olup yerine işlenmiştir.)

(3) (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiş-
tir.)

Yürürlükten kaldırılan Kanun ve
atıflar

MADDE 16 - (1) 14/7/1966 tarihli
ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi-
leri Kanunu yürürlükten kaldırılmış-
tır.
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(2) Mevzuatta 772 sayılı Kanuna ya-
pılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayı-
lır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Ka-

nunla çıkarılması öngörülen yönetme-
likler bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren altı ay içinde çıkarılır.

(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak yö-
netmelikler yürürlüğe konuluncaya

kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin
bu Kanuna aykırı olmayan hükümle-
rinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu Kanun yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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11.
ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete : 1/6/2005, Sayı 25832

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - Bu Yönetmelik, adlî

kolluğun çalışma esaslarını, adlî kol-
luk görevlilerinin niteliklerini, adlî
işlemlerinin denetimini, hizmet ön-
cesi ve hizmet içi eğitimini, diğer hiz-
met birimleri ile ilişkilerini, değerlen-
dirme raporlarının düzenlenmesini,
uzmanlık dallarına göre hangi bölüm-
lerde çalıştırılacaklarını ve diğer hu-
susları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönetmelik,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 167 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte

geçen deyimlerden;
Adlî kolluk görevlileri: 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/6/1937

tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşki-
lâtı Kanununun 8, 9 ve 12 nci madde-
leri, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri
Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993
tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müste-
şarlığının Teşkilât ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname-
nin 8 inci maddesi, 9/7/1982 tarihli
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Kanununun 4 üncü maddesi
ve 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Jandarma Teşkilâtı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğinde belirtilen so-
ruşturma işlemlerini yapmak üzere,
tâbi oldukları atama usulüne göre gö-
revlendirilen komutan, âmir, memur
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ve diğer görevlileri,
1(Adli kolluk sorumlusu:...)
2(En üst dereceli kolluk amiri:...)
Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhu-

riyet başsavcıları ile Cumhuriyet sav-
cılarını,

Kovuşturma: İddianamenin kabulü
ile başlayıp hükmün kesinleşmesine
kadar geçen evreyi,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili
mercilerce suç şüphesinin öğrenilme-
sinden, iddianamenin kabulüne ka-
dar geçen evreyi,

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl:
Derhâl işlem yapılmadığı takdirde su-
çun delillerinin kaybolması veya şüp-
helinin kaçması veya kimliğinin sap-
tanamaması ihtimalini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görevlendirme
MADDE 4 - Soruşturma yapmak

üzere;
a) Emniyet Genel Müdürlüğünce,

asgarî tam teşekküllü bir polis kara-

kolu bulunan yerlerde,
b) Jandarma Genel Komutanlı-

ğınca, asgarî tam teşekküllü bir jan-
darma karakolu bulunan yerlerde,

c) Sahil Güvenlik Komutanlığınca,
asgarî sahil güvenlik bot komutanlık-
larının bulunduğu yerlerde,

d) (Değişik: RG-21/9/2012-28419)
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü-
ğünce, gümrük muhafaza kaçakçı-
lık ve istihbarat müdürlüğü, gümrük
müdürlüğü ile müstakil bölge ve kı-
sım âmirlikleri bulunan yerlerde,

mevcut imkanlar ölçüsünde yete-
rince adlî kolluk personeli görevlen-
dirilir.

Adlî kollukla ilgili esaslar
MADDE 5 - Adlî kollukla ilgili dü-

zenleme ve uygulamalarda aşağıdaki
genel esaslara uyulur:

a) (Cumhuriyet başsavcılığı)... (De-
ğişik ibare: RG-21/12/2013-28858) 3

4adlî görevlere ilişkin emir ve talimat-
larını öncelikle adlî kolluk sorumlula-
rına veya adlî kolluk görevi ifa eden
diğer birim âmirlerine verir.

Adlî kolluk, bağlı bulunduğu kol-

1Bu fıkrada 21/12/2013-28858 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliğin Danıştay tarafından
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yürütülmesi durdurulan ibare şöyle idi: "Adlî kol-
luk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adlî kolluğun komu-
tanını, amirini veya sorumlusunu"; Danıştay Onuncu Dairesinin 20/10/2014 tarihli ve E.:2013/8217
sayılı ve E.: 2013/8239 sayılı Kararları ile Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan ”Adlî kol-
luk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adlî kolluğun ko-
mutanını, amirini veya sorumlusunu ifade eder” ve “En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel
Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Ko-
mutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve
istihbarat müdürünü ifade eder” şeklindeki tanımlamaların yürütülmesi durdurulmuştur.

221/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen
fıkranın yürürlüğü Danıştay tarafından durdurulmuştur. Yürürlüğü durdurulan ek fıkranın metni
şöyle idi: "En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe
emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve
merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü,"; 21/12/2013 tarihli ve
28858 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile ücüncü fıkrasına “Adli Kolluk so-
rumluluk” deyiminden sonra gelmek üzere “En üst dereceli kolluk amiri” deyimi eklenmiş ve diğer
deyimler buna göre teselsül ettirilmiştir.

3Danıştay Onuncu Dairesinin 17/11/2014 tarihli ve E.:2014/5442 sayılı Kararı ile bu bentte yer
alan “. . . başsavcılığı. . . ” ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur.

4Danıştay Onuncu Dairesinin 20/10/2014 tarihli ve E.:2013/8217 sayılı ve E.: 2013/8239 sa-
yılı Kararları ile Bu Yönetmeliğin, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“. . . başsavcılığı. . . ” ibaresinin ve (c) bendinin, yürütülmesi durdurulmuştur.
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luk teşkilâtının bir parçası olup, ön-
celikli görevi, karşılaştığı suçun işlen-
mesini önlemektir.

Cumhuriyet savcılarınca, adlî gö-
revler ile ilgili emir ve talimatlar,
kolluk birimlerinin aralarındaki işbö-
lümü ile kolluk teşkilâtlarının görev
ve yetki alanlarına göre verilir.

Adlî kolluk, adlî görevlerin haricin-
deki hizmetlerde üstlerinin emrinde-
dir.

Adlî kolluk görevlilerine, adlî gö-
revi bulunmayan üstleri tarafından,
yürütülen soruşturma ile ilgili emir
ve talimat verilemez. Yönetmeliğin 7
nci maddesi hükümleri saklıdır.

Adlî kolluk görevlileri, kadrola-
rında yer aldıkları birimlere mevzu-
atla verilmiş ve adlî görev kapsamı
dışında kalan diğer görev ve hizmet-
leri de yerine getirirler.

b) Adlî kolluk görevlilerinin özlük
hakları, bağlı oldukları teşkilât tara-
fından yürütülür.

c) 5Bu bendin yürürlüğü durdurul-
muştur.

Görev ve yetkiler
MADDE 6 - (1) Soruşturma işlem-

leri, Cumhuriyet savcısının emir ve
talimatları doğrultusunda öncelikle
adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk gö-
revlileri Cumhuriyet savcısının adlî
görevlere ilişkin emirlerini gecikmek-
sizin yerine getirir.

(2) Adlî kolluk görevlileri, kendile-
rine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya
şikâyetleri; el koydukları olayları, ya-
kalanan kişiler ile uygulanan tedbir-
leri derhâl Cumhuriyet başsavcılığına
6(...ve en üst dereceli kolluk amirine) bil-
dirir ve ilgili Cumhuriyet savcısının
emri doğrultusunda işin aydınlatıl-
ması için gerekli soruşturma işlemle-
rine başlar.

(3) 7(...)
(4) 8(...)
(5) Bir ölümün doğal nedenlerden

meydana gelmediği kuşkusunu doğu-
racak bir durumun varlığı veya ölü-
nün kimliğinin belirlenememesi hâ-
linde; kolluk görevlisi, durumu der-
hâl Cumhuriyet başsavcılığına bildir-
mek ve Cumhuriyet savcısının emri
doğrultusunda soruşturma işlemle-

52013 yılında (RG 21/12/2013-No.28858) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişik-
liği ile eklenen (c) bendinin yürütülmesi durdurulmuştur:Danıştay Onuncu Dairesinin 13/2/2014
tarihli ve E.: 2014/49 sayılı, 27/12/2013 tarihli ve E.: 2013/8108 sayılı, 27/12/2013 tarihli ve
E.:2013/8166 sayılı, 17/11/2014 tarihli ve E.:2014/5442 sayılı Kararları ile Bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin, yürütülmesi durdurulmuştur. En üst dereceli kolluk
amiri adlî olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda
gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.

6Danıştay Onuncu Dairesinin 20/10/2014 tarihli ve E.:2013/8217 sayılı ve E.: 2013/8239 sayılı Ka-
rarları ile Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “. . . ve en üst dereceli kolluk
amirine. . . ” ibaresinin ve aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının yürütülmesi durdurul-
muştur.

721/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 6 ncı
maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve diğer fık-
ralar buna göre teselsül ettirilmiştir. Danıştay Onuncu Dairesinin 13/2/2014 tarihli ve E.: 2014/49 sa-
yılı, 27/12/2013 tarihli ve E.: 2013/8108 sayılı, 27/12/2013 tarihli ve E.:2013/8166 sayılı, 17/11/2014
tarihli ve E.:2014/5442 sayılı Kararları ile Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ... üçüncü fıkrasının yü-
rütülmesi durdurulmuştur. Yürürlüğü durdurulan metin şöyleydi: Ceza Muhakemesi Kanununun
135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları
hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili ara-
cılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları gö-
rüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir.

821/12/2013 tarih ve 28858 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan bu ek fıkranın yürürlüğü dur-
durulmuştur. Yürürlüğü durdurulan metin şöyleydi: En üst dereceli kolluk amiri, adlî kolluk hizmet-
lerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adlî kolluk görevlileri üzerinde gözetim,
denetim, planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir.
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rine başlamak zorundadır.
(6) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk

görevlilerine emirleri yazılı; acele hâl-
lerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir,
en kısa sürede yazılı hâle dönüştürü-
lerek mümkün olması hâlinde en seri
iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildi-
rir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlile-
rince alınmasına hazır edilir. Ancak,
kolluk görevlisi emrin yazılı hâle ge-
tirilmesini beklemeden sözlü emrin
gereğini yerine getirir.

(7) Suçüstü hâli ile gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde, Cumhuri-
yet savcısına erişilemiyorsa veya olay
genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcı-
sının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâ-
kimi de bütün soruşturma işlemlerini
yapabilir. Bu durumda adlî kolluk gö-
revlileri, sulh ceza hâkimi tarafından
emredilen tedbirleri alır ve araştırma-
ları yerine getirir.

(8) Adlî kolluk görevlileri, maddî
gerçeğin araştırılması ve adil bir yar-
gılamanın yapılabilmesi için, Cum-
huriyet savcısının emirleri doğrultu-
sunda şüphelinin lehine veya aley-
hine olan tüm delilleri, kanunda ön
görülen koşullara uyarak toplamak,
muhafaza altına almak ve bunları bir
fezleke ile Cumhuriyet savcısına sun-
makla yükümlüdür. Hukuka aykırı
delil elde edildiğinin tespiti hâlinde,
fezlekede bu hususa da yer verilir.
Adlî kolluk görevlileri diğer soruş-
turma işlemlerini de aynı titizlikle ye-
rine getirir.

(9) Olay yerinde görevine ait iş-
lemlere başlayan adlî kolluk görev-
lisi, bunların yapılmasına engel olan
veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere
aykırı davranan kişileri, işlemler so-
nuçlanıncaya kadar önce sözlü olarak
ikâz eder; uyulmaması hâlinde zor
kullanarak olay yerinden uzaklaştı-
rır. İlgilinin ısrarı hâlinde yakalama
işlemi uygulanır.

Diğer kolluk birimlerinin adlî kol-
luk görevi

MADDE 7 - Gerektiğinde veya
Cumhuriyet savcısının talebi hâlinde,
diğer kolluk birimleri de adlî kolluk
görevini yerine getirmekle yükümlü-
dür. Bu durumda, kolluk görevlileri
hakkında, adlî görevleri dolayısıyla
Ceza Muhakemesi Kanunu hüküm-
leri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kolluk Görevlilerinin

Nitelikleri, Hizmet Öncesi ve
Hizmet İçi Eğitimleri

Adlî kolluk görevlilerinin nitelik-
leri

MADDE 8 - (1) Adlî kolluk görev-
lileri, kolluk görevlilerinin ilgili mev-
zuatına göre taşıması gerekli olan ni-
teliklere sahip olmalıdır.

(2) Adlî kolluk görevlilerinin, yük-
lendiği görevlerin gerektirdiği bilgi
ve vasıfları taşıması sağlanır.

(3) Her hizmet bölümü için gerekli
koşullar, kanun veya kolluk birimleri-
nin bağlı bulundukları bakanlıklarca
çıkarılan mevzuatta belirtilir.

(4) Adlî kolluk görevlilerinin genel
ve özel niteliklerinin belirlenmesinde;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu,

b) 26/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
nunu,

c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri
Kanunu,

d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı
Emniyet Teşkilâtı Kanunu,

e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı
Uzman Jandarma Kanunu,

f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanunu,

g) 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Ka-
nunu,
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h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,

i) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname,

j) 16/7/1985 tarihli ve 85/9709 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının İdarî ve Adlî Görevlerine
İlişkin Tüzük,

k) 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan Jandarma Teşkilâtı Gö-
rev ve Yetkileri Yönetmeliği,

l) 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lâhlı Kuvvetleri Astsubay Meslek İçi
Eğitim Yönetmeliği,

m) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Emni-
yet Teşkilâtı Sağlık Şartları Yönetme-
liği,

n) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Po-
lis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yö-
netmeliği,

ile bu konudaki diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Adlî kolluğun hizmet öncesi ve hiz-
met içi eğitimi

MADDE 9 - (1) Adlî kolluk görevi
yapacak personelin verilen görevleri
en iyi seviyede yapabilmesi için bu
personel hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitime tâbi tutulur.

a) Hizmet öncesi eğitim;
1) Hizmet öncesi eğitimde kolluk

personelinin, adlî kolluk görevlerini
ifa edebilecek biçimde yetiştirilmeleri
esastır.

2) Hizmet öncesi eğitim müfredatla-
rında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun temel ilkeleri,
ceza sorumluluğunun esasları, özel
hükümler, 5271 sayılı Ceza Muhake-

mesi Kanunu ile diğer kanunlarda yer
alan ve kolluk tarafından yerine ge-
tirilen suç soruşturmasına ilişkin iş-
lemlerin hukukî çerçevelerine yönelik
konulara yer verilir.

b) Hizmet içi eğitim;
1) Adlî kolluk görevlerini üstlenmiş

bulunan kolluk personeline, hizmet
öncesi eğitimde verilen temel konular
yanında, yüklendiği görevin içeriğine
uygun alanlarda hizmet içi eğitim ve-
rilir.

2) Hizmet içi eğitim ile; hizmet ön-
cesi eğitimin eksikliklerini tamamla-
mak, personelin gördüğü hizmet ile
ilgili değişiklik ve gelişmelere uyu-
munu sağlamak, hizmet dallarında
çalıştırılacak personel ihtiyacını karşı-
lamak hedefleri gözetilir.

(2) Eğitim; her teşkilâtın ilgili mev-
zuat hükümleri çerçevesinde gerçek-
leştirilir. Bu kapsamda,

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu,

b) 26/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
nunu,

c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı
Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri
Kanunu,

d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı
Emniyet Teşkilâtı Kanunu,

e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı
Uzman Jandarma Kanunu,

f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanunu,

g) 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Ka-
nunu,

h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,

i) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı
İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun,

j) 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı
Polis Yüksek Öğretim Kanunu,

k) 2/7/1993 tarihli ve 485 sa-
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yılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât
ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname,

l) 16/7/1985 tarihli ve 85/9709 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının İdarî ve Adlî Görevlerine
İlişkin Tüzük,

m) 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan Jandarma Teşkilâtı Gö-
rev ve Yetkileri Yönetmeliği,

n) 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lâhlı Kuvvetleri Astsubay Meslek İçi
Eğitim Yönetmeliği,

o) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Emni-
yet Teşkilâtı Sağlık Şartları Yönetme-
liği,

p) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Po-
lis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yö-
netmeliği,

r) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Emni-
yet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eği-
tim Yönetmeliği,

s) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Po-
lis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bi-
limleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği,

t)15/10/2001 tarihli ve 24554 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Po-
lis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek
Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği,

u) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-
rük Muhafaza Görev Yönetmeliği,

ile bu konudaki diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

(3) Adlî kolluk görevlilerinin eği-

timlerinin verilmesinde kolluğun
bağlı olduğu Bakanlıkça talep edil-
mesi hâlinde, Adalet Bakanlığı tara-
fından eğitici personel görevlendiri-
lir. Hizmet içi eğitimlerin plânlanma-
sında Adalet Bakanlığının veya yet-
kili Cumhuriyet başsavcısının görüş-
leri de alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Raporları ve

Çalışma Esasları

Sertifika
MADDE 10 - Adlî kolluk eğitimini

başarı ile bitiren personele, ilgili eği-
tim birimlerince sertifika verilir. Adli
görevlerde öncelikli olarak sertifikası
olan kolluk personeli görevlendirilir.

Değerlendirme raporları
MADDE 11 - (1) Cumhuriyet

başsavcıları her yılın sonunda, bu
Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre
belirlenmiş adlî kolluk sorumluları
hakkında değerlendirme raporu dü-
zenleyerek, mülki idare amirlerine
gönderir. 9

(2) Değerlendirme raporlarında,
adlî kolluk görevlilerinin soruşturma
ve kovuşturma işlemlerindeki ehliye-
tiyle bu işlemlerde gösterdikleri çalış-
kanlık, iş disiplini ve başarı durum-
larına yer verilir. Bu değerlendirme
raporları ilgilinin sicilinin düzenlen-
mesinde dikkate alınır.

(3) Birden fazla Cumhuriyet baş-
savcılığının yetki çevresinde faaliyet
gösteren adlî kolluk sorumluları hak-
kında, değerlendirme raporları her yıl
sonunda diğer yer Cumhuriyet baş-
savcılıklarının görüşü de alınarak adlî
kolluk biriminin merkezinin bulun-
duğu yer Cumhuriyet başsavcısı tara-
fından düzenlenir.

9Danıştay Onuncu Dairesinin 20/10/2014 tarihli ve E.:2013/8217 sayılı ve E.: 2013/8239 sayılı
Kararları ile Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “. . . bu Yönetmeliğin 3
üncü maddesine göre belirlenmiş. . . ” ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur.

608



Adli Kolluk Yön. 11- m.12

Adlî kolluk görevlilerinin çalışma
esasları

MADDE 12 - (1) Adlî kolluk bi-
rimlerinde görev yapacak personelin
konusunda uzmanlaşması için müm-
kün olduğunca aynı veya benzer gö-
revlerde çalışması için kendi teşkilât-
larınca gerekli tedbirler alınır.

(2) Adlî kolluk görevlileri, yürütü-
lecek soruşturmalarla ilgili olarak, ka-
tılacakları meslek içi kurslar sonunda
belirli branşlarda ihtisaslaşırlar.

(3) Meydana gelen olayın özelliğine
göre, kolluk âmiri, soruşturma esna-
sında ihtiyaç duyduğu konularda ih-
tisaslaşmış personeli görevlendirerek
soruşturmanın daha kapsamlı yapıl-
masını sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Adlî kolluk hizmetinin denetimi
MADDE 13 - (1) Cumhuriyet baş-

savcıları ve Cumhuriyet savcıları;
a) Adlî kolluk hizmetlerinin etkin

ve verimli yürütülebilmesi amacıyla,
adlî kolluk görevlilerince ifa edilen

adlî işlemleri her zaman denetler.
b) Yürütülen soruşturma evrakını

gerektiğinde ilgili adlî kolluk biri-
minde inceleyerek, soruşturmaya iliş-
kin eksik gördüğü hususların ikma-
lini emredebileceği gibi, soruşturma
evrakı ve taraflarının bulunduğu hâl
üzere Cumhuriyet başsavcılığına inti-
kal ettirilmesi talimatını da verebilir.

(2) Cumhuriyet başsavcıları veya
Cumhuriyet savcıları adlî görevleri-
nin gereği olarak, gözaltına alınan
kişilerin bulundurulacakları nezaret-
haneleri, varsa ifade alma odalarını,
bu kişilerin durumlarını, gözaltına
alınma sürelerini, gözaltına alma ile
ilgili tüm kayıt ve işlemlerini denetler,
sonucunu nezarethaneye alınanların
kaydına ait deftere kaydeder.

Yürürlük
MADDE 14 - Bu Yönetmelik ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 - Bu Yönetmelik hü-

kümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları
birlikte yürütür.
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12.
YAKALAMA, GÖZALTINA

ALMA VE İFADE ALMA
YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete : 1.06.2005, Sayı 25832

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı,

bütün adlî kolluk görevlileri ile ge-
rektiğinde veya Cumhuriyet savcısı-
nın talebi üzerine adlî kolluk göre-
vini ifa eden diğer kolluk görevlile-
rinin, Cumhuriyet savcılarının bilgi
ve emirleri doğrultusunda yürütecek-
leri adlî soruşturma sırasında kolluk
tarafından gerçekleştirilen yakalama,
gözaltına alma, muhafaza altına alma
ve ifade alma işlemlerinin yürütülme-
sinde uyulacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik yaka-

lama, gözaltına alma, muhafaza al-
tına alma ve ifade alma işlemleri ile

adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde
veya Cumhuriyet savcısının talebi
üzerine adlî kolluk görevini ifa eden
bütün kolluk birimlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu, 7/11/1979 ta-
rihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkeme-
lerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun, 4/7/1934
tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa-
lahiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve
2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev
ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Kanunu, 2/7/1993 tarihli ve
485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnameye daya-
nılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Adlî kolluk: 04/06/1937 tarihli ve

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu-
nun 8, 9, 10 ve 12 nci maddeleri, 2803
sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yet-
kileri Kanununun 7 nci maddesi, 485
sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teş-
kilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 8 inci mad-
desi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı Kanununun 4 üncü madde-
sinde belirtilen soruşturma işlemini
yapan güvenlik görevlilerini,

Bilgi alma: Bir suçun tespiti veya
aydınlatılmasına yönelik olarak, müş-
teki ve suçtan zarar gören ile suç iş-
leme şüphesi altında bulunmayan di-
ğer kişilerin dinlenmesini ve tutanağa
geçirilmesini,

İfade alma: Şüphelinin kolluk gö-
revlileri veya Cumhuriyet savcısı tara-
fından soruşturma konusu suçla ilgili
olarak dinlenmesini,

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl:
Derhâl işlem yapılmadığı takdirde
suçun iz, eser, emare ve delillerinin
kaybolması veya şüphelinin kaçması
veya kimliğinin saptanamaması ihti-
malinin ortaya çıkması hâlini,

Gözaltına alma: Kanunun verdiği
yetkiye göre, yakalanan kişinin hak-
kındaki işlemlerin tamamlanması
amacıyla, yetkili hâkim önüne çıka-
rılmasına veya serbest bırakılmasına
kadar kanunî süre içinde sağlığına
zarar vermeyecek şekilde özgürlüğü-
nün geçici olarak kısıtlanıp alıkonul-
masını,

Gözaltı birimi: Yakalanan kişinin
hakkındaki işlemlerin tamamlanarak
adlî mercilere sevk edilmesine veya
serbest bırakılmasına kadar, kanunî
süre içinde onu gözaltında tutmakla
yetkili ve görevli kolluk kuvveti bi-
rimlerini,

Gözaltı ve nezarethane sorumlusu:

Gözaltına veya muhafaza altına alı-
nan kişilere haklarının okunmasını,
kayıtların tutulmasını ve kanunlara
uygun davranılmasını sağlamak ama-
cıyla ilgili karakol, birim veya bot ko-
mutanı, âmiri veya büro âmiri tarafın-
dan görevlendirilen personeli,

Kovuşturma: İddianamenin kabu-
lüyle başlayıp, hükmün kesinleşme-
sine kadar geçen evreyi,

Mâlen sorumlu: Yargılama konusu
işin hükme bağlanması ve bunun ke-
sinleşmesinden sonra, maddî ve malî
sorumluluk taşıyarak hükmün sonuç-
larından etkilenecek veya bunlara kat-
lanacak kişiyi,

Muhafaza altına alma: Kanunun
yetki verdiği hâllerde yetkili merci
önüne çıkarılması gereken kişilerin
ilgili kurumlar veya kişilerce teslim
alınana kadar sağlıklarına zarar ver-
meyecek şekilde ve zorunlu olduğu
ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp alı-
konulmasını,

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza
muhakemesinde savunmasını yapan
avukatı,

Nezarethane: Şüpheli veya sanık-
ların haklarındaki işlemlerin tamam-
lanıp adlî mercilere sevk edilinceye
kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış
yerleri,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasın-
dan itibaren hükmün kesinleşmesine
kadar, suç şüphesi altında bulunan ki-
şiyi,

Sorgu: Şüpheli veya sanığın, hâ-
kim veya mahkeme tarafından soruş-
turma veya kovuşturma konusu suçla
ilgili olarak dinlenmesini,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili
mercilerce suç şüphesinin öğrenilme-
sinden iddianamenin kabulüne kadar
geçen evreyi,

Suçüstü: İşlenmekte olan suçu, he-
nüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlen-
mesinden hemen sonra kolluk, suçtan
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zarar gören veya başkaları tarafından
takip edilerek yakalanan kişinin işle-
diği suçu, fiilin pek az önce işlendi-
ğini gösteren eşya veya delille yakala-
nan kimsenin işlediği suçu,

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç
şüphesi altında bulunan kişiyi,

Toplu suç: Aralarında iştirak ira-
desi bulunmasa da üç veya daha fazla
kişi tarafından işlenen suçu,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören
veya mâlen sorumlu kişiyi ceza mu-
hakemesinde temsil eden avukatı,

Yakalama: Kamu güvenliğine,
kamu düzenine veya kişinin vücut
veya hayatına yönelik var olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim
altına alınması gereken veya suç iş-
lediği yönünde hakkında kuvvetli
iz, eser, emare ve delil bulunan kişi-
nin gözaltına veya muhafaza altına
alma işlemlerinden önce özgürlüğü-
nün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak
denetim altına alınmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yakalama, Gözaltına Alma ve

Muhafaza Altına Alma

Yakalama, gözaltına alma ve mu-
hafaza altına alma yetkisi

Madde 5 – (1) Kolluk görevlileri;
a) Gecikmesinde sakınca bulunan

ve Cumhuriyet savcısına veya der-
hâl âmirlerine müracaat imkânı ol-
mayan hâllerde; hakkında yakalama
emri düzenlenmesi veya tutuklama
kararı verilmesi gereken kişileri ya da
suçüstü hâlinde veya gecikmesinde
sakınca bulunan diğer hâllerde suç
işlendiğine veya suça teşebbüs edildi-
ğine dair haklarında kuvvetli iz, eser,
emare ve delil bulunan şüphelileri,

b)Kolluk kuvvetinin kanun ve usul
dairesinde verdiği emre itaatsizlik
edenleri ve aldığı tedbirlere uymayan-
ları,

c) Görev yaparken mukavemette
bulunan veya görevinden alıkoymak
maksadıyla kolluk kuvvetine zorla
karşı koyan ve yakalanmadıkları tak-
tirde hareketlerine devam etmeleri ih-
timali bulunan kişileri,

d) Haklarında yetkili mercilerce ve-
rilen yakalama emri, yakalama ve tu-
tuklama kararı bulunanları veya ka-
nunla istenilen bir mükellefiyeti ye-
rine getirmedikleri için yakalanması
gerekenleri,

e) Uyuşturucu ve uyarıcı madde-
leri alan, satan, bulunduran veya kul-
lananları,

f) Halkın rahatını bozacak veya re-
zalet çıkaracak derecede sarhoş olan-
ları veya sarhoşluk hâlinde başkala-
rına saldıranları,

g) Halkın huzur ve sükûnunu bo-
zanlardan, yapılan uyarılara rağmen
bu hareketlerine devam edenlerle,
başkalarına saldırıya yeltenenleri ve
kavga edenleri,

h) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıs-
lahı için kanunlarla belirtilen esaslara
uygun olarak, alınan tedbirlerin ye-
rine getirilmesi amacıyla toplum için
tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuş-
turucu ve uyarıcı madde veya alkol
tutkunu, serseri veya hastalık bulaştı-
rabilecek kişileri,

ı) Haklarında mahkemece çocuk ba-
kım ve yetiştirme yurtlarına veya ben-
zeri resmî veya özel kurumlara yerleş-
tirilmesine veya yetkili merci önüne
çıkarılmasına karar verilen çocukları,

i) Usulüne aykırı şekilde ülkeye
girmek isteyen veya giren veya hak-
kında sınır dışı etme veya geri verme
kararı alınan kişileri,

yakalayabilir.
(2) Kimliğini bir belgeyle veya kol-

luk kuvvetince tanınmış veya güveni-
lir kişilerin tanıklığı ile ispat edeme-
yenlerle, gösterdikleri belgelerin doğ-
ruluğundan şüphe edilen kişileri, ara-
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nan kişilerden olup olmadıkları anla-
şılıncaya veya gerçek kimliği ortaya
çıkıncaya kadar yirmidört saati geç-
memek üzere, yakalama ve muhafaza
altına almaya yetkilidir. Bu kişilere
kimliklerini ispatlamaları hususunda
gerekli kolaylık gösterilir.

(3) Aşağıda belirtilen hâllerde, her-
kes tarafından geçici olarak yakalama
yapılabilir:

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması,
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izle-

nen kişinin kaçması ihtimalinin bu-
lunması veya hemen kimliğini belir-
leme imkânının bulunmaması.

(4) Soruşturma ve kovuşturması şi-
kâyete bağlı olmakla birlikte, beden
veya akıl hastalığı, malûllük veya güç-
süzlükleri nedeniyle kendilerini ida-
reden aciz bulunanlara karşı işlenen
suçüstü hâllerinde kişinin yakalan-
ması şikâyete bağlı değildir.

(5) Soruşturma ve kovuşturması şi-
kâyete bağlı olan suç hakkında 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına
göre şikâyetten önce şüpheli yakalan-
mış olursa şikâyete yetkili olan kim-
seye ve bunlar birden fazla ise hiç ol-
mazsa birine yakalama bildirilir.

Yakalama işlemi
Madde 6 – (1) Yakalama 5 inci

maddede belirtilen yetkiler çerçeve-
sinde, hâkim kararı veya Cumhuri-
yet savcısının emriyle veya doğrudan
kolluk kuvveti veya suçüstü hâlinde
herkes tarafından yapılabilir.

(2) Yakalanan kişinin kaçmasını,
kendisine veya başkalarına zarar ver-
mesini önlemek amacıyla kaba üst
araması yapılarak, silâh ve bunun
gibi unsurlardan arındırılması sağla-
nır.

(3) Yakalama sırasında suçun iz,
emare, eser ve delillerinin yok edil-
mesini veya bozulmasını önleyecek

tedbirler alınır.
(4) Yakalanan kişiye, suç ayrımı gö-

zetilmeksizin yakalama sebebi ve hak-
kındaki iddialar ile susma ve müda-
fiden yararlanma, yakalanmaya iti-
raz etme hakları ile diğer kanunî hak-
ları ve itiraz hakkını nasıl kullanacağı,
herhâlde yazılı, bunun hemen müm-
kün olmaması hâlinde sözlü olarak
derhâl bildirilir.

(5) Kolluk kuvveti tarafından yapı-
lan yakalama hâlinde işlem, yakala-
nan kişi ve uygulanan tedbirler der-
hâl Cumhuriyet savcısına bildirilir.

(6) Yakalamadan ve gözaltı süresi-
nin uzatılmasına ilişkin emirden, ya-
kalananın bir yakınına veya belirle-
diği bir kişiye Cumhuriyet savcısının
emriyle gecikmeksizin haber verilir.

(7) Yakalama işlemi bir tutanağa
bağlanır. Bu tutanağa yakalananın,
hangi suç nedeniyle, hangi koşul-
larda, hangi yer ve zamanda yaka-
landığı, yakalamayı kimlerin yaptığı,
hangi kolluk mensubunca tespit edil-
diği, haklarının tam olarak anlatıldığı
açıkça yazılır, bu tutanağın bir sureti
yakalanan kişiye verilir. Bu kişiye ay-
rıca haklarının yazılı olarak bildirildi-
ğini ve kendisi tarafından da bu hu-
susun anlaşıldığını belirten bu Yönet-
meliğe ekli "Yakalama ve Gözaltına
Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hak-
ları Formu" (EK-A) tanzim edilerek
imzalı bir örneği verilir.

(8) Suç işlerken rastlanması veya
suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ki-
şinin kaçması ihtimalinin bulunması
veya hemen kimliğini belirleme im-
kânının bulunmaması nedeniyle baş-
kaları tarafından yakalanıp kolluk gö-
revlilerine teslim edilen veya bu hâl-
lerde kolluk görevlilerince yakalanan
ya da haklarında tutuklama kararı
veya yakalama emri düzenlenmesini
gerektiren ve gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcı-
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sına veya âmirlerine derhâl başvurma
imkânı bulunmaması sebebiyle kol-
luk görevlilerince yakalanan kişi ve
olay hakkında Cumhuriyet savcısına
hemen bilgi verilerek, emri doğrultu-
sunda işlem yapılır. Cumhuriyet sav-
cısı tarafından verilen sözlü emir, en
kısa zamanda yazılı hâle dönüştürü-
lerek mümkün olması hâlinde en seri
iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildi-
rilir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlile-
rince alınmasına hazır edilir. Ancak,
kolluk görevlisi emrin yazılı hâle ge-
tirilmesini beklemeden sözlü emrin
gereğini yerine getirir.

(9) Yakalanan kişi, Cumhuriyet sav-
cısının emri ile serbest bırakılmazsa,
soruşturmanın tamamlanması için gö-
zaltına alınır.

(10) Muhafaza altına alınmak ama-
cıyla yakalanan kişiler hakkında da
bu maddenin ikinci fıkrası hükmü
uygulandıktan sonra, yakalama se-
bebi, yakalamaya itiraz etme hakkı
ve bu hakkı nasıl kullanılacağı derhâl
bildirilir. Bu kişilerden ıslah veya te-
davi kurumuna götürülmesi gereken-
lerin ilgili kurumlarca teslim alınma-
ları sağlanır. Teslim alınmaması hâ-
linde, durum bir tutanakla tespit edi-
lir ve tutanağın bir sureti mülkî amire
gönderilir.

Yakalanan ve nakledilecek şahıs-
lara uygulanacak tedbirler

Madde 7 – Yakalanan veya tutuk-
lanarak bir yerden diğer bir yere nak-
ledilen kişilere, kaçacaklarına ya da
kendisi veya başkalarının hayat ve be-
den bütünlükleri bakımından tehlike
arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı
hâllerinde kelepçe takılabilir.

Yakınlarına haber verme
Madde 8 – (1) Yakalanan kişinin;
a) Kendisi ile birlikte bir kişi varsa

bu kişi vasıtasıyla,
b) Suçun işlendiği veya yakalandığı

yerde ikâmet ediyorsa ve haber vere-
ceği yakınının telefon numarasını bili-
yorsa ya da kolluk vasıtasıyla sair su-
retle tespit edilebiliyorsa, telefon ile,

c) Haber vereceği yakınının telefon
numarasını bilmiyorsa ilgili yer kol-
luğu vasıtasıyla,

d) Konutu suç yeri dışında ise te-
lefonla veya kişinin adresinin bulun-
duğu yerle ilişki kurulmak suretiyle,

yakalandığı, gözaltına alındığı
veya gözaltı süresinin uzatıldığı Cum-
huriyet savcısının emriyle gecikmek-
sizin bir yakınına veya belirlediği bir
kişiye haber verilir.

(2) Yakalanan veya gözaltına alınan
kişi yabancı ise, yazılı olarak karşı çık-
maması hâlinde, durumu vatandaşı
olduğu ülkenin büyükelçiliği veya
konsolosluğuna haber verilir.

(3) Muhafaza altına alınmak ama-
cıyla kişinin yakalandığı, istediği ka-
nunî yakınlarına derhâl bildirilir.

Sağlık kontrolü
Madde 9 – (1) Yakalanan kişinin

gözaltına alınacak olması veya zor
kullanılarak yakalanması hâllerinde
hekim kontrolünden geçirilerek yaka-
lanma anındaki sağlık durumu belir-
lenir.

(2) Gözaltına alınan kişinin her-
hangi bir nedenle yerinin değiştiril-
mesi, gözaltı süresinin uzatılması, ser-
best bırakılması veya adlî mercilere
sevk edilmesi işlemlerinden önce de
sağlık durumu hekim raporu ile tes-
pit edilir.

(3) Gözaltına alınanlardan her-
hangi bir nedenle sağlık durumu
bozulanlar ile sağlık durumundan
şüphe edilenler, derhâl hekim kontro-
lünden geçirilerek gerekiyorsa teda-
vileri yaptırılır. Bu durumdaki kişiler-
den kronik bir rahatsızlığı olanların,
istekleri hâlinde varsa kendi hekimi
nezaretinde resmî hekim tarafından
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muayene ve tedavi edilmeleri sağla-
nır.

(4) Gözaltına alınan kişinin ifade-
sini alan veya soruşturmayı yürüten
kolluk görevlisi ile bu kişiyi tıbbî
muayeneye götüren kolluk görevlisi-
nin farklı olması zorunludur. Ancak
personel yetersizliği nedeniyle farklı
kolluk görevlisinin bulunmaması hâ-
linde bu durum belgelendirilir.

(5) Tıbbî muayene, kontrol ve te-
davi, adlî tıp kurumu veya resmî sağ-
lık kuruluşlarınca yapılır.

(6) Hekim raporu üç nüsha hâlinde
düzenlenir. Kolluk görevlileri tarafın-
dan, hekim raporunu verecek birime,
yakalananın nezarethaneye giriş ra-
poru mu, yoksa çıkış raporu için mi
getirildiği yazılı olarak bildirilir.

(7) Yakalama veya nezarethaneye
giriş raporunun bir nüshası raporu
tanzim eden sağlık kuruluşunda sak-
lanır, ikinci nüshası gözaltına alınana,
üçüncü nüsha ise soruşturma dosya-
sına eklenmek üzere ilgili kolluk gö-
revlisine verilir.

(8) Gözaltı süresinin uzatılması
veya yer değişikliği ya da nezaretha-
neden çıkış sırasında düzenlenen he-
kim raporlarından; bir nüshası sağ-
lık kuruluşunda saklanır, iki nüshası
ise raporu düzenleyen sağlık kurulu-
şunca kapalı ve mühürlü bir zarf içe-
risinde ilgili Cumhuriyet başsavcılı-
ğına en seri şekilde gönderilir. Bun-
lardan bir nüshası Cumhuriyet sav-
cısı tarafından gözaltına alınanın ken-
disine veya vekiline verilir, bir nüs-
hası ise soruşturma dosyasına ekle-
nir. Bu raporların düzenlenmesinde
ve Cumhuriyet başsavcılığına gönde-
rilmesinde 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanununun 157 nci maddesinde
belirtilen gizlilik kurallarına uyulur
ve bu amaçla gerekli tedbirler ilgili
sağlık kuruluşunca alınır.

(9) Hekim muayene esnasında 5237

sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü
maddesinde belirtilen işkence, 95 inci
maddesinde belirtilen neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış işkence ve 96 ncı
maddesinde belirtilen eziyet suçları-
nın işlendiği yolunda herhangi bir
bulguya rastlaması hâlinde, keyfiyeti
derhâl Cumhuriyet savcısına bildi-
rir. Bu durumda Ceza Muhakeme-
sinde Beden Muayenesi, Genetik İnce-
lemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hak-
kında Yönetmeliğin 7 ve 8 inci mad-
desine göre işlem yapılır.

(10) Hekim ile muayene edilen şah-
sın yalnız kalmaları, muayenenin he-
kim hasta ilişkisi çerçevesinde yapıl-
ması esastır. Ancak, hekim kişisel gü-
venlik endişesini ileri sürerek mu-
ayenenin kolluk görevlisinin gözeti-
minde yapılmasını isteyebilir. Bu is-
tek belgelendirilerek yerine getirilir.
Bu durumda gözaltına alınan kişinin
talebi hâlinde müdafiî de muayene sı-
rasında gecikmeye neden olmamak
kaydıyla hazır bulunabilir.

(11) Kadının muayenesi, talebi hâ-
linde ve olanaklar elverdiğinde bir
kadın hekim tarafından yapılır. Mu-
ayene edilecek kadının talebine rağ-
men kadın hekimin bulunmaması ha-
linde, muayene sırasında hekim ile
birlikte sağlık mesleği mensubu bir
kadın personelin bulundurulmasına
özen gösterilir.

Güvenlik araması
Madde 10 – Gözaltı birimine getiri-

len kişi hakkında aşağıdaki hükümler
uygulanır:

a) Nezarethaneye veya zorunlu hâl-
lerde bu amaca tahsis edilen yer-
lere konulmadan önce usulünce ara-
nır. Kadının üst veya vücudunun
aranması, bir kadın görevli veya bu
amaçla görevlendirilecek diğer bir ka-
dın tarafından yapılır.

b) Kendisine zarar verebilecek ke-

616



Yakalama, Gözaltına Alma Yön. 12- m.11

mer, kravat, ip, kesici ve delici alet
gibi nesnelerden arındırılır.

c) Üzerinden çıkan eşya ve para
muhafaza altına alınır. Paranın nev’i,
seri numarası ve miktarı, eşyanın va-
sıfları ve markasını belirten bir tuta-
nak düzenlenir ve bu tutanağın bir
sureti üstü aranan kişiye verilir.

Nezarethane işlemleri
Madde 11 – (1) Üst araması yapı-

lan kişinin nezarethaneye girişi, bu
Yönetmeliğe ekli "Nezarethaneye Alı-
nanların Kaydına Ait Defter"e (EK-B)
kaydedilerek sağlanır.

(2) Nezarethane işlemlerinde;
a) Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine

hasım olanlar, erkek ve kadınlar bir
araya konulmazlar, çocuklar yetişkin-
lerden ayrı tutulurlar.

b) Nezarethanede zarurî hâller dı-
şında beşten fazla kişi bir arada bu-
lundurulmaz.

c) Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ih-
tiyaçların giderilmesi görevli memu-
run gözetiminde sağlanır.

d) Yiyecek ve içecekler önceden
kontrol edilir.

e) Gözaltına alınan kişi saldırgan
bir tutum sergilemeye başladığı veya
kendisine zarar vermeye kalkıştığı
takdirde önce sözle kontrol altına alın-
maya çalışılır. Bu mümkün olmadığı
takdirde, hareketini giderecek dere-
cede kuvvet kullanılabilir. Ancak za-
rurî olmadıkça gerek kendisinin ge-
rek başkasının hayatı, vücut bütün-
lüğü veya sağlığı tehlikeye girme-
dikçe kuvvet kullanılmaz.

f) Saldırgan tutum ve davranışları
kontrol altına alınamayan kişiler tıbbî
müdahalede bulunulması için sağlık
kuruluşlarına gönderilir.

g) Gözaltına alınan kişilerin ya-
şama haklarını koruyucu gerekli ön-
lemler alınarak, bu amaçla ilgili gö-
zetlenebilir. Gözetleme işlemi teknik

imkânlar ölçüsünde kayda alınabilir.
h) Gözaltındaki kişinin beslenme,

nakil, sağlığının korunması ve gerek-
tiğinde tedavisi, yakalandığının ya-
kınlarına haber verilmesi giderleri il-
gili birimin bağlı olduğu Bakanlığın
bütçe ödeneklerinden karşılanır.

Nezarethaneye alınanların kay-
dına ait defter

Madde 12 – (1) Gözaltı işlemleri ne-
zarete alınanların kaydına ait deftere
yazılmak suretiyle tespit edilir. Dene-
time tâbi olan bu defterde:

a) Kimlik bilgileri;
1) Adı ve soyadı,
2) Anne ve baba adı,
3) Cinsiyeti,
4) Doğum yeri ve tarihi,
5) Nüfusa kayıtlı olduğu yer,
6) Cilt, aile sıra ve kayıt numarası,
7) Yabancılar için pasaport numa-

rası,
8) İkâmet adresi, iş adresi ve telefon

numaraları,
9) Türkiye Cumhuriyeti kimlik nu-

marası,
b) Gözaltına alınmasına esas bil-

giler;
1) İsnat edilen suç, gözaltına alınma

nedeni,
2) Suç yeri ve tarihi,
3) Kimin emri ile yakalandığı ve ne-

zarete alındığı,
4) Haber verilen Cumhuriyet savcı-

sının adı ve soyadı,
5) Cumhuriyet savcısına haber ve-

rildiği tarih ve saat,
6) Bilgi toplama işlem kısmı kaydı,
c) Giriş işlemleri;
1) Yakalamanın yeri, tarihi ve saati,
2) Giriş tarihi ve saati,
3) Girişte alınan hekim raporu-

nun verildiği makam, tarihi, sayısı ve
özeti,

4) Üst aramasında teslim alınan
malzemeler, teslim eden ve teslim ala-
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nın imzası,
5) Giriş işlemini yapan görevlinin

adı, soyadı, rütbesi ve imzası,
d) Şüpheli ile ilgili işlemler;
1) Haber verilen yakını veya belir-

lediği kişi, adres ve telefon numarası,
2) Haber verilen diplomatik temsil-

ciliğin adı ve telefon numarası,
3) Haber veren personelin adı, so-

yadı, sicili ve imzası,
4) Haber verme tarihi ve saati,
5) Şüphelinin, hakkında haber ve-

rildiğine dair imzası,
6) Tercüman temin edilip edilme-

diği, tercümanın adı, soyadı ve im-
zası,

7) Müdafi istediği hakkındaki be-
yanı ve imzası,

8) Müdafi talep etmiş ise baronun
adı veya kendi avukatının adı ve so-
yadı,

9) Gelen müdafiîn adı ve soyadı, si-
cil numarası, geliş saati ve imzası,

10) Süre uzatımına karar veren ma-
kam, kararının tarihi, sayısı ve uzatı-
lan süre,

e) Çıkış işlemleri;
1) Çıkarıldığı tarih ve saat,
2) Sevk edildiği makam,
3) Sevk evrakının tarihi ve sayısı,
4) Teslim alan görevlinin adı, so-

yadı ve imzası,
5) Kişinin kendisine teslim edilen

malzemeler ve imzası,
6) Görevliye teslim edilen malzeme-

ler ve imzası,
7) Geçici ayrılışlar,
8) İlân, işlemler ve sonuç,
9) Çıkış işlemini yapan görevlinin

adı, soyadı, rütbesi ve imzası,
10) Kontrol eden âmirin adı, soyadı,

rütbesi ve imzası,
belirtilir.
(2) Bu defterde, yukarıda belirtilen

zorunlu bilgilerin dışında gerekli gö-

rülen diğer bilgilere de yer verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözaltı Süresi, Salıverme ve Adlî

Mercilere Sevk

Gözaltı süresi
Madde 13 – 1(1) 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 90
ıncı maddesine göre yakalanan kişi
Cumhuriyet savcısı tarafından bıra-
kılması emredilmezse, soruşturmanın
tamamlanması için gözaltına alınır.

(2) Gözaltı süresi, yakalama yerine
en yakın hâkim veya mahkemeye
gönderilmesi için zorunlu süre hariç,
yakalama anından itibaren yirmidört
saati geçemez. Yakalama yerine en ya-
kın hâkim veya mahkemeye gönde-
rilme için zorunlu süre oniki saatten
fazla olamaz.

(3) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 250 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan suçlara bak-
makla görevli olan ağır ceza mahke-
melerinin görev alanına giriyorsa bu
süre kırksekiz saattir.

Gözaltı süresinin uzatılması
Madde 14 – 2(1) Toplu olarak iş-

lenen suçlarda, delillerin toplanma-
sında güçlük veya şüpheli sayısının
çokluğu nedeniyle Cumhuriyet sav-
cısı gözaltı süresini her defasında bir
günü geçmemek üzere, üç gün sü-
reyle uzatılmasına yazılı olarak emir
verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması
emri, gözaltına alınana derhâl teb-
liğ edilir. Kimse, bu süreler geçtikten
sonra hâkim kararı olmaksızın hürri-
yetinden mahrum bırakılamaz.

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 250 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan suçlara bak-
makla görevli olan ağır ceza mahke-
melerinin görev alanına giren suçlar-

1Yönetmelik hükümleri CMK 91 ve CMK Ek 19 maddeler göz önünde tutularak uygulanmalıdır.
2Yönetmelik hükümleri CMK 91 ve CMK Ek 19 maddeler göz önünde tutularak uygulanmalıdır.
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dan; Anayasanın 120 nci maddesi ge-
reğince olağanüstü hâl ilân edilen böl-
gelerde yakalanan kişiler hakkında,
aynı Kanununun 91 inci maddesinin
bir ve üçüncü fıkralarında dört gün
olarak belirlenen süre, Cumhuriyet
savcısının talebi ve hâkim kararı ile
yedi güne kadar uzatılabilir. Hâkim
karar vermeden önce yakalanan ve
gözaltına alınan kişiyi dinler.

Yakalama ve gözaltı işlemlerine
karşı hâkime başvurma

Madde 15 – Yakalama, gözaltına
alma işlemine veya gözaltı süresinin
uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet sav-
cısının yazılı emrine karşı, yakalanan
kişi, müdafi veya kanunî temsilcisi,
eşi ya da birinci veya ikinci derecede
kan hısımı hemen serbest bırakılma-
sını sağlamak için sulh ceza hâkimine
başvurabilir. Yakalanan kişinin dilek-
çesi yetkili hâkime en seri şekilde
ulaştırılır.

Yakalanan kişinin yetkili mahke-
meye götürülmesi

Madde 16 – Hâkim veya mah-
keme tarafından verilen yakalama
emri üzerine soruşturma veya kovuş-
turma evresinde yakalanan kişi, en
geç yirmidört saat içinde yetkili hâ-
kim veya mahkeme önüne çıkarılamı-
yorsa, aynı süre içinde en yakın sulh
ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest
bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim
veya mahkemeye en kısa zamanda
gönderilmek üzere tutuklanır.

Yetkili mercilere sevk veya serbest
bırakma

Madde 17 – (1) Yakalanan kişi, gö-
zaltına alınmasını gerektirecek bir ne-
denin tespit edilememesi veya yaka-
lama sebebinin ortadan kalkması hâ-
linde Cumhuriyet savcısının emri ile
kolluk kuvvetince derhâl salıverilir.

(2) Yakalanan kişi, hakkında ıslah

veya tedavi tedbiri alınması gereken
kişilerden ise ilgili kuruma teslim edi-
lir.

(3) Gözaltı süreleri azamî süreler
olup, gözaltına alınan kişilerin işlem-
lerinin en kısa sürede bitirilmesi esas-
tır.

(4) Gözaltına alınanlar, işlemleri bi-
tirildikten sonra gözaltı süresinin dol-
ması beklenmeksizin kolluk kuvve-
tince ilgili Cumhuriyet başsavcılığına
derhâl sevk edilir.

(5) Yakalama, gözaltına alma işle-
mine veya gözaltı süresinin uzatıl-
masına ilişkin Cumhuriyet savcısının
emrine karşı, hâkime yapılan başvuru
üzerine verilen serbest bırakma kararı
derhâl uygulanır.

(6) Emanete alınan şahsî eşya ve
para eksiksiz olarak ilgilisine teslim
edilerek ve girişte tanzim edilen gü-
venlik araması tutanağına şerh düşü-
lerek kendisine imzalatılır.

(7) Sevk veya serbest bırakma iş-
lemi ve sebebi, bu Yönetmeliğe ekli
"Sevk/Serbest Bırakma Tutanağı"na
(EK-C) bağlanır, bunun bir sureti gö-
zaltından çıkarılan kişiye verilir.

Yeniden yakalama yasağı
Madde 18 – Gözaltı süresinin dol-

ması veya sulh ceza hâkiminin kararı
üzerine, gözaltına alınıp da serbest
bırakılan kişi hakkında yakalamaya
neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli
delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet
savcısının kararı olmadıkça bir daha
aynı nedenle yakalama işlemi uygula-
namaz.

Çocuklarla ilgili özel hüküm
Madde 19 – Çocuklar bakımından

yakalama ve ifade alma yetkileri aşa-
ğıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:

a) Fiili işlediği zaman oniki yaşını
doldurmamış olanlar ile onbeş yaşını
doldurmamış sağır ve dilsizler;

1) Suç nedeni ile yakalanamaz ve
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hiçbir suretle suç tespitinde kullanıla-
maz.

2) Kimlik ve suç tespiti amacı ile ya-
kalama yapılabilir. Kimlik tespitinden
hemen sonra serbest bırakılır. Tespit
edilen kimlik ve suç, mahkeme baş-
kanı veya hâkimi tarafından tedbir
kararı alınmasına esas olmak üzere
derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bil-
dirilir.

b) Oniki yaşını doldurmuş, ancak
onsekiz yaşını doldurmamış olanlar
suç sebebi ile yakalanabilirler. Bu ço-
cuklar, yakınları ile müdafiye haber
verilerek derhâl Cumhuriyet başsav-
cılığına sevk edilirler; bunlarla ilgili
soruşturma Cumhuriyet başsavcısı
veya görevlendireceği Cumhuriyet
savcısı tarafından bizzat yapılır ve
aşağıdaki hükümlere göre yürütülür:

1) Çocuğun gözaltına alındığı ana-
baba veya vasisine bildirilir.

2) Kendi talebi olmasa bile müda-
fiden yararlandırılır, ana-baba veya
vasisi müdafi seçebilir.

3) Müdafi hazır bulundurulmak
şartı ile şüpheli çocuğun ifadesi alı-
nır.

4) Kendisinin yararına aykırı ol-
duğu saptanmadığı veya kanunî bir
engel bulunmadığı durumlarda ana-
babası veya vasisi ifade alınırken ha-
zır bulunabilir.

5) Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutu-
lur.

6) 2253 sayılı Çocuk Mahkemele-
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunda yazılı
suçlar büyüklerle beraber işlendiği
takdirde soruşturma evresinde çocuk-
larla ilgili evrak ayrılır, soruşturma-
ları ayrı ayrı yürütülür.

7) Çocukların kimlikleri ve eylem-
leri mutlaka gizli tutulur.

8) Suçun mağduru çocuksa, bun-
lara karşı işlenen suçüstü hâllerinde,
kovuşturulması suçtan zarar gören

kimsenin şikâyetine bağlı olan fiil-
lerde şüphelinin yakalanması ve so-
ruşturma yapılması için şikâyet şartı
aranmaz.

9) Çocuklarla ilgili işlemler müm-
kün olduğu ölçüde sivil kıyafetli gö-
revliler tarafından yerine getirilir.

10) Çocuklara kelepçe ve benzeri
aletler takılamaz. Ancak, zorunlu hâl-
lerde çocuğun kaçmasını, kendisinin
veya başkalarının hayat veya beden
bütünlükleri bakımından doğabilecek
tehlikeleri önlemek için kolluk tarafın-
dan gerekli önlemler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdafi ile İlgili Hususlar

Müdafi tayini
Madde 20 – (1) Şüpheli veya sa-

nık, soruşturma ve kovuşturmanın
her aşamasında bir veya birden fazla
müdafiîn yardımından yararlanabilir;
kanunî temsilcisi varsa, o da şüphe-
liye veya sanığa müdafi seçebilir.

(2) Soruşturma evresinde, ifade al-
mada en çok üç müdafi hazır buluna-
bilir.

(3) Soruşturma ve kovuşturma ev-
relerinin her aşamasında müdafiîn,
şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade
alma veya sorgu süresince yanında
olma ve hukukî yardımda bulunma
hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

(4) Şüpheli veya sanık, müdafi se-
çebilecek durumda olmadığını beyan
ederse, talebi hâlinde baro tarafından
bir müdafi görevlendirilir.

(5) Şüpheli veya sanık onsekiz ya-
şını doldurmamış ya da sağır veya
dilsiz veya kendisini savunamayacak
derecede malûl olur ve bir müdafiî de
bulunmazsa talebi aranmaksızın bir
müdafi görevlendirilir.

(6) Üst sınırı en az beş yıl hapis ce-
zasını gerektiren suçlardan dolayı ya-
pılan soruşturma ve kovuşturmada
şüpheli veya sanığın talebi aranmak-
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sızın bir müdafi görevlendirilir.

Müdafi ile görüşme
Madde 21 – (1) Şüpheli veya sanık

vekâletname aranmaksızın müdafi ile
her zaman ve konuşulanları başkala-
rının duyamayacağı bir ortamda gö-
rüşebilir. Bu kişilerin müdafiî ile ya-
zışmaları denetime tâbi tutulamaz.

(2) Müdafiî ile görüşmesinden önce
ve görüşmesi sırasında, talebi hâlinde
yakalanan kişiye kalem ve kâğıt veri-
lir.

(3) Soruşturmayı geciktirmemek
kaydıyla ve yakalanan kişi isterse, ve-
kâletname aranmaksızın en çok üç
müdafi ifadede hazır bulunabilir.

(4) Her kolluk biriminde görüşme
için uygun şartları haiz görüşme
odası ayrılır.

Müdafiîn soruşturma evrakını in-
celemesi

Madde 22 – (1) Müdafi, soruşturma
evresinde dosya içeriğini inceleyebi-
lir ve istediği belgelerin bir örneğini
harçsız olarak alabilir. 1(...)

(2) Müdafiîn dosya içeriğini incele-
mesi veya belgelerden örnek alması,
soruşturmanın amacını tehlikeye dü-
şürebilecek ise, Cumhuriyet savcısı-
nın talebi üzerine, sulh ceza hâkimi-
nin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphe-
linin ifadesini içeren tutanak ile bi-
lirkişi raporları ve adı geçenlerin ha-
zır bulunmaya yetkili oldukları diğer
adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hak-
kında, ikinci fıkra hükmü uygulan-
maz.

(4) Müdafi, Cumhuriyet başsavcılı-

ğınca iddianamenin mahkemeye ve-
rildiği tarihten itibaren dosya içeri-
ğini ve muhafaza altına alınmış de-
lilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve
belgelerin örneklerini harçsız olarak
alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan
suçtan zarar görenin vekili de yarar-
lanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İfade Alma

İfade almanın esasları
Madde 23 – (1) Şüphelinin ifadesi-

nin alınmasında aşağıdaki hususlara
uyulur:

a) Şüphelinin kimliği saptanır. Şüp-
heli, kimliğine ilişkin soruları doğru
olarak cevaplandırmakla yükümlü-
dür.

b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulun-

duğu ve onun hukukî yardımından
yararlanabileceği, müdafiîn ifade sıra-
sında hazır bulunabileceği kendisine
bildirilir. Müdafi seçecek durumda ol-
madığı ve bir müdafi yardımından
faydalanmak istediği takdirde, ken-
disine baro tarafından bir müdafi gö-
revlendirilir.

d) Müdafi sadece hukukî yardımda
bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınır-
ken şüpheliye sorulan soruya doğru-
dan cevap veremez, onun yerini al-
dığı izlenimi veren herhangi bir mü-
dahalede bulunamaz. Hukukî yardım
maddî olayı karartabilecek müdahale-
lerin yapılması anlamına gelmez. Mü-
dafi şüpheliye bütün kanunî haklarını
hatırlatabilir ve müdafiîn her türlü

11Danıştay Onuncu Dairesinin 22/5/2008 tarihli ve E.: 2005/5845, K.: 2008/3450, E.:2005/6711,
K.: 2008/3451, E.:2005/5029,K.:2008/3452, E.: 2005/5538, K.:2008/3453 ve 14/10/2008 tarihli ve
E.:2005/4665, K.:2008/6556 sayılı Kararları ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “. . . Kollukta
bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının yazılı emri gerekir. . . ” ibaresi ip-
tal edilmiştir. Yapılan temyiz üzerine söz konusu bu Kararlar Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
rulu 20/11/2012 tarihli ve E.: 2009/1944,K.: 2012/2136 E.: 2008/2358, K.:2012/2133 E.: 2008/3257,
K.:2012/2137, E.: 2009/139, K.:2012/2134 ve E.: 2009/138,K.:2012/2135 sayılı Kararları ile onanmış-
tır.
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müdahalesi tutanağa geçirilir.
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanununun 95 inci maddesi hükmü
saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin
yakınlarından istediğine yakalandığı
derhâl bildirilir.

f) Yüklenen suç hakkında açıkla-
mada bulunmamasının kanunî hakkı
olduğu söylenir.

g) Şüpheden kurtulması için somut
delillerin toplanmasını isteyebileceği
hatırlatılır ve kendisi aleyhine var
olan şüphe nedenlerini ortadan kal-
dırmak ve lehine olan hususları ileri
sürmek imkânı tanınır.

h) İfade verenin kişisel ve ekono-
mik durumu hakkında bilgi alınır.

i) İfade işlemlerinin kaydında, tek-
nik imkânlardan yararlanılabilir.

j) İfade bir tutanağa bağlanır. Bu tu-
tanakta şunlar yer alır:

1) İfade alma işleminin yapıldığı
yer ve tarih,

2) İfade alma sırasında hazır bulu-
nan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade
veren kişinin açık kimliği,

3) İfade alma sırasında, yukarıdaki
işlemlerin yerine getirilip getirilme-
diği, bu işlemler yerine getirilmemiş
ise nedenleri,

4) Tutanak içeriğinin ifade veren ile
hazır olan müdafi tarafından okun-
duğu ve imzaları,

5) İmzadan çekinme hâlinde bunun
nedenleri.

(2) İfade esasları bu Yönetmeliğe
ekli İfade Tutanağı (EK-D) formatına
uygun olarak yerine getirilir.

İfade almada yasak yöntemler
Madde 24 – (1) İfade veren şüp-

helinin beyanı, özgür iradesine da-
yanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte
kötü davranma, işkence, ilâç verme,
yorma, aldatma, cebir veya tehditte
bulunma, bazı araçları kullanma gibi
bedensel veya ruhsal müdahaleler ya-

pılamaz.
(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edi-

lemez.
(3) Yasak usullerle elde edilen ifade-

ler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak
değerlendirilemez.

(4) Şüphelinin aynı olayla ilgili ola-
rak yeniden ifadesinin alınması ihti-
yacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak
Cumhuriyet savcısı tarafından yapıla-
bilir.

(5) Hiç kimse, kendisini veya ka-
nunda gösterilen yakınlarını suçla-
yan bir beyanda bulunmaya veya bu
yolda delil göstermeye zorlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Nezarethane ve İfade Alma Odası

Nezarethane ve ifade alma odası
Madde 25 – (1) Nezarethaneler en

az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre
yüksekliğinde ve duvarlar arasında
en az 2 metre mesafe olacak şekilde
düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma
ve havalandırma imkânları sağlanır.
Ancak, şüpheli sayısının çokluğu se-
bebiyle nezarethane imkânlarının ye-
tersiz olması durumunda, nezaretha-
neler için öngörülen fizikî şartlara sa-
hip başka yerler de kullanılabilir.

(2) Nezarethanelerde gözaltına alı-
nan kişilerin yatmaları ve oturmaları
için yeteri kadar sabit ve dayanıklı
oturma yerleri bulundurulur.

(3) Mevsim ve gözaltı yerlerinin
maddî şartları da dikkate alınarak, ge-
ceyi gözaltında geçirecek şahıslar için
yeterli miktarda battaniye ve yatak te-
min edilir.

(4) Tuvalet, banyo ve temizlik ihti-
yaçlarının giderilmesi için gerekli ted-
birler alınır.

(5) Nezarethane girişine, onaylan-
mış nezarethane talimatı asılır.

(6) İç ve dış emniyeti sağlanmış,
özel surette hazırlanmış, teknik do-
nanımlı, bağımsız yerlerin ifade alma
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odası olarak kullanılmasına özen gös-
terilir.

(7) Mevcut nezarethane ve ifade
alma odalarının standartlara uygun
hâle getirilmesi bütçe imkânları çerçe-
vesinde sağlanır.

Nezarethane ve ifade alma odala-
rının denetimi

Madde 26 – (1) Nezarethane ve
ifade alma odalarının standartlara uy-
gunluğunu sağlamak amacı ile kolluk
kuvvetlerinin yetkili birimleri tarafın-
dan denetleme yapılır.

(2) Cumhuriyet başsavcıları veya
görevlendirecekleri Cumhuriyet sav-
cıları, adlî görevlerinin gereği olarak,
gözaltına alınan kişilerin bulunduru-
lacakları nezarethaneleri, varsa ifade
alma odalarını, bu kişilerin durumla-
rını, gözaltına alınma neden ve süre-
lerini, gözaltına alınma ile ilgili tüm
kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu
Nezarethaneye Alınanların Kaydına
Ait Deftere kaydederler.

(3) Yetkili ve görevli mercilerin
mevzuatta öngörülen denetim yetki-
leri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Soruşturmanın gizliliğinin uygu-
lanması

Madde 27 – Suçluluğu bir yargı
hükmüne bağlanana kadar kişinin
masumiyeti esastır ve soruşturma ev-
resi gizlidir. Bu nedenle, soruşturma
evresinde gözaltındaki bir kişinin
"suçlu" olarak kamuoyuna duyurul-
masına, basın önüne çıkartılmasına,
kişilerin basınla sorulu cevaplı görüş-
türülmelerine, görüntülerinin alınma-
sına, teşhir edilmelerine sebebiyet ve-
rilmez ve soruşturma evrakı hiçbir şe-
kilde yayımlanamaz.

Yer gösterme işlemi
Madde 28 – (1) Cumhuriyet sav-

cısı, kendisine yüklenen suç hakkında
açıklamada bulunmuş olan şüpheliye
yer gösterme işlemi yaptırabilir. 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
250 nci maddesinin birinci fıkrası kap-
samına giren suçlar söz konusu oldu-
ğunda, adlî kolluk âmiri de yer gös-
terme işlemi yaptırmaya yetkilidir. Bu
suçlar dışında yer gösterme işlemi
kolluk âmirleri tarafından yaptırıla-
maz.

(2) Yer gösterme işlemi soruşturma-
nın gizliliği ilkesine uygun olarak ye-
rine getirilir.

(3) Soruşturmayı geciktirmemek
kaydıyla, müdafi de yer gösterme iş-
lemi sırasında hazır bulunabilir.

(4) Yer gösterme işlemi tutanağa
bağlanır.

(5) Bu tutanakta aşağıdaki hususlar
yer alır:

a) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır
bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta
avukatın isim ve imzasına da yer ve-
rilir.

b) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri,
zamanı ve işleme katılan veya ilgisi
bulunan kimselerin isimlerini içerir.

c) İşlemde hazır bulunan ilgililerce
onanmak üzere tutanağın kendilerini
ilgilendiren kısımları okunur veya
okumaları için kendilerine verilir. Bu
husus tutanağa yazılarak ilgililere
imza ettirilir.

d) İmzadan kaçınma hâlinde ne-
denleri tutanağa geçirilir.

Sorumluluk
Madde 29 – Yakalama, muhafaza

altına alma, gözaltına alma ve ifade
almada görevli bulunan kolluk kuv-
vetleri katıldıkları işlemlerle ilgili ola-
rak bu Yönetmelik hükümlerinin uy-
gulanmasından sorumludur.
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Personelin niteliği
Madde 30 – Bu Yönetmelikle kol-

luk kuvvetine verilen görevleri yerine
getiren personelin eğitim görmüş ol-
ması gerekir.

Personelin eğitimi
Madde 31 – (1) Eğitime, tecrübeli,

suçluluk psikolojisinden anlayan, sa-
bırlı, soğukkanlı, kavrama kabiliyeti
yüksek, tercihan psiko-teknik testten
geçirilmiş personel katılabilir.

(2) Eğitim süresi ve müfredatı Ada-
let Bakanlığının görüşü alınarak ilgi-
sine göre Jandarma Genel Komutanı
veya Emniyet Genel Müdürü veya
Gümrük Müsteşarı ya da Sahil Gü-
venlik Komutanının onayı ile belirle-
nir.

(3) Adalet Bakanlığı temsilcileri de
ilgili personelin eğitimine katılabilir.

(4) Eğitimi başarı ile bitiren perso-
nele, ilgisine göre şekli ve ebadı Jan-
darma Genel Komutanlığı veya Emni-
yet Genel Müdürlüğü veya Gümrük
Müsteşarlığı ya da Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının eğitim birimlerince be-
lirlenen sertifika verilir.

(5) Eğitimde başarı gösteremeyen
personel hakkında Hizmet İçi Eğitim
Yönergelerinin ilgili hükümleri uygu-
lanır.

(6) Tekerrür ve tazeleme gibi özel
eğitimlere iştirak ettirilen personele
ayrıca sertifika verilmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 32 – 1/10/1998 tarihli ve

23480 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yakalama, Gözaltına Alma ve
İfade Alma Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 33 – Bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 34 – Bu Yönetmelik hüküm-

lerini Adalet Bakanı yürütür.

YAKALAMA VE GÖZALTINA
ALMA TUTANAĞI

ŞÜPHELİ VE SANIK HAKLARI
FORMU

Formun başına şüphelinin kimlik bil-
gileri ve yakalandığı tarih, saat, yer,
yakalamanın hangi koşulda yapıldığı,
yakalamaya neden olan suç, yakala-
mayı yapan görevli kişiler, yakala-
mayı tespit eden kolluk görevlileri,
yakalamanın haber verildiği Cumhu-
riyet savcısı, gözaltına alma emrini
veren Cumhuriyet savcısının adı ve
gözaltına alınmanın tarih ve saati ya-
zılır.

Yakalama ve gözaltına alma tutana-
ğında ayrıca şüpheliye haklarının bil-
dirilmesi ile ilgili olarak; hangi olayla
ilgili olarak ve hangi suç şüphesi veya
Cumhuriyet savcısının talimatı ile
yakalandığının bildirilmesi öngörül-
müştür. Başka suçlara karışmış olma
ihtimalinin de araştırılacağı şüpheliye
bildirilecektir.

Şüpheliye aşağıdaki haklarının bil-
dirilmesi mecburiyeti vardır:

Yürürlükteki mevzuata göre, aşa-
ğıda belirtilen haklarınız bulunmak-
tadır:

I- Kimliğinizle ilgili sorulara doğru
cevap vermek zorundasınız. Kimliği-
nizle ilgili bilgileri vermemeniz veya
yanlış bilgi vermeniz suç teşkil ede-
cektir.

II- İsnat edilen suç hakkında açık-
lamada bulunmama, yani susma hak-
kına sahipsiniz.

III- Yakalandığınızı ve/veya gözal-
tına alındığınızı yakınlarınıza haber
verme hakkınız vardır. Haber ver-
mek istediğiniz yakınınıza veya belir-
lediğiniz bir kişiye veya yazılı olarak
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karşı çıkmadığınız takdirde Büyükel-
çiliğinize/Konsolosluğunuza durum
derhâl bildirilecektir.

IV- Aleyhinize varolan şüpheleri or-
tadan kaldırmak için lehinize olan hu-
susları öne sürebilirsiniz.

V- Müdafi tayin hakkınız vardır.
Müdafi tayin edebilecek durumunuz
yoksa, baro tarafından tayin edilecek
bir müdafiîn hukukî yardımından ya-
rarlanabilirsiniz. Müdafi ile görüşme
ve konuşma hakkınız vardır. Müdafi-
îniz, ifade alma esnasında hazır bulu-
nabilir.

VI- Yakalama, gözaltına alma işle-

mine veya gözaltı süresinin uzatılma-
sına ilişkin Cumhuriyet savcısının ya-
zılı emrine karşı, hemen serbest bıra-
kılmanızı sağlamak için sulh ceza hâ-
kimine başvurabilirsiniz.

Bu bildirimlerin arkasından şüphe-
linin haklarını anladığına ilişkin ola-
rak imzası alınır. Bunun öncesinde
hakların şüpheliye okunması zorun-
ludur.

Yakalama veya gözaltına alma tuta-
nağı ilgili kişi ve işlemi gerçekleştiren
görevli tarafından imzalanır. Görevli-
nin sicili, birimi ve imzası tutanakta
yer alır.
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13.
ADLİ VE ÖNLEME

ARAMALARI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete : 1/6/2005, Sayı 25832

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve
önleme aramasına karar verme yet-
kisi ile aramaların uygulanmasında
uyulacak esas ve usulleri göstermek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, kolluk

tarafından, kişilerin üstlerinin, eşyası-
nın, araçlarının, özel kâğıtlarının, ko-
nut, işyeri ve eklentilerinin aranma-
sında uyulacak esas ve usulleri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza

Muhakemesi Kanunu, 4/7/1934 ta-
rihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa-
lâhiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve
2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev
ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Kanunu, 1 21/03/2007 tarihli
ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu,2 31/03/2011
tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanun, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sa-
yılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sa-
yılı Dernekler Kanunu, 25/10/1983
tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hâl
Kanunu, 13/5/1971 tarihli ve 1402 sa-
yılı Sıkıyöne;m Kanunu ile 2/7/1993
tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müste-
şarlığının Teşkilât ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname
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ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ge-

çen deyimlerden;
Araç: Her türlü nakil vasıta ve taşıt-

larını,
Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhu-

riyet savcısını,
El koyma: Suçun veya tehlikelerin

önlenmesi amacıyla veya suçun de-
lili olabileceği veya müsadereye tâbi
olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası
olmamasına rağmen, zilyedin tasar-
ruf yetkisinin kaldırılması işlemini,

Gece vakti: Güneşin batmasından
bir saat sonra başlayan ve doğmasın-
dan bir saat evvele kadar devam eden
süreyi,

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl:
a) Adlî aramalar bakımından; der-

hâl işlem yapılmadığı takdirde suçun
iz, eser, emare ve delillerinin kaybol-
ması veya şüphelinin kaçması veya
kimliğinin tespit edilememesi ihtimâ-
linin ortaya çıkması ve gerektiğinde
hâkimden karar almak için vakit bu-
lunmaması hâlini,

b) Önleme aramaları bakımından;
derhâl işlem yapılmadığı takdirde,
millî güvenlik ve kamu düzeninin, ge-
nel sağlık ve genel ahlâkın veya baş-
kalarının hak ve hürriyetlerinin ko-
runmasının tehlikeye girmesi veya za-
rar görmesi, suç işlenmesinin önlene-
memesi, taşınması veya bulundurul-
ması yasak olan her türlü silâh, patla-
yıcı madde veya eşyanın tespit edile-
memesi ihtimâlinin ortaya çıkması ve
gerektiğinde hâkimden karar almak
için vakit bulunmaması hâlini,

Hâkim: Yetkili sulh ceza hâkimini
veya hâkimi,

Kolluk: Jandarma, polis, sahil gü-
venlik ve gümrük muhafaza görevli-
lerini,

Kolluk âmiri: Konuyla ilgili yetkili
ve görevli olan kolluk biriminin âmi-
rini,

Koruma altına alma: Suçun veya
tehlikelerin önlenmesi ya da delil ola-
bilecek veya müsadereye tâbi olan ya-
hut güvenliğin sağlanması amacıyla,
eşyayı zilyedinin kendiliğinden ver-
mesini veya el konulana kadar geçici
olarak alıkoymayı,

Mülkî âmir: İllerde vali veya bu ko-
nuda yetkilendirdiği yardımcısını, il-
çelerde kaymakamı,

Özel güvenlik görevlisi: 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Ka-
nuna göre valiliklerce çalışma izni ve-
rilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun uygulanma-
sında kamu görevlisi sayılan ve görev
alanlarında yetkili olan kişileri,

Suçüstü:
a) İşlenmekte olan suçu,
b) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin

işlenmesinden hemen sonra kolluk,
suçtan zarar gören veya başkaları ta-
rafından takip edilerek yakalanan ki-
şinin işlediği suçu,

c) Fiilin pek az önce işlendiğini gös-
teren eşya veya delille yakalanan kim-
senin işlediği suçu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Adli Arama

Adlî arama ve kapsamı
MADDE 5 - Adlî arama, bir suç iş-

lemek veya buna iştirak veyahut ya-
taklık etmek makul şüphesi altında
bulunan kimsenin, saklananın, şüphe-
linin, sanığın veya hükümlünün ya-
kalanması ve suçun iz, eser, emare
veya delillerinin elde edilmesi için bir
kimsenin özel hayatının ve aile hayatı-
nın gizliliğinin sınırlandırılarak konu-
tunda, işyerinde, kendisine ait diğer
yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında,
eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza
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Muhakemesi Kanunu ile diğer kanun-
lara göre yapılan araştırma işlemidir.

Makul şüphe
MADDE 6 - (1) Makul şüphe, ha-

yatın akışına göre somut olaylar kar-
şısında genellikle duyulan şüphedir.

(2) Makul şüphe, aramanın yapıla-
cağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya
onunla birlikte olanların davranış tu-
tum ve biçimleri, kolluk memurunun
taşındığından şüphe ettiği eşyanın ni-
teliği gibi sebepler göz önünde tutu-
larak belirlenir.

(3) Makul şüphede, ihbar veya şi-
kâyeti destekleyen emarelerin var ol-
ması gerekir.

(4) Belirtilen konularda şüphenin
somut olgulara dayanması şarttır.

(5) Arama sonunda belirli bir şeyin
bulunacağını veya belirli bir kişinin
yakalanacağını öngörmeyi gerektiren
somut olgular mevcut bulunmalıdır.

Adlî aramalarda karar ve emir
verme yetkisi

MADDE 7 - (1) Adlî aramaya ka-
rar vermek yetkisi hâkimindir. Kol-
luk, arama kararı alınmasını talep et-
tiği durumlarda, makul şüphe sebep-
lerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir
rapor hazırlar ve Cumhuriyet savcı-
sına başvurur.

(2) Hâkim kararı veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde Cum-
huriyet savcısının, Cumhuriyet savcı-
sına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk
âmirinin yazılı emriyle arama yapıla-
bilir.

(3) Cumhuriyet savcısına ulaşıla-
mayan hâllerde kolluk âmirinin ya-
zılı emriyle gerçekleştirilen arama ve

elkoyma işlemi üzerine; ilgili kolluk
görevlilerince neden Cumhuriyet sav-
cısına ulaşılamadığı, Cumhuriyet sav-
cısının hangi vasıtalarla arandığını be-
lirten ayrıntılı tutanak düzenlenerek
ilgili soruşturma evrakına eklenir.

(4) Kolluk âmirlerince konutta, iş
yerinde ve kamuya açık olmayan ka-
palı alanlarda arama kararı verile-
mez. Sayılan bu yerlerde arama ancak
hâkim kararı veya gecikmesinde sa-
kınca bulunan hâllerde Cumhuriyet
savcısının yazılı emriyle yapılabilir.1

(Mülga)
(5) Kolluk âmirinin yazılı emriyle

yapılan arama ve sonuçları Cumhuri-
yet başsavcılığına derhâl bildirilir.

(6) Cumhuriyet savcısına ulaşıla-
mayan hâllerde ise kolluk âmirinin
yazılı emriyle konut, iş yeri ve ka-
muya açık olmayan kapalı alanlar dı-
şında arama yapılabilir.

(7) Arama talep, karar veya em-
rinde;

a) Aramanın nedenini oluşturan
fiil,

b) Aranılacak kişi, aramanın yapı-
lacağı konut veya diğer yerin adresi
ya da eşya,

c) Karar veya emrin geçerli olacağı
zaman süresi,

d) Aranılacak eşyanın elde edilmesi
hâlinde el konulup konulmayacağı,

açıkça gösterilir.
(8) Cumhuriyet başsavcılıklarınca,

arama ile ilgili kararları vermek üzere,
yirmidört saat süreyle nöbetçi Cum-
huriyet savcısı görevlendirilir.

1RG-29/4/2016-29698)
1Danıştay Onuncu Dairesinin 13/3/2007 tarihli ve E.:2005/6392, K.: 2007/948 sayılı Kararı ile bu

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “. . . yakalanması amacıyla
konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada. . . ”
ibaresi, (f) bendinde yer alan “ilgilinin rızası ile” ibaresi ile 30 uncu maddesinin birinci fıkrası iptal
edilmiş; yapılan temyiz sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 14/9/2012 tarihli ve E.:
2007/2257, K.:2012/1117 sayılı Kararı ile İptal Kararı onanmıştır.
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Karar alınmadan yapılacak
arama 1

MADDE 8 - Aşağıdaki hâllerde ay-
rıca bir arama emri ya da kararı aran-
maz:

a) Hakkında tutuklama kararı veya
yakalama emri veya zorla getirme ka-
rarı bulunan kişi ile hakkında gıyabî
tutuklama kararı verilen kaçak yaka-
landığında üstünde, 2(...)

b) Hâkim kararı veya Cumhuriyet
savcısının yazılı emri ile veya kolluk
tarafından doğrudan yakalanan kişi-
nin, kendisine, başkalarına veya ya-
kalama işlemini yapan kolluk görevli-
lerine zarar vermesini önlemek ama-
cıyla yapılacak kaba üst aramasında,

c) Gözaltına alınan kişinin, nezaret-
haneye konmadan önce yapılan üst
aramasında,

d) Herhangi bir sebeple hukuka
uygun şekilde yakalandıktan sonra
kolluk güçlerinin elinden kaçmakta
olan kişilerin veya işlenmekte olan
veya henüz işlenmiş olan veya pek
az önce işlendiğini gösteren belirti-
lerin olduğu suçun failinin yakalan-
ması amacıyla takibi sırasında girdik-
leri araç, bina ve eklentilerinde ya-
kalanması amacıyla yapılacak arama-
larda,

e) 3(1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanununun 9 uncu maddesi-
nin ikinci fıkrası kapsamında güm-

rük salonları ve gümrük kapılarında
kaçak eşya sakladığından kuşkula-
nılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri
ve araçlarının gümrük kontrolü ama-
cıyla gümrük görevlilerince aranma-
sında,

2) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununun 9 uncu maddesi-
nin üçüncü fıkrası kapsamında Güm-
rük Kanunu gereğince belirlenen kapı
ve yollardan başka yerlerden giril-
mesi, çıkılması ve geçilmesi yasak
olan gümrük bölgesinde rastlanacak
kişi ve her nevi taşıma araçlarının yet-
kili memurlar tarafından durdurula-
rak bu kişilerin eşya, yük ve üzerleri
ile varsa taşıma araçlarının aranma-
sında,

f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 24 üncü maddesindeki kanunun
hükmü ve âmirin emrini yerine ge-
tirme, 25 inci maddesindeki meşru sa-
vunma ve zorunluluk hâli ve 26 ncı
maddesindeki hakkın kullanılması ve
4(...) yeri ile eklentilerine girmek için.

Olay yeri inceleme
MADDE 9 - (1) Suç işlenen yer-

lerde, sebep ve sonuç ilişkisini ortaya
koyacak delillerin aranması, bulun-
ması ve el koyulması için geliştirilmiş
bilimsel ve teknik araştırma işlemle-
rinin, herkesin girip çıkabileceği ka-
muya açık alanlarda yapılması için

2Metinde yer alan "yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların ek-
lentilerinde ve aracında yapılacak aramada" ibareleri Danıştay Onuncu Dairesinin 13/3/2007 tarihli
ve E.:2005/6392, K.: 2007/948 sayılı Kararı ile bu Yönetmeliğin 8 incimaddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan “. . . yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların
eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada. . . ” ibaresi, (f) bendinde yer alan “ilgilinin rızası ile”
ibaresi ile 30 uncu maddesinin birinci fıkrası iptaledilmiş; yapılan temyiz sonucu Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulunun 14/9/2012 tarihli ve E.: 2007/2257, K.: 2012/1117 sayılı Kararı ile İptal
Kararı onanmıştır.

3RG-29/4/2016-29698
4Metinde yer alan "ilgilinin rızası" ibareleri Danıştay Onuncu Dairesinin 13/3/2007 tarihli ve

E.:2005/6392, K.: 2007/948 sayılı Kararı ile bu Yönetmeliğin 8 incimaddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan “. . . yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların ek-
lentilerinde ve aracında yapılacak aramada. . . ” ibaresi, (f) bendinde yer alan “ilgilinin rızası ile” iba-
resi ile 30 uncu maddesinin birinci fıkrası iptaledilmiş; yapılan temyiz sonucu Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulunun 14/9/2012 tarihli ve E.: 2007/2257, K.: 2012/1117 sayılı Kararı ile İptal Kararı
onanmıştır.
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bir emir veya karar gerekmez.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yerler

dışındaki olay yeri inceleme işlemleri,
7 nci madde uyarınca hâkim veya ge-
cikmesinde sakınca bulunan hâllerde
de Cumhuriyet savcısının, Cumhuri-
yet savcısına ulaşılamadığı hâllerde
ise konut, işyeri ve kamuya açık olma-
yan kapalı alanlar dışındaki yerlerde
kolluk âmirinin yazılı emri üzerine
gerçekleştirilir.

Aramada emir ya da karar kap-
samı dışında elde edilen bulgular ve
ele geçirilen kişiler

MADDE 10 - (1) Usulüne uygun
yapılan aramada;

a) Yapılmakta olan soruşturma
veya kovuşturmayla ilgisi olmakla
birlikte, karar veya yazılı emirde
konu edilmeyen,

b) Yapılmakta olan soruşturma
veya kovuşturmayla ilgisi olmayan
ancak, diğer bir suçun işlendiği şüp-
hesini uyandırabilecek,

bir delil elde edilirse; bu delil ko-
ruma altına alınır ve durum Cumhu-
riyet başsavcılığına derhâl bildirile-
rek el koyma işlemini gerçekleştirmek
için Cumhuriyet savcısından yeni bir
yazılı emir istenir. Cumhuriyet savcı-
sına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk
âmirinin yazılı emriyle kolluk görev-
lileri elkoyma işlemini gerçekleştire-
bilir.

(2) Hâkim kararı olmaksızın el-
koyma işlemi, yirmidört saat içinde
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâ-
kim, kararını elkoymadan itibaren
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi
hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.

(3) Bu tür aramada, aramanın
amacı ve konusu dışında ele geçiri-
len ve haklarında tutuklama veya ya-
kalama kararı bulunan kişiler, evra-
kıyla birlikte Cumhuriyet başsavcılı-

ğına sevk edilir.

Adlî arama tutanağı
MADDE 11 - (1) Adlî arama işlemi

bir tutanağa bağlanır.
(2) Tutanakta;
a) Arama kararının tarih ve sayısı,

hâkim kararı yoksa verilmiş olan ya-
zılı emrin tarih ve sayısı ile emri veren
merci,

b) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve
saat,

c) Aramanın konusu,
d) Aranan kişinin kimlik bilgileri,

adını söylemediği takdirde eşkâl bil-
gileri,

e) Araçta, konutta, işyeri ve ek-
lentilerinde arama yapılmışsa, aracın
plaka numarası, markası, konutun, iş-
yerinin ve eklentilerinin açık adresi,
su üstü aracının aranmasında su üstü
aracının cinsi, ismi, sahibi ve kulla-
nanı, deniz aracının aranması hâlinde
ise deniz aracının cinsi, ismi, dona-
tanı, bağlama limanı, tonajı, acentesi,
kaptanı ve arama mevkiî,

f) Aramanın sonuçları, el konulan
suç eşyasına ilişkin belirleyici bilgiler,

g) Aramada yakalanan kişiler varsa
kimlik bilgileri, kimliği belirlenemi-
yorsa eşkâl bilgileri,

h) Arama sonucunda yaralanma
veya maddî bir zarar meydana gelip
gelmediği,

i) Arama işlemini yapanların adı,
soyadı, sicili ve unvanı,

hususları yer alır.
(3) Tutanak arama işlemine katılmış

olanlar ve hazır bulunanlarca imzala-
nır. Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.

(4) 1 Kaçakçılık suçlarıyla ilgili tuta-
naklar, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununun 11 ve 20 nci madde-
lerine göre tanzim edilir.

1RG-29/4/2016-29698
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Arama sonunda talep hâlinde veri-
lecek belge

MADDE 12 - (1) 7 nci maddeye
göre yapılacak arama sonunda, hak-
kında arama işlemi uygulanan kişiye
talebi hâlinde;

a) Aramanın,
1) Şüpheli veya sanık olması ve ya-

kalanabileceği veya suç delillerinin
elde edilebileceği hususunda makul
şüphe bulunması sebebiyle mi,

2) Şüphelinin veya sanığın yakala-
nabilmesi veya suç delillerinin elde
edilebilmesi amacıyla mı,

yapıldığını,
b) Yakalanabileceği veya suç delil-

lerinin elde edilebileceği hususunda
makul şüphe bulunan şüphelinin
veya sanığın üstünün, eşyasının, ko-
nutunun, işyerinin veya ona ait di-
ğer yerlerin aranması hâlinde, soruş-
turma veya kovuşturma konusu fiilin
niteliğini,

c) Aramada el konulan veya ko-
ruma altına alınan eşyanın listesini,

d) Aramada şüpheyi haklı kılan bir
şey elde edilmemiş ise bunu,

e) Hakkında arama işlemi uygu-
lanan kimsenin, el konulan eşyanın
mülkiyetine ilişkin görüş ve iddiala-
rını,

içeren belge veya belgeler verilir.
(2) Koruma altına alınan veya el ko-

nulan eşyanın tam bir listesi yapılarak
resmî mühürle mühürlenir. Bu eşya-
nın resmî mühürle mühürlendiğine
dair tutanak tanzim edilerek, bir su-
reti ilgilisine verilir.

Avukat bürolarında arama
MADDE 13 - (1) Cumhuriyet sav-

cısı hazır olmaksızın avukat bürola-
rında arama yapılamaz.

(2) Avukat büroları ancak mah-
keme kararı ile ve kararda belirtilen
olayla ilgili olarak Cumhuriyet sav-

cısının denetiminde aranabilir. Baro
başkanı veya onu temsil eden bir avu-
kat aramada hazır bulundurulur.

(3) Arama sonucu elkonulmasına
karar verilen şeyler bakımından bü-
rosunda arama yapılan avukat, baro
başkanı veya onu temsil eden avu-
kat, bunların avukat ile müvekkili ara-
sındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu
öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey
ayrı bir zarf veya paket içerisine ko-
nularak hazır bulunanlarca mühürle-
nir ve bu konuda gerekli kararı ver-
mesi, soruşturma evresinde sulh ceza
hâkiminden, kovuşturma evresinde
hâkim veya mahkemeden istenir. Yet-
kili hâkim elkonulan şeyin avukatla
müvekkili arasında meslekî ilişkiye
ait olduğunu tespit ettiğinde, elkonu-
lan şey derhâl avukata iade edilir ve
yapılan işlemi belirten tutanaklar or-
tadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen
kararlar yirmidört saat içinde verilir.

(4) Postada el koyma durumunda
bürosunda arama yapılan avukat
veya baro başkanı veya onu temsil
eden avukatın karşı koyması üzerine
üçüncü fıkrada belirtilen usuller uy-
gulanır.

Askerî mahallerde yapılacak
arama 1

MADDE 14 - Askerî mahallerde
yapılacak arama Cumhuriyet savcı-
sının talep ve katılımı ile askerî ma-
kamlar tarafından yerine getirilir.

Elkoyma, koruma altına alma
MADDE 15 - (1) Arama sonucunda

bazı eşyaya elkoyma söz konusu ol-
duğunda, hâkim kararı veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde Cum-
huriyet savcısının, Cumhuriyet sav-
cısına ulaşılamadığı hâllerde ise kol-
luk âmirinin yazılı emri ile elkoyma
işlemi gerçekleştirilebilir.

1CMK değişikliği dolayısıyla aramayı adli kolluk yapar.
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(2) İspat aracı olarak yararlı görü-
len ya da eşya veya kazanç müsadere-
sinin konusunu oluşturan malvarlığı
değerleri, koruma altına alınır.

(3) Yanında bulunduran kişinin rı-
zasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya
elkonulabilir.

(4) Yukarıda yazılı eşya veya diğer
malvarlığı değerlerini yanında bulun-
duran kişi, talep üzerine bu şeyi gös-
termek ve teslim etmekle yükümlü-
dür.

(5) Evsafı belirlenen eşyanın kol-
lukça bulunamaması ve zilyedinin de
teslimden kaçınması hâlinde, şüpheli
veya sanık ya da tanıklıktan çekine-
bilecekler dışındaki zilyet hakkında
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 60 ıncı maddesinde yer alan
disiplin hapsine ilişkin hükümlerin
uygulanması amacıyla durum Cum-
huriyet başsavcılığına bildirilir.

Aramada ele geçen belge ve kâğıt-
lar hakkında yapılacaklar

MADDE 16 - (1) Hakkında arama
işlemi uygulanan kimsenin belge
veya kâğıtlarını inceleme yetkisi,
Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.

(2) Kolluk, arama sırasında ele ge-
çen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi
olup olmadığını tespit amacıyla, ince-
lemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabi-
leceğinden şüphelendiği anda Kanu-
nun öngördüğü şekilde incelenecek
belge ve kâğıtları ambalajlayarak mü-
hürler.

(3) Belge ve kâğıtların zilyedi veya
temsilcisi kendi mührünü de koyabi-
lir veya imzasını atabilir. İleride müh-
rün kaldırılmasına ve kâğıtların in-
celenmesine karar verildiğinde bu iş-
lemin yapılmasında hazır bulunmak
üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da
müdafiî veya vekili çağrılır.

(4) İnceleme sonucu soruşturma
veya kovuşturma konusu suça ilişkin
olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar
ilgilisine geri verilir.

(5) Şüpheli veya sanık ile 5271 sa-
yılı Ceza Muhakemesi Kanununun 45
ve 46 ncı maddelerine göre tanıklık-
tan çekinebilecek kimseler arasındaki
mektuplara ve belgelere; bu kimse-
lerin nezdinde bulundukça elkonula-
maz.

Bilgisayarlarda, bilgisayar prog-
ramlarında ve kütüklerinde arama,
kopyalama ve elkoyma

MADDE 17 - 1(1) Bir suç dolayı-
sıyla yapılan soruşturmada, başka su-
rette delil elde etme imkânının bulun-
maması hâlinde, Cumhuriyet savcısı-
nın istemi üzerine şüphelinin kullan-
dığı bilgisayar ve bilgisayar program-
ları ile bilgisayar kütüklerinde arama
yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından
kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çö-
zülerek metin hâline getirilmesine hâ-
kim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar program-
ları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girileme-
mesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşıla-
maması hâlinde çözümün yapılabil-
mesi ve gerekli kopyaların alınabil-
mesi için, bu araç ve gereçlere elko-
nulabilir. Şifrenin çözümünün yapıl-
ması ve gerekli kopyaların alınması
hâlinde, elkonulan cihazlar gecikme
olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kü-
tüklerine elkoyma işlemi sırasında,
sistemdeki bütün verilerin yedekle-
mesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağ-
ları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri
ile çıkarılabilir donanımları hakkında
da uygulanır.

(4)2 Üçüncü fıkraya göre alınan ye-

1Bu maddenin uygulanmasında CMK 134’teki değişiklikleri dikkate alınız.
2RG-29/4/2016-29698
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dekten elektronik ortamda bir kopya
çıkarılarak şüpheliye veya vekiline
verilir ve bu husus tutanağa geçiri-
lerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kü-
tüklerine elkoymaksızın da, sistem-
deki verilerin tamamının veya bir kıs-
mının kopyası alınabilir. Kopyası alı-
nan verilerin mahiyeti hakkında tuta-
nak tanzim edilir ve ilgililer tarafın-
dan imza altına alınır. Bu tutanağın
bir sureti de ilgiliye verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önleme Aramaları

Denetim yapılacak hâller
MADDE 18 - Aşağıda belirtilen de-

netimler şartları oluştuğunda kolluk
tarafından kendiliğinden yapılabilir:

a) Umuma açık istirahat ve eğlence
yeri sayılan, kişilerin tek tek veya
toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi
veya konaklaması için açılan otel, mo-
tel, pansiyon, kamping ve benzeri
konaklama yerleri; gazino, pavyon,
meyhane, bar, birahane, içkili lokanta,
taverna ve benzeri içkili yerler; si-
nema, kahvehane ve kıraathane; ku-
mar ve kazanç kastı olmamak şartıyla
adı ne olursa olsun bilgi ve maharet
artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki
elektronik oyun alet ve makinelerinin,
video ve televizyon oyunlarının içeri-
sinde bulunduğu elektronik oyun yer-
leri; internet kafeler ve benzeri yerler
ile sabit veya seyyar olarak kullanılan
kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma
araçlarındaki bu tür yerlerin genel gü-
venlik ve asayiş yönünden denetimi,

b) Kumar oynanan umumî ve
umuma açık yerler ile her çeşit özel
ve resmî kurum ve kuruluşlara ait
lokaller, mevzuata aykırı bir şekilde
uyuşturucu madde imal edilen, sa-
tılan, kullanılan, bulundurulan yer-
ler, mevzuata aykırı faaliyet gösteren
genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş

yapılan evler ve yerler, Devletin ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlü-
ğüne, Anayasal düzenine, genel gü-
venliğe ve genel ahlâka zararı doku-
nacak oyun oynatılan, temsil verilen,
film veya video bant gösterilen yer-
ler ile internet üzerinden yapılan ya-
yınlara izin verilen yerler, derneklere,
sendikalara, loca ve kulüplere, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları ile benzeri kurum ve kuruluş-
lara ait ve yalnız üyelerinin yararlan-
ması için açılan lokallerden, birden
fazla denetim sonunda ve yazılı ih-
tara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı
faaliyet göstererek umuma açık yer
durumuna geldiği tespit edilenlerin
denetimi,

c) Yürürlükte bulunan hükümlere
aykırı olarak işletilen yerler hakkın-
daki işlemler ile genel ahlâk ve edep
kurallarına aykırı olarak sesli ve gö-
rüntülü eserleri, kaydedildiği mater-
yale bakılmaksızın üreten ve satan
yerlerin denetimi,

d) Kanunlardaki istisnalar saklı kal-
mak üzere, onsekiz yaşından küçük-
leri çalıştırdığından veya onsekiz ya-
şını doldurmamış küçüklerin girdi-
ğinden şüphelenilen ve açılması izne
bağlı bar, pavyon, gazino, meyhane
gibi içkili yerler ile kıraathane gibi
oyun oynatılan benzeri yerlerin de-
netimi,

e) Suç işlenmesini önlemek için ki-
şilerden kimlik sorma,

f) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı
Kimlik Bildirme Kanununda belirti-
len yerlerin denetimi,

g) Motorlu araç trafik belgesi, mo-
torlu araç tescil belgesi ve sürücü bel-
geleri ile 13/10/1983 tarihli ve 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanununa
göre araçlarda bulunması gerekli eş-
yanın denetimi,

h) Doğal ve yapay göller ile su üstü
ulaşımına imkân veren akarsularda
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su üstü araçlarının ve denizlerde de-
niz araçlarının ruhsat ve belgelerinin,
su üstü araç sahip ve kullananları ile
gemi adamlarının ehliyetleri, belge-
leri ve deniz mevzuatında yer alan
diğer belgelerinin denetimi,

i) Elektromanyetik aygıtlar ve de-
dektör köpekleri aracılığıyla yapılan
tarama şeklindeki denetimler,

j) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 183 üncü maddesi kapsamında
gürültü yapanların men edilmesi,

k) Hudut kapılarından giriş çıkış
yapanların pasaport denetimleri.

Önleme araması ve kapsamı
MADDE 19 - (1) Önleme araması;
a) Millî güvenlik ve kamu düze-

ninin, genel sağlık ve genel ahlâkın
veya başkalarının hak ve hürriyetleri-
nin korunması,

b) Suç işlenmesinin önlenmesi,
c) Taşınması veya bulundurulması

yasak olan her türlü silâh, patlayıcı
madde veya eşyanın tespiti,

amacıyla, hâkim kararı veya ge-
cikmesinde sakınca bulunan hâllerde
mülkî âmirin yazılı emriyle ikinci fık-
rada belirtilen yerlerde, kişilerin üst-
lerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve
eşyasında yapılan arama işlemidir.

(2) Önleme araması aşağıdaki yer-
lerde yapılabilir:

a) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sa-
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu kapsamına giren toplantı
ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı
yerde veya yakın çevresinde,

b) Özel hukuk tüzel kişileri ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları veya sendikaların genel
kurul toplantılarının yapıldığı yerin
yakın çevresinde,

c) Halkın topluca bulunduğu veya
toplanabileceği yerlerde,

d) Öğretim ve eğitim özgürlüğü-
nün sağlanması için her derecede
öğretim ve eğitim kurumlarının ve
üniversite binaları ve ekleri içeri-
sinde, kurumun imkânlarıyla önlen-
mesi mümkün görülmeyen olayla-
rın çıkması olasılığı karşısında rektör,
acele hâllerde de dekan veya bağlı
kuruluş yetkililerinin kolluktan yar-
dım istemeleri hâlinde, girilecek üni-
versite, bağımsız fakülte veya bağlı
kurumların içerisinde, bunların yakın
çevreleri ile giriş ve çıkış yerlerinde,

e) Umumî veya umuma açık yer-
lerde veya öğrenci yurtlarında veya
eklentilerinde,

f) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkış-
larında,

g) Her türlü toplu taşıma veya sey-
reden taşıt araçlarında,

h) 1 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununda öngörülen suçların
işlenmesinin önlenmesi amacıyla, ti-
carethane, işyeri, eğlence ve benzeri
yerler ile eklentilerinde,

i) 2 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Dü-
zensizliğin Önlenmesine Dair Kanu-
nun 12 nci maddesi kapsamında spor
müsabakası öncesinde, esnasında ve
sonrasında spor alanının çevresinde
ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş
ve geliş güzergâhında,

j) 5253 sayılı Dernekler Kanununun
20 nci maddesi kapsamında, dernek-
lerde veya eklentilerinde.

(3) Konutta, yerleşim yerinde ve ka-
muya açık olmayan özel işyerlerinde
ve eklentilerinde önleme araması ya-
pılamaz.

Önleme araması kararı
MADDE 20 - (1) Yönetmeliğin 8

inci maddesi, 9 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrası ve 25 inci maddesi hü-
kümleri saklı kalmak üzere, önleme
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aramalarında işlemin yapılacağı ka-
nunda belirtilen umumî ve umuma
açık yerlerde makul sebeplerin oluş-
tuğunu ve millî güvenlik ve kamu dü-
zeninin, genel sağlık ve genel ahlâ-
kın veya başkalarının hak ve hürri-
yetlerinin korunması, suç işlenmesi-
nin önlenmesi, taşınması veya bulun-
durulması yasak olan her türlü silâh,
patlayıcı madde veya eşyanın tespiti
amacının ortaya çıktığını ve tehlike-
nin oluştuğunu gösteren belirlemeler,
kolluk tarafından önceden tespit edi-
lir ve aramanın yapılması önerilen yer
ve zaman ile birlikte o yer mülkî âmi-
rine, gerekçeleri ile birlikte yazılı ola-
rak iletilir. 1(Mülga)

(2) Yetkili merci, kolluğun talebini
uygun bulursa, hâkimden arama ka-
rarı talep eder; ancak gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde yazılı arama
emri verir.

(3) Arama talep, emir ve kararla-
rında aşağıdaki hususlara açıkça yer
verilir:

a) Aramanın sebebi,
b) Aramanın konusu ve kapsamı,
c) Aramanın yapılacağı yer,
d) Geçerli olacağı zaman süresi.
(4) Hâkim tarafından verilen karar-

lar aleyhine, mülkî âmir tarafından
kanun yollarına başvurulabilir.

(5) Usulüne uygun olarak verilmiş
arama kararı veya emri üzerine, yet-
kili âmirin, aramanın yapılması için
kolluk memurlarına vereceği sözlü
emirler derhâl yerine getirilir. Bu ko-
nudaki emirlerin yazılı olarak veril-
mesi istenemez. Bu hâllerde, emrin
yerine getirilmesinden doğabilecek
sorumluluk, emri verene aittir.

Özel güvenlik görevlilerinin kont-
rol yetkileri

MADDE 21 - Özel güvenlik görev-
lilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladık-
ları alanlara girmek isteyenleri du-
yarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin
üstlerini dedektörle kontrol etme, eş-
yaları X-ray cihazından veya benzeri
güvenlik sistemlerinden geçirme,

b) Toplantı, konser, spor müsaba-
kası, sahne gösterileri ve benzeri et-
kinlikler ile cenaze ve düğün törenle-
rinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan
geçirme, bu kişilerin üstlerini dedek-
törle kontrol etme, eşyaları X-ray ci-
hazından veya benzeri güvenlik sis-
temlerinden geçirme,

c) Yangın, deprem gibi tabiî afet
durumlarında ve imdat istenmesi hâ-
linde görev alanındaki işyeri ve ko-
nutlara girme,

d) Hava meydanı, liman, gar, istas-
yon ve terminal gibi toplu ulaşım te-
sislerinde kimlik sorma, duyarlı ka-
pıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini
dedektörle kontrol etme, eşyaları X-
ray cihazından veya benzeri güvenlik
sistemlerinden geçirme.

Derneklerde arama
MADDE 22 - (1) Kamu düzeninin

korunması veya suç işlenmesinin ön-
lenmesi nedenlerinden birine bağlı
olarak usulüne göre verilmiş hâkim
kararı olmadıkça, yine bu nedenlere
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde mülkî âmirin yazılı
emri bulunmadıkça, kolluk kuvvet-
leri, dernek ve eklentilerine giremez,
arama yapamaz ve buradaki eşyaya
el koyamaz.

(2) El koyma söz konusuysa, mülkî
âmirin kararı yirmidört saat içinde gö-
revli hâkimin onayına sunulur. Hâ-
kim, kararını el koymadan itibaren
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi
hâlde, el koyma kendiliğinden kalkar.

(3) Hâkim kararı, mülkî âmir tara-
fından dernek yöneticilerine yazıyla
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duyurulur.

Spor müsabakaları ile ilgili ara-
malar

MADDE 23 - Spor müsabakaları-
nın yapılacağı spor alanına, güvenlik
güçlerince gerçekleştirilecek kontrol-
den sonra seyirci alınır.

Spor alanlarının çevresinde, stad-
yum veya spor salonu girişleri ile
turnike girişlerinde, müsabakayla il-
gili olarak hâkim kararı veya gecik-
mesinde sakınca olan hâllerde mülkî
âmirin yazılı izni ile kolluk tarafın-
dan veya kolluğun denetiminde, özel
güvenlik görevlilerince üst araması
yapılır ve 1 6222 sayılı Sporda Şiddet
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanunun amacına aykırı madde ve
cisimler geçici olarak koruma altına
alınır.

Önleme aramalarında elde edilen
bilgi ve bulgular ile yakalanan şüp-
heliler hakkında yapılacak işlemler

MADDE 24 - (1) Önleme aramala-
rında elde edilen ve adlî soruşturma-
larda kullanılabilecek bilgi, bulgu ve
şüpheliler hakkında 10 uncu madde
hükümleri uygulanır.

(2) Aramanın konusu ve kapsamı
içinde olan, ancak suç unsuru oluş-
turmayan eşya, geçici olarak koruma
altına alınır ve aramaya sebep teşkil
eden husus sona erdiğinde ilgiliye tes-
lim edilir.

Hâkimden önleme araması kararı
alınması gerekmeyen hâller

MADDE 25 - (1) Aşağıdaki hâl-
lerde yapılacak aramalarda ayrıca bir
arama emri ya da kararı gerekmez:

a) Devletçe kamu hizmetine özgü-
lenmiş bina ve her türlü tesislere giriş
ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutul-
duğu hâllerde, söz konusu tesislere
girenlerin üstlerinin veya üzerlerin-

deki eşyanın veya araçlarının aranma-
sında,

b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
ek 1 inci maddesi kapsamında bulu-
nan, sivil hava meydanlarında, liman-
larda ve sınır kapılarında, binaların,
uçakların, gemilerin ve her türlü de-
niz ve kara taşıtlarının, giren çıkan
yolcuların X-ray cihazından geçirile-
rek, gerektiğinde üstünün ve eşya-
sının aranması ile buralarda görevli
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar
personelinin, üstlerinin, araçlarının
ve eşyalarının aranmasında,

c) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanu-
nunun 11 inci maddesi kapsamında,
kişilerin üstünün, eşyalarının Olağa-
nüstü Hâl Valisinin emriyle aranma-
sında,

d) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu-
nun 3 üncü maddesi kapsamında, ko-
nutların ve her türlü dernek, siyasî
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere
ait binaların, işyerlerinin, özel ve tü-
zel kişiliklere sahip müesseseler ve
bunlara ait eklentilerin ve her türlü
kapalı ve açık yerlerin, mektup, telg-
raf ve sair gönderilerin ve kişilerin
üzerlerinin sıkıyönetim komutanının
emriyle aranmasında,

e) Kanunların, muhafaza altına
alınmalarına olanak verdiği kişilerin,
üst veya eşyalarının aranmasında,

f) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanun çer-
çevesinde görevli kolluğun, aynı Ka-
nunun 79 uncu maddesindeki silâh
taşıma yasağı kapsamında, silâh taşı-
dığından şüphelenilen kişilerin üstle-
rinin ve eşyalarının aranmasında.

(2) Umuma açık veya açık olmayan
özel işletmelerin, kurumların veya
teşebbüslerin girişlerindeki kontrol-
ler, buralara girmek isteyen kimse-
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lerin rızasına bağlıdır. Kontrol edil-
meyi kabul etmeyenler, bu gibi yer-
lere giremezler. Bu gibi yerlerde kont-
rol, esasta özel güvenlik görevlileri
tarafından yerine getirilir. Ancak, bu
yerlerin ve katılanların taşıyabilecek-
leri özel niteliklere göre, önleme ara-
maları kolluk güçleri tarafından da
yapılabilir.

Önleme araması tutanağı
MADDE 26 - (1) Arama sırasında

suç unsuruna rastlandığında, önleme
araması tutanağa bağlanır.

(2) Bu hâlde, tutanak 11 inci mad-
dede yazılı unsurları içerir.

(3) Tutanak arama işlemine katılmış
olanlar ve hazır bulunanlarca imzala-
nır.

(4) Tutanağın bir sureti ilgiliye veri-
lir.

(5) Suç unsuruna rastlanmadığı du-
rumlarda, aranan kişinin talebi hâ-
linde, kendisine arama kararı veya
emrinin tarih ve sayısı, aramanın ta-
rih ve saati, yeri, aranan şahsın ve ara-
yan görevlinin kimlik bilgilerinin yer
aldığı bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aramaların Yapılma Şekli

Durdurma, durdurma sonrası
kontrol ve arama işlemleri

MADDE 27 - (1) (Başlığı ile Bir-
likte Değişik: RG-29/4/2016-29698)
Kolluk, kişileri ve araçları;

a) Bir suç veya kabahatin işlenme-
sini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan fa-
illerin yakalanmasını sağlamak, işle-
nen suç veya kabahatlerin faillerinin
kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da
zorla getirme kararı verilmiş olan ki-
şileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü
veya malvarlığı bakımından ya da

topluma yönelik mevcut veya muhte-
mel bir tehlikeyi önlemek,

amacıyla durdurabilir.
(2) Durdurma yetkisinin kullanıla-

bilmesi için, “umma” derecesinde ma-
kul şüphe bulunmalıdır. Somut ema-
relerle desteklenen şüphe bulunma-
dan, süreklilik arz edecek, fiilî durum
ve keyfilik oluşturacak şekilde dur-
durma işlemi yapılamaz.

(3) Kolluğun durdurma yetkisini
kullanabilmesi için tecrübesine ve
içinde bulunulan durumdan edindiği
izlenime dayanarak, kişinin bir suç
işleyeceği veya işlediği hususunda
veya kişinin silâhlı olduğu ve hâlen
tehlike yarattığı konusunda makul bir
sebebin bulunması gerekir.

(4) Kolluk, görevini yerine getirir-
ken, kendisinin kolluk görevlisi ol-
duğunu belirleyen belgeyi gösterdik-
ten sonra durdurduğu kişiye dur-
durma sebebini bildirir; şüpheye yol
açan davranışları ve durdurma sebe-
bine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini
veya bulundurulması gerekli diğer
belgelerin ibraz edilmesini isteyebi-
lir. Kişi, kimliğine ilişkin olanlar hariç,
sorulan sorulara cevap vermekle yü-
kümlü değildir. Durdurma yetkisinin
kullanılmasına neden olan şüphe, ya-
pılan açıklamayla veya herhangi bir
şekilde ortadan kalkarsa, kişilerin git-
mesine ve araçların ayrılmalarına izin
verilir.

(5) Durdurma süresi, durdurma se-
bebine esas teşkil eden işlemin gerçek-
leştirilmesi için zorunlu olan süreden
fazla olamaz.

(6) Durdurma üzerine aşağıdaki iş-
lemler yapılır:

a) Durdurulan kişi üzerinde giysi-
lerinden herhangi birisi çıkarılmaksı-
zın, yoklama biçiminde bir kontrol ya-
pılır. Bu işlem sonucunda, kişide silâh
bulunduğu sonucunu çıkarmaya ye-
terli şüphe meydana gelirse, memur
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kendiliğinden silâh ve diğer suç eş-
yası araması yapabilir.

b) Yoklama suretiyle kontrol, kişi-
nin cinsiyetinde bulunan görevli tara-
fından yapılır.

c) Yapılan kontrolün konusu ve se-
bepleri ilgiliye açıklanır.

ç) Bir kişinin veya aracın durdu-
rulma süresinin, şartlara göre makul
olması ve kontrol için ayrılan süreyi
aşmaması gerekir.

d) Yoklama suretiyle kontrol, kişiye
en az sıkıntı verici şekilde yapılır.

e) Yapılan kontrolün neticesinde
suça ilişkin iz, eser, emare ve delil
elde edilirse, kişi yakalanır.

f) Uyuşturucu gibi belirli bir şeyin,
kişinin herhangi bir yerinde gizlen-
diği düşünülüyorsa, daha geniş çaplı
kontrol yapılabilir.

g) Yoklama suretiyle kontrol, ki-
şinin veya aracın ilk durdurulduğu
yerde veya o yerin yakınında, müm-
kün olduğu kadar başkalarının göre-
meyeceği tarzda yapılır. Başka yere
götürülerek kontrol yapılamaz.

ğ) Makul sebebi oluştuğu takdirde,
daha geniş kapsamlı kontrol yapıl-
ması için, kolluk aracından veya ya-
kındaki kapalı bir yerden yararlanıla-
bilir.

h) Kontrolden sonra talep üzerine
olay yerinde derhâl bir tutanak dü-
zenlenir.

(7) Kolluk, durdurduğu kişi üze-
rinde veya aracında silâh veya teh-
like oluşturan diğer bir eşyanın bu-
lunduğu hususunda yeterli şüphenin
varlığı halinde, kendisine veya başka-
larına zarar verilmesini önlemek ama-
cına yönelik gerekli tedbirleri alabilir.
Bu amaçla kişinin üzerindeki elbise-
nin çıkarılması veya aracın, dışarıdan
bakıldığında içerisi görünmeyen bö-
lümlerinin açılması istenemez. 1(...)

(8) 2(...)
(9) 3(...)
(10) 4(...)
(11) 5(...)
(12) Bu maddede yazılı işlemler

gece de yapılabilir.

Karar veya yazılı emir üzerine üst
ve eşya aramasının icrası

MADDE 28 - (1) Aramanın ger-
çekleştirileceği yerde, öncelikle kişi-
lerin kaçmasını ve saldırmasını engel-
leyecek şekilde gerekli güvenlik ted-
birleri alınır.

(2) Kolluk görevlileri, kolluk gö-
revlisi olduğunu ispatlayan kimliğini
gösterir.

(3) Üst araması, kişinin cinsiyetinde
bulunan görevli tarafından yapılır.

(4) Üst ve eşya araması sırasında,
yapılan aramanın konusu olan eşya-
nın ne olduğu veya aramanın yapıl-
masına temel teşkil eden sebepler il-

1AYM 4/5/2017 K.98 kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilen ibare şöyledir: Ancak el ile dıştan kont-
rol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin
aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği
kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir.

2AYM 4/5/2017 K.98 kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilen ibare şöyledir: Arama emrinde aşağı-
daki hususlara açıkça yer verilir: a) Aramanın sebebi, b) Aramanın konusu ve kapsamı, c) Aramanın
yapılacağı yer, tarih ve emrin geçerli olacağı süre, ç) Aramanın yapılacağı kişinin açık kimliği ile
aracın plaka, marka ve modeli.

3AYM 4/5/2017 K.98 kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilen ibare şöyledir: Kişinin üstü ve eşyası
ile aracının aranmasında 28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen usuller uygulanır.

4AYM 4/5/2017 K.98 kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilen ibare şöyledir: Arama sırasında elde
edilen ve adlî soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılabilecek bilgi, bulgu ve şüpheliler hakkında
bu Yönetmelikteki ilgili hükümler uygulanır.

5AYM 4/5/2017 K.98 kararı ile iptal edilmiştir. İptal edilen ibare şöyledir: Kolluk amirinin ka-
rarı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Yapılan araç aramalarına ilişkin olarak
kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.
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giliye açıklanır.
(5) Üst araması sırasında, kişinin

beraberinde olan eşya da, mümkünse
elektromanyetik cihazlarla, değilse
beş duyu organı aracılığıyla aranır. Sa-
hipsiz eşya hakkında da aynı hüküm
uygulanır.

(6) Kişi direndiği takdirde üst ve
eşya araması orantılı güç kullanılarak
gerçekleştirilir.

(7) Üst ve eşya araması, kişinin
veya aracın ilk durdurulduğu yerde
veya o yerin yakınında, mümkün ol-
duğu kadar başkalarının göremeye-
ceği tarzda yapılır. Başka yere götürü-
lerek arama yapılamaz. Gerektiğinde
kolluk aracından veya yakındaki ka-
palı bir yerden yararlanılabilir.

(8) Üst araması sırasında, kişinin
üstünde veya eşyasında rastlanan
özel kâğıt ve zarflar, içinde müsade-
reye tâbi bir eşya bulunması ihtimali
dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı bil-
giler okunamaz.

(9) Kişinin kanunlara göre izin ve-
rilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin
makul şüphenin bulunması ve ara-
manın amacına başka türlü ulaşıla-
maması hâlinde, üst araması aşağıda
belirtilen şekilde giysiler çıkartılmak
suretiyle yapılabilir:

a) Arama yapılmadan önce, bu ara-
mayı yapmanın neden gerekli görül-
düğü ve nasıl yapılacağı, o birimde
görevli en üst kolluk âmiri tarafından
ilgiliye bildirilir.

b) Arama, aynı cinsiyetten görev-
liler tarafından yapılır; arama işlemi
kimsenin görmemesini sağlayacak
tedbirler alınarak gerçekleştirilir.

c) Arama, kişinin utanma duygu-
sunu en az ihlâl edecek bir şekilde
yapılır; önce bedenin üst kısmındaki
giysiler çıkarttırılır; bedenin alt kıs-
mındaki giysiler, üst kısmındaki giy-
siler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu
giysiler mutlaka aranır.

d) Arama sırasında bedene doku-
nulmaması için gerekli özen gösteri-
lir.

e) Arama, mümkün olduğunca kısa
bir süre içinde bitirilir.

(10) Yapılan aramanın neticesinde
bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil
elde edilirse, kişi yakalanır.

(11) Bu maddede yazılı işlemler
gece de yapılabilir.

Araçlarda arama
MADDE 29 - (1) Araçlarda ara-

manın gerçekleştirileceği yerde, ön-
celikle kişilerin kaçmasını ve saldır-
masını engelleyecek şekilde gerekli
güvenlik tedbirleri alınır.

(2) Araç araması sırasında, yapılan
aramanın konusu olan eşyanın ne ol-
duğu veya aramanın yapılmasına te-
mel teşkil eden sebepler ilgiliye açık-
lanır.

(3) Araç araması, kişiye en az sıkıntı
verici şekilde ve makul olan en kısa
sürede yapılır.

(4) Araç araması, aracın ilk dur-
durulduğu yerde veya o yerin yakı-
nında, mümkün olduğu kadar baş-
kalarının göremeyeceği tarzda yapı-
lır. Detaylı inceleme yapılması gere-
ken hâllerde, başka yere götürülerek
arama yapılabilir.

(5) Deniz şartları sebebiyle arama-
nın denizde mümkün olmaması veya
deniz aracının ayrıntılı aranmasının
gerektiği hâllerde şüpheli deniz aracı
en yakın ve uygun limana çekilerek
arama limanda yapılabilir.

(6) Araç araması sırasında rastla-
nan özel kâğıt ve zarflar, içinde mü-
sadereye tâbi bir eşya bulunması ihti-
mali dışında açılmaz; açılsa dahi ya-
zılı bilgiler okunamaz.

(7) Yapılan aramanın neticesinde
bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil
elde edilirse, kişi yakalanır.

(8) Boş araçların aranmasında,
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arama yapıldığını belirten bir not bıra-
kılır. Bu notta, arama tutanağının bir
kopyasının alınabileceği yer belirtilir.

(9) Bu maddede yazılı işlemler gece
de yapılabilir.

Konut, işyeri ve eklentilerinde ara-
manın yapılması 1

MADDE 30 - (1) 1(...)
(2) Kolluk, arama yapılacak kapalı

yerlerde ve eklentilerinde gerekli gü-
venlik önlemlerini alarak kapıyı çalar.

(3) Hâkim kararı veya kanunla yet-
kili kılınmış merciin yazılı emriyle ya-
pılan aramalarda veya karar alınma-
sını gerektirmeyen işlemlerde, müm-
künse o yere girme izni verme yetki-
sine sahip kişilerle iletişim kurulma-
sına çalışılır, kolaylık gösterilmesi is-
tenir.

(4) Aşağıdaki hâllerde iletişim kur-
madan arama amacıyla kapalı yerlere
ve eklentilerine girilir:

a) Arama yapılacak olan yerin ko-
nut veya yerleşim yeri olarak kullanıl-
madığının bilinmesi,

b) Arama esnasında bu yerlerde
kimsenin olmadığının anlaşılması,

c) Bu yerlerde oturan veya izin ver-
meye yetkili kişinin arama öncesinde
bilgilendirilmesinin, delil karartma-
sına yol açarak aramanın amacını teh-
likeye sokacak veya kolluk memur-
larını veya diğer bireyleri tehlikeye
düşürebilecek olması.

(5) Diğer hâllerde, kolluk memur-
ları arama kararını gösterirler.

(6) Gecikmesinde sakınca veya teh-
like bulunması hâlinde, bilgilendirme
içeri girildikten sonra da yapılabilir.

(7) Aramayla görevlendirilenler,
aramaya karşı çıkılması hâlinde, du-
rumun haklı kıldığı ölçüde güç kulla-
narak direnci ortadan kaldırabilirler.
Bilgilendirme yapıldıktan sonra, kapı
açılmadığı takdirde güç kullanılacağı
ihtar edilir ve buna rağmen kapı açıl-
mazsa zorla eve girilir ve arama ger-
çekleştirilir. Güç, kademeli bir şekilde
artarak kullanılabilir.

(8) Bulundurulması suç teşkil eden
eşyanın arandığı evde bulunan kişile-
rin üstü, güvenlik veya suç eşyasının
elde edilmesi amacıyla aranır.

(9) Arama, bulunması istenen şeyin
boyutu ve niteliği göz önüne alına-
rak, amaca ulaşmak için gerekli olan
ölçüde gerçekleştirilir.

(10) Aranacak yerde bulunan kişi-
lerin özel hayatlarına ve mallarına ge-
reken azamî özen gösterilir.

(11) Kasa gibi, açılması özellik iste-
yen eşya, kolluk tarafından veya mas-
rafları kollukça karşılanmak üzere bu
konudaki meslek erbabına açtırılır. Bu
işlemin o yerde yapılmasının masraflı,
külfetli veya oraya zarar verebilecek
nitelikte olması durumunda, eşya kol-
luk tarafından muhafaza edilen başka
bir yere götürülerek de açılabilir.

(12) Arama sırasında rastlanan özel
kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye
tâbi bir eşya bulunması ihtimali dı-
şında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgi-

1Danıştay Onuncu Dairesinin 13/3/2007 tarihli ve E.:2005/6392, K.: 2007/948 sayılı Kararı ile bu
Yönetmeliğin (...) 30 uncu maddesinin birinci fıkrası iptal edilmiş; yapılan temyiz sonucu Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulunun 14/9/2012 tarihli ve E.: 2007/2257, K.:2012/1117 sayılı Kararı ile
İptal Kararı onanmıştır.

1Danıştay Onuncu Dairesinin 13/3/2007 tarihli ve E.:2005/6392, K.: 2007/948 sayılı Kararı ile bu
Yönetmeliğin (...) 30 uncu maddesinin birinci fıkrası iptal edilmiş; yapılan temyiz sonucu Danıştay

İdari Dava Daireleri Kurulunun 14/9/2012 tarihli ve E.: 2007/2257, K.:2012/1117 sayılı Kararı ile
İptal Kararı onanmıştır. İptal edilen hüküm şöyleydi: "Haklarında gıyabî tutuklama veya tutuklama
kararı ile yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişilerin yakalanması için yapılacak ara-
malarda, ayrıca arama kararı verilmesi gerekli değildir. Bu gibi hâllerde sadece yakalanacak kişiyle
ilişkili işlemler yapılabilir. O yerde bulunan diğer kişiler hakkında, ayrıca karar verilmemişse, arama
yapılamaz."
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ler okunamaz.
(13) Aramada hazır bulundurula-

caklarla ilgili olarak aşağıdaki hü-
kümler uygulanır:

a) Aranacak yerlerin sahibi veya eş-
yanın zilyedi aramada hazır buluna-
bilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi
veya ayırt etme gücüne sahip hısım-
larından biri veya kendisiyle birlikte
oturmakta olan bir kişi veya komşusu
hazır bulundurulur.

b) Şüphelinin veya sanığın yakala-
nabilmesi veya suç delillerinin elde
edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişi-
nin konutu, işyeri veya ona ait diğer
yerlerde yapılacak aramalarda, zilyet
ve bulunmazsa yerine çağrılacak ki-
şiye, aramaya başlamadan önce ara-
manın amacı hakkında bilgi verilir.

c) Kişinin avukatının aramada ha-
zır bulunmasına engel olunamaz.

d) Geceleyin herkesin girip çıkabi-
leceği lokanta, bar, pavyon, gazino,
meyhane gibi yerler ile kıraathane ve
oyun oynatılan benzeri yerlerin aran-
masında tanık bulundurulması gerek-
mez.

Aramanın zamanı
MADDE 31 - (1) Arama, kararda

veya yazılı emirde belirtilen süre içe-
risinde yapılır. Her arama kararı, ak-
sine bir hüküm içermiyorsa sadece bir
kez arama yapma yetkisi verir.

(2) Aramanın amacını tehlikeye so-
kan acil bir durum yoksa, adlî arama
gündüz yapılır.

(3) Konutta, işyerinde veya diğer
kapalı yerlerde adlî arama gece yapı-
lamaz. Ayrıca bu yerlerde kolluk âmi-
rinin yazılı emriyle de arama yapıla-
maz. Ancak;

a) Suçüstü hâlinde,
b) Gecikmesinde sakınca bulunan

hâlde,
c) Firar eden kişi veya tutuklu veya

hükümlünün tekrar yakalanması hâ-
linde,

d) Geceleyin herkesin girip çıkabi-
leceği 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâ-
hiyet Kanununun 7 nci maddesinde
sayılan umuma açık istirahat ve eğ-
lence yerlerinde,

gece adlî arama yapılabilir.
(4) Önleme aramaları, denetimler

ve kontroller her zaman yapılabilir.

Nezarethanelerde yapılacak
arama

MADDE 32 - Nezarethanelerde ya-
pılacak aramalar için Yakalama, Gö-
zaltına Alma ve İfade Alma Yönetme-
liği hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aramalara ilişkin kayıt defteri
MADDE 33 - (1) Her kolluk biri-

minde, bu yönetmelik uyarınca yapı-
lan aramalara ilişkin karar, yazılı emir
ve diğer bilgilerin kaydedileceği bir
defter tutulur.

(2) Bu defterde kayıtlı bilgiler; adlî
ve idarî soruşturmalar, ilgilinin talep-
lerinin karşılanması ve istatistikî ça-
lışmalar dışında kullanılamaz.

(3) Bu defter, silinme ve muhtemel
bilgi kaybı riskine karşı gerekli önlem-
ler alınmak ve bilgiler yedeklenmek
suretiyle bilgisayar ortamında da tu-
tulabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 - 24/5/2003 tarihli ve

25117 sayılı Resmî Gazetede yayımla-
nan Adlî ve Önleme Aramaları Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 35 - Bu Yönetmelik ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 36 - Bu Yönetmelik hü-

kümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları
yürütür.
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14.
TANIK KORUMA KANUNU

Kanun Numarası : 5726
Kabul Tarihi : 27/12/2007
Yayımlandığı Resmî Gazete: : Tarih: 5/1/2008 Sayı: 26747
Yayımlandığı Düstur: : Tertip: 5 Cilt: 47

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı,

ceza muhakemesinde tanıklık görevi
sebebiyle, kendilerinin veya bu Ka-
nunda belirtilen yakınlarının hayatı,
beden bütünlüğü veya mal varlığı
ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan
ve korunmaları zorunlu olan kişilerin
korunması amacıyla alınacak tedbir-
lere ilişkin esas ve usulleri düzenle-
mektir.

Tanımlar
Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygu-

lanmasında;
a) Tanık: Ceza muhakemesinde ta-

nık olarak dinlenen kişiyi, tanık sıfa-
tıyla dinlenen suç mağdurlarını ve bu
Kanunda belirtilen yakınlarını,

b) Kurul: Tanık Koruma Kurulunu,
c) Koruma birimi: İdarî yapısı, ça-

lışma esas ve usulleri ilgili kolluk teş-
kilâtının bağlı olduğu bakanlıkça be-
lirlenen ve bu Kanun kapsamında
haklarında koruma tedbiri uygulan-
masına karar verilecek kişilerle ilgili
olarak, gerekli koruma tedbirlerini
uygulayacak olan kolluk birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanık Koruma Tedbiri Alınması
Gereken Suçlar, Tanık Koruma

Tedbiri Kapsamına Alınacak
Kişiler ve Tanık Koruma Tedbirleri

Tanık koruma tedbiri alınması ge-
reken suçlar

Madde 3 - (1) Bu Kanun hükümleri,
aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununda ve ceza
hükmü içeren özel kanunlarda yer
alan ağırlaştırılmış müebbet hapis,
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müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya
daha fazla hapis cezasını gerektiren
suçlar.

b) Kanunun suç saydığı fiilleri iş-
lemek amacıyla kurulan bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı
iki yıl veya daha fazla hapis cezasını
gerektiren suçlar ile terör örgütünün
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar.

Tanık koruma tedbiri kapsamına
alınacak kişiler

Madde 4 - (1) Bu Kanun hüküm-
lerine göre haklarında tanık koruma
tedbiri uygulanabilecek kişiler şunlar-
dır:

a) Ceza muhakemesinde tanık ola-
rak dinlenenler ile 4/12/2004 tarihli
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 236 ncı maddesine göre ta-
nık olarak dinlenen suç mağdurları.

b) (a) bendi hükümlerine göre din-
lenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kal-
masa bile eşi, kan hısımlığından veya
kayın hısımlığından üstsoy veya alt-
soyu, ikinci derece dahil kan veya
ikinci derece dahil kayın hısımları
ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın
ilişki içerisinde olduğu kişiler.

(2) Tanık koruma tedbirleri, bi-
rinci fıkrada sayılanların kendilerinin
veya bu Kanunda belirtilen yakınla-
rının hayatı, beden bütünlüğü veya
mal varlığı ağır ve ciddi bir tehlike
içinde bulunması ve korunmalarının
zorunlu olması halinde uygulanabilir.

Tanık koruma tedbirleri
Madde 5 - (1) Bu Kanun kapsa-

mında bulunanlar hakkında uygula-
nabilecek tanık koruma tedbirleri şun-
lardır:

a) Kimlik ve adres bilgilerinin
kayda alınarak gizli tutulması ve ken-
disine yapılacak tebligatlara ilişkin
ayrı bir adres tespit edilmesi.

b) Duruşmada hazır bulunma hak-
kına sahip bulunanlar olmadan din-

lenmesi ya da ses veya görüntüsü-
nün değiştirilerek özel ortamda din-
lenmesi.

c) Tutuklu veya hükümlü olanla-
rın durumlarına uygun ceza infaz
kurumu ve tutukevlerine yerleştiril-
mesi.

ç) Fizikî koruma sağlanması.
d) Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve

belgelerin değiştirilmesi ve düzenlen-
mesi:

1) Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus,
sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve
kayıtlarının değiştirilmesi ve düzen-
lenmesi.

2) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,
pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve
her türlü ruhsat gibi resmî belgelerin
değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

3) Taşınır ve taşınmaz mal varlı-
ğıyla ilgili haklarını kullanmasına yö-
nelik işlemlerin yapılması.

e) Geçici olarak geçimini sağlama
amacıyla maddî yardımda bulunul-
ması.

f) Çalışan kişinin iş yerinin ya da iş
alanının değiştirilmesi veya öğrenim
görenin devam etmekte olduğu her
türlü eğitim ve öğretim kurumunun
değiştirilmesi.

g) Yurt içinde başka bir yerleşim bi-
riminde yaşamasının sağlanması.

ğ) Uluslararası anlaşmalara ve kar-
şılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici
olarak başka bir ülkede yerleştirilme-
sinin sağlanması.

h) Fizyolojik görünümün estetik
cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi
gerektirmeksizin değiştirilmesi ve
buna uygun kimlik bilgilerinin yeni-
den düzenlenmesi.

(2) Bu maddede yazılı olan tedbir-
lerden biri veya birkaçı aynı anda uy-
gulanabilir. Bununla birlikte aynı so-
nuç daha hafif bir tedbir ile elde edile-
biliyor ise bu durum da göz önünde
tutulur.
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(3) Bu madde hükümlerine göre uy-
gulanacak koruma tedbirlerinin esas
ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tanık Koruma Tedbiri Kararları

Tanık koruma tedbiri kararlarını
verecek makam ve merci

Madde 6 - (1) Bu Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)
bentlerinde sayılan tanık koruma ted-
biri kararları; soruşturma evresinde
Cumhuriyet savcısı tarafından, ko-
vuşturma evresinde Cumhuriyet sav-
cısı veya tanığın istemi üzerine veya
re’sen mahkemece verilir. Karar ve-
rilmeden önce kolluk makamları ile
diğer birimlerin hazırlayacağı değer-
lendirme raporları göz önünde tutu-
lur.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde, tanığın isteminin bulunması
koşuluyla Cumhuriyet savcısından
karar alınıncaya kadar, kolluk amiri-
nin yazılı emriyle, geçici olarak 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (ç) ben-
dinde belirtilen tedbir alınabilir. Bu
tedbir, geciktirilmeksizin Cumhuriyet
savcısının bilgisine sunulur.

(3) Kovuşturma evresinde tanıklık
görevinin yapılmasından sonra, 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (d) ilâ (h)
bentlerinde sayılan tanık koruma ted-
birlerine ilişkin kararlar, tanığın is-
temi üzerine Kurul tarafından veri-
lebilir. Kurul, kovuşturma evresinin
sona ermesinden sonra (ç) bendinde
belirtilen tedbire de karar verebilir.

(4) Bu madde hükümlerine göre;
a) Tanık koruma kararının alınma-

sında; korunan kişi veya yakınlarının
karşı karşıya kaldığı tehlikenin ağır-
lığı ve ciddiliği, soruşturma ve kovuş-
turma konusu suçun önemi, tanığın
yapacağı açıklamalar, alınacak tedbi-
rin yaklaşık maliyeti, tanığın psiko-
lojik durumu ve benzer mahiyetteki

diğer özellikler de göz önünde bulun-
durulur.

b) Yapılacak istemlerde, mutlaka
gerekçe gösterilir ve karara dayanak
olabilecek hukukî ve fiilî nedenlere de
yer verilir.

Tanık koruma tedbiri kararında
bulunacak hususlar

Madde 7 - (1) Tanık koruma tedbiri
kararında aşağıdaki hususlara yer ve-
rilir:

a) Korunmasına karar verilen kişi-
lerin açık kimlik ve adres bilgileri.

b) Tanıklık konusu olay.
c) Tanıklığa ilişkin bilgiler.
ç) Tedbir veya tedbirlerin şekli ve

süresi.
d) Kararın istem üzerine veya

re’sen verilip verilmediği.
e) Karara dayanak teşkil edecek hu-

kukî ve fiilî sebepler.
f) Tanık anlatımlarının, soruşturma

veya kovuşturma evresinde olayın
nitelik ve kapsamına göre sağladığı
veya sağlayacağı fayda.

g) Soruşturma veya kovuşturma
konusu olayla sınırlı ve orantılı olmak
üzere, karara dayanak teşkil edecek
olan diğer hususlar.

Tanık koruma tedbirinin süresi, de-
ğiştirilmesi ve kaldırılması

Madde 8 - (1) Bu Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında sayılan
koruma tedbirlerinin süresine, şekli-
nin değiştirilmesine, bu tedbirlerin
kaldırılmasına veya tedbirlerin aynen
devam etmesine, 6 ncı maddede belir-
tilen makam ve mercilerce re’sen veya
hakkında tedbir uygulanan kişinin is-
temi üzerine kararın uygulandığı ta-
rihten başlamak üzere ve en geç birer
yıl aralıklarla karar verilir.

(2) Kararı uygulayan koruma bi-
rimi, karar tarihinden itibaren her yıl
veya gerektiğinde bu süreyi bekleme-
den uygulama ve takip raporu dü-
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zenleyerek, kararı veren makam veya
mercie gönderir. Raporda, uygulanan
tedbir şekillerinin ve sürelerinin de-
ğiştirilmesine veya tedbirin sona erdi-
rilmesine ilişkin öneriye de yer verile-
bilir.

(3) Birinci fıkraya göre, koruma
tedbirinin kaldırılması halinde, hak-
kında tedbir uygulanan kişinin istemi
üzerine şahsî hallerinin tedbirin uy-
gulanmasından önceki hale getirilme-
sine tedbir kararını veren makamca
karar verilir. Şahsî hâllerinin eski hale
getirilmesi halinde bunun şekli, sü-
resi, sonuçları, kararı veren makamca
ve hakkında tedbir uygulanan kişi ta-
rafından yapılacak işlemler ile diğer
esas ve usuller yönetmelikte gösteri-
lir.

(4) Aşağıda sayılan hâllerde tanık
koruma tedbiri kaldırılabilir. Tanığın;

a) Koruma kararı verilmesine ne-
den olan olay hakkında yanlış bilgi
vermesi veya bildiği hususları açıkla-
maması,

b) Koruma kararı verilmesine ne-
den olan olay hakkında yalan tanıklık
veya iftiradan mahkûm olması,

c) Önceki kimlik bilgileri ile ilgili
kendisinden talep edilen bilgiler hak-
kında yanlış beyanda bulunması,

ç) Koruma kararında belirtilen ted-
birlere aykırı bir davranış içine gir-
mesi,

d) Koruma sebeplerinin ortadan
kalkması.

(5) Bu madde hükümlerine göre alı-
nan kararlar, hakkında tedbir uygula-
nan tanığa gecikmeksizin bildirilir.

Haklarında koruma tedbiri ka-
rarı alınan tanıkların dinlenmele-
rinde uygulanacak usuller

Madde 9 - (1) Bu Kanun hüküm-
lerine göre, haklarında tedbir kararı
alınan tanıkların duruşmada dinlen-
mesi sırasında Ceza Muhakemesi Ka-

nununun 58 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları uygulanır.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun
58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının
uygulanmasına mahkemece karar ve-
rilmesi hâlinde, dinleme sırasında ta-
nığın görüntü veya sesi değiştirilerek
tanınması engellenebilir.

(3) Tanığın, duruşma salonunda
fiziksel görünümünü engelleyecek
tarzda mahkemece tayin ve tespit edi-
lecek bir usule göre, dinlenmesine de
karar verilebilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümle-
rine göre, duruşmada hazır bulunma
hakkına sahip olanlar bulunmadan
tanığın dinlenmesi hâlinde, tanık ta-
rafından verilen beyanlar, hâkim ta-
rafından Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun 58 inci maddesinde belirtilen sı-
nırlamalara uymak koşuluyla, duruş-
mada hazır bulunma hakkına sahip
olanlara açıklanır.

(5) Tanığın üçüncü fıkra hükmüne
göre dinlenmesi hâlinde, Ceza Mu-
hakemesi Kanununun 201 inci mad-
desinin uygulanmasında, tanığa so-
rulacak soruların bu Kanun kapsa-
mında tanık hakkında uygulanan ted-
birlerle orantılı ve amaca uygun ol-
ması gerekir. Bu amaçla, hâkim, soru-
lan soruların tanığa sorulmamasına
karar verebilir veya tanığı dinlerken
dolaylı dahi olsa tanığın kimliğini or-
taya çıkaracak soruların sorulmasına
izin vermez.

(6) Bu madde hükümlerinin naip
olunan hâkim veya istinabe sure-
tiyle uygulanmasına görevli ve yetkili
mahkemece karar verilebilir.

(7) Bu madde hükmüne göre alınan
tanık ifadeleri, Ceza Muhakemesi Ka-
nunu hükümlerine göre duruşma sı-
rasında hazır bulunanlar huzurunda
verilmiş ifade hükmündedir.

(8) Bu Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine
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göre, hakkında tedbir uygulanan ta-
nığın beyanı tek başına hükme esas
teşkil etmez.

(9) Haklarında tedbir kararı alınan
tanıkların, keşifte dinlenmeleri sıra-
sında da bu madde hükümleri uygu-
lanır.

(10) Bu madde hükümleri, sa-
vunma hakkını kısıtlayacak şekilde
uygulanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık Koruma Kararlarının

Uygulanması

Koruma kararının alınmasında
Cumhuriyet başsavcılıkları ile mah-
kemelerce uygulanacak usuller

Madde 10 - (1) Bu Kanun hüküm-
lerine göre kararlar, gizlilik esaslarına
uygun olarak verilir.

(2) Tedbir kararının kapsam ve ni-
teliğine göre, tanığın beyanı farklı bir
isim altında tutanağa kaydedilir ve
sonraki işlemlerin bu isimle yürütül-
mesi sağlanır. Tutanak, ilgili Cumhu-
riyet savcısı veya hâkim ile görevli
zabıt kâtibince imzalanır. Cumhuri-
yet başsavcılığı veya mahkemece bu
Kanunda belirtilen kararlar, ayrı bir
karar numarası verilmek suretiyle ye-
rine getirilir. Tanığın gerçek kimlik ve
adres bilgileri ile koruma kararı ayrı
bir kartonda muhafaza edilir.

(3) Cumhuriyet savcısı, mahkeme
veya hâkim tarafından bu Kanunda
belirtilen işlemlerle ilgili olarak bir
zabıt kâtibi görevlendirilir. Tanık ko-
ruma tedbirlerinin uygulanmasına
ilişkin karar ve diğer belgeler, soruş-
turma evresinde Cumhuriyet başsav-
cılığınca, kovuşturma evresinde mah-
kemece bu kararlara mahsus yerlerde
gizlilik esaslarına uygun olarak sakla-
nır. Cumhuriyet başsavcılığınca veya
mahkemece tanık koruma tedbirinin
uygulanmasına ilişkin verilen karar
ve diğer belgeler, soruşturma veya ko-

vuşturma konusu suç dışında başka
bir makam veya mercie gönderile-
mez.

(4) Bu Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde belir-
tilen tedbire ilişkin kararlar, gereği-
nin yerine getirilmesi amacıyla Cum-
huriyet başsavcılığı aracılığıyla, yargı
çevresi içerisinde bulunan kolluk ma-
kamlarına gönderilir ve gecikmeksi-
zin yerine getirilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre,
alınan tanık koruma tedbiri kararları-
nın saklanmasına ilişkin esas ve usul-
ler yönetmelikte gösterilir.

Tanık koruma birimleri ve kolluk
makamlarınca yapılacak işlemler

Madde 11 - (1) Bu Kanun kapsa-
mında alınacak tanık koruma tedbir-
lerini uygulamak üzere, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğünce tanık koruma birim-
leri kurulur. Bu birimlerde yeteri ka-
dar hukukçu, idarî ve teknik uzman
personel bulundurulur.

(2) Tanık koruma biriminde çalışan
personel için, tanık koruma birimi ta-
rafından verilen bilgilere göre geçici
kimlik düzenlenebilir veya bunu sür-
dürebilmesi için belge verilebilir. Bu
belgeler, tanığın korunması ile gözeti-
len kamu yararı veya somut diğer ol-
gular da dikkate alınarak, soruşturma
konusuyla orantılı ve amaca uygun
olarak kullanılabilir.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre,
kolluk makamlarınca alınacak tedbir-
ler ile yapılacak işlemlerin ve tanık
koruma birimlerinin çalışma esas ve
usulleri yönetmelikte gösterilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği ve yapılacak işlemler

Madde 12 - (1) Kamu kurum ve ku-
ruluşları ile diğer gerçek ve tüzel ki-
şiler, bu Kanunun uygulanması ile il-
gili olarak kendi görev alanına giren
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konularda, işbirliği ve yardımda bu-
lunmakla yükümlüdür.

(2) Bu Kanun kapsamında alınan
tedbir kararları, kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından gecikmeksizin ye-
rine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tanık Koruma Kurulu

Tanık Koruma Kurulu
Madde 13 - (1) Bu Kanunda belir-

tilen görevleri yapmak üzere, İçişleri
Bakanlığında Tanık Koruma Kurulu
kurulur.

(2) Kurul; mesleklerinde fiilen en
az on beş yıl görev yapmış olmak ko-
şulu ile; Adalet Bakanlığından idarî
görevde çalışan birinci sınıf hâkimler
arasından iki, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca Ankara’da görev
yapan birinci sınıf adlî yargı hâkim
veya Cumhuriyet savcıları arasından
seçilecek bir, Milli Savunma Bakan-
lığından 1 bir, İçişleri Bakanlığı mer-
kez teşkilâtından bir, Jandarma Genel
Komutanlığından bir, Sahil Güvenlik
Komutanlığından bir, Emniyet Genel
Müdürlüğünden üç ve Gümrük Müs-
teşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğünden bir üye olmak üzere
toplam onbir üyeden oluşur. Kurul
Başkanı, Kurul üyelerince kendi ara-
larından oyçokluğuyla seçilir. Kurul
kararlarını oy çokluğuyla alır. Kurul,
en az ayda bir defa veya ihtiyaç du-
yulduğunda her zaman Başkanın çağ-
rısı üzerine toplanır. Kurul üyelerinin
görev süreleri dört yıldır. Görev sü-
resi sona erenler yeniden seçilebilirler.
Kurulun sekretarya hizmetleri İçişleri
Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Kurul, koruma kararını verir-
ken, bu kararı uygulayacak koruma
birimince düzenlenecek olan koruma-
nın şekli, süresi ve diğer özelliklerine

ilişkin ön değerlendirme raporunu
dikkate alır.

(4) Kurul üyelerine, 10/2/1954 ta-
rihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri saklı kalmak kaydıyla fi-
ilen görev yaptıkları her gün için
(1000) gösterge rakamının memur ay-
lık katsayısı ile çarpımı sonucu bu-
lunacak miktarda huzur hakkı öde-
nir. Bu ödemelerde damga vergisi ha-
riç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir
ayda fiilen görev yapılan gün sayısı-
nın dördü aşması halinde, aşan gün-
ler için huzur hakkı ödenmez.

(5) Kurulun çalışma esas ve usulleri
yönetmelikte düzenlenir.

Kurulun görev ve yetkileri
Madde 14 - (1) Kurulun görev ve

yetkileri şunlardır:
a) Bu Kanunun 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri dı-
şında kalan tedbirlere, bunların süre-
sine, değiştirilmesine, kaldırılmasına
ve hakkında tedbir uygulanan kişinin
şahsî hallerinin tedbirin uygulanma-
sından önceki hale getirilmesine karar
vermek.

b) Kararları, uygulanması için ilgili
koruma birimine göndermek.

c) Bu Kanunun uygulanmasıyla il-
gili olarak, bu Kanun kapsamında ka-
lanlar ile diğer kişilerin veya kamu
kurum ve kuruluşlarının yapacakları
başvuru veya şikâyetleri incelemek
ve bunları sonuçlandırmak.

ç) Bu Kanun hükümlerine göre alı-
nan tedbirlerin uygulanmasını ve ye-
rine getirilmesini denetlemek.

d) Kanunlar tarafından verilen di-
ğer görevleri yapmak.

Mutabakat metni
Madde 15 - (1) Kurul ile hakkında

koruma kararı verilen kişi arasında,
uygulanacak tedbirin şekli, süresi ve

12018-KHK/700 m.185
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tarafların yükümlülükleri konusunda
bilgilendirilmiş tanığın rızası alındık-
tan sonra mutabakat metni hazırlanır.
Kurul tarafından verilen kararlar, mu-
tabakat metninin imzalanmasından
sonra uygulanır.

(2) Mutabakat metninin düzenlen-
mesine ilişkin esas ve usuller yönet-
melikte gösterilir.

Faaliyet raporu
Madde 16 - (1) Kurul, koruma ka-

rarı verdiği kişiler ile uygulanan ted-
birler hakkında hazırlayacağı faaliyet
raporunu, her yıl Ocak ayı sonuna ka-
dar İçişleri ve Adalet bakanlıklarına
sunar.

(2) Bu rapor, içerik ve kapsamına
göre, gerektiğinde ilgili bakanlıklar
ile diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rına da gönderilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı tanıkların korunmasında
uluslararası işbirliği ve yardım-
laşma

Madde 17 - (1) Türkiye’nin taraf ol-
duğu ikili veya çok taraflı uluslararası
anlaşmalar uyarınca, anlaşma bulun-
maması halinde ise karşılıklılık esa-
sına uygun olarak bir yabancı tanığın
Türkiye’de korunmasına, Dışişleri Ba-
kanlığının görüşü alınarak İçişleri Ba-
kanı tarafından karar verilir.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerinin
uygulanmasında, yabancıların korun-
masına ilişkin giderler talep eden
ülke makamlarınca karşılanır. İkili
veya çok taraflı uluslararası anlaşma
hükümleri saklıdır.

Gizlilik kuralı
Madde 18 - (1) Bu Kanun kapsa-

mında alınan kararlar ve yürütülen
işlemler gizlidir. Gizlilik, tedbir sona
erdikten sonra da devam eder.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, bu
Kanun kapsamında yapılan ve yürü-
tülen işlemlerde gizlilik kuralına uy-
gun olarak hareket eder ve kendi teş-
kilât veya birimlerinde gerekli tedbir-
leri alır.

(3) Koruma kararlarının alınma-
sında ve uygulanmasında yer alan
kamu görevlileri ile bu işlemlerde her
ne şekilde olursa olsun görev alan di-
ğer kişiler, bu görevleri nedeniyle öğ-
rendikleri bilgileri görev sona erdik-
ten sonra da açıklayamazlar.

(4) Bu madde hükmü, hakkında
tedbir uygulananlar için de geçerlidir.

(5) Bu Kanun hükümlerine göre alı-
nan kararlarda ve yürütülen işlem-
lerde; kamu kurum ve kuruluşları ile
bu kararların alınmasında ve uygu-
lanmasında görev alan kamu görev-
lileri ile diğer kişilerin uymaları ge-
reken gizlilik kuralına ilişkin esas ve
usuller yönetmelikte gösterilir.

Tanık koruma giderlerinin karşı-
lanması ve tazminatlar

Madde 19 - (1) Bu Kanun uyarınca
alınacak koruma tedbirlerinin yerine
getirilmesine ilişkin giderler, İçişleri
Bakanlığı bütçesine konulacak öde-
nekten 10/12/2003 tarihli ve 5018 sa-
yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 24 üncü maddesinde be-
lirtilen esaslar doğrultusunda karşıla-
nır.

(2) Koruma birimlerinde fiilen gö-
rev yapanlara, 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nuna tabi en yüksek Devlet memuru
aylığının ek gösterge dahil yüzde
otuzbeşini geçmemek üzere, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak
İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul
ve esaslara göre tazminat ödenir. Bu
tazminat, damga vergisi hariç her-
hangi bir vergiye tâbi tutulmaz ve
kısmi statüde görev yapanlara öden-
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mez.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre ko-

runanın, koruma konusu tehlike se-
bebiyle ölümü, engelli hâle gelmesi
veya malvarlığını kısmen yahut tama-
men yitirmesi hallerinde oluşan za-
rarlar, genel hükümlere göre Devlet
tarafından tazmin olunur.1

Suç, yaptırım ve soruşturma usulü
Madde 20 - (1) Bu Kanunun uygu-

lanması nedeniyle öğrendikleri bilgi
ve belgeleri açıklayan, yayınlayan
veya her ne şekilde olursa olsun baş-
kalarının bu bilgi ve belgeleri edinme-
sini ya da erişimini kolaylaştıranlar
fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca,
Türk Ceza Kanununun 258 inci mad-
desi hükmüne göre cezalandırılır.

(2) Bu Kanunda belirtilen yüküm-
lülüklere aykırı hareket edenler ile
bu maddede sayılan fiilleri işleyen-
ler hakkında müsteşarlar, valiler ve
kaymakamlar hariç olmak üzere,
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hü-
kümleri uygulanmaz. Görevleri veya
sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve
kovuşturma usulüne tâbi olan sanık-
larla ilgili kanun hükümleri saklıdır.

(3) Bu Kanunun uygulanmasında
görevlerinin gereklerine aykırı davra-
nan kamu görevlileri hakkında, tabi
oldukları mevzuatta yer alan disiplin
cezaları uygulanır.

Tanığa rücu edilmesi
Madde 21 - (1) Bu Kanunun 8 inci

maddesinin dördüncü fıkrasının (b)
ve (ç) bentlerinde belirtilen sebeplerle
tanık koruma tedbiri kararının kal-
dırılması hâlinde, karar tarihinden,
bu tedbir kararının kaldırıldığı tarihe
kadar, kararı uygulayan makamlarca

yapılan giderler kanuni faizleri ile
birlikte tanıktan tahsil edilir, öden-
memesi hâlinde 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.

Tanık koruma biriminde görev ya-
panlar, diğer görevliler, suçun aydın-
latılmasında yardımcı olanlar ve ya-
kınlarının korunması

Madde 22 - (1) Tanık koruma biri-
minde görev yapan personel, bu Ka-
nun kapsamına giren suçlara ait is-
tihbaratta, soruşturmada veya kovuş-
turmada görev alan kolluk amir ve
memurları ile diğer kamu görevlileri,
bu suçlarda kullanılan gizli soruştur-
macı, bu Kanun kapsamına giren suç-
ların ortaya çıkartılmasında yardımcı
olan muhbirler ile bunların yakınları
hakkında bu Kanun hükümleri uygu-
lanır.

(2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 20 nci
maddesi hükmü saklıdır.

(3) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı
Topluma Kazandırma Yasası hüküm-
lerine göre haklarında koruma tedbiri
uygulananlara bu Kanun hükümleri
uygulanmaz.

Askeri ceza muhakemesinde uygu-
lama

Madde 23 - 2 (Mülga)

Değiştirilen hükümler
Madde 24 - (4/1/2002 tarihli ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile il-
gili olup yerine işlenmiştir.)

Yönetmelik
Madde 25 - (1) Bu Kanun hüküm-

lerine göre çıkarılması gereken yönet-
melikler, Kanunun yayımı tarihinden
itibaren altı ay içinde Adalet ve İçiş-

12013-6462 m.1
22018-KHK/700 m.185
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leri bakanlıkları ile müştereken dü-
zenlenir.

Kurulun oluşturulması
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kanu-

nun 13 üncü maddesiyle kurulan Ta-
nık Koruma Kurulunda üye olarak
görev alacak temsilciler, maddede be-
lirtilen kurumlar tarafından Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir

ay içinde belirlenerek İçişleri Bakanlı-
ğına bildirilir.

Yürürlük
Madde 26 - (1) Bu Kanun yayımı ta-

rihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 27 - (1) Bu Kanun hükümle-

rini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2013- 6462 (2) 2018 - KHK/700

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ

13; 2
19; 1

23; 2
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15.
CUMHURİYET

BAŞSAVCILIKLARI VE
MAHKEMELERCE ALINACAK

TANIK KORUMA
TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS

VE USULLER HAKKINDA
YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete : 11/11/2008, Sayı 27051

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

amacı, ceza muhakemesinde yaptığı
tanıklık veya koruma görevi sebe-
biyle hayatı, beden bütünlüğü veya
mal varlığı ağır ve ciddî bir teh-
like içinde bulunduğu anlaşılan kişi-
ler ile yakınlarının, 5726 sayılı Tanık
Koruma Kanunu hükümleri çerçeve-
sinde korunması amacıyla alınacak
tedbirlere ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,

ceza muhakemesinde yaptığı tanık-
lık veya koruma görevi sebebiyle ha-
yatı, beden bütünlüğü veya mal var-
lığı ağır ve ciddî bir tehlike içinde bu-
lunduğu anlaşılan kişiler ile yakınları-
nın korunması amacıyla, soruşturma
veya kovuşturma evresinde Cumhu-
riyet savcısı ya da mahkemelerce alı-
nabilecek tanık koruma tedbirlerinin
türü, içeriği, değiştirilmesi, kaldırıl-
ması ve tedbir kararlarının saklan-
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ması ile söz konusu tedbirlerin uygu-
lanmasında görev alan kamu görevli-
leri ve diğer kişilerin uymaları gere-
ken gizlilik kurallarına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Ka-
nunun 23 üncü maddesi kapsamında,
25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı As-
keri Mahkemeler Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulü Kanunu hükümlerine
göre gerçekleştirilecek ceza muhake-
mesi işlemlerinde de uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Te-
rörle Mücadele Kanununun 20 nci
maddesi hükmüne göre alınan ko-
ruma tedbirleri ile 29/7/2003 tarihli
ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma
Kanunu hükümlerine göre hakla-
rında koruma tedbiri uygulananları
kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,

27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Ta-
nık Koruma Kanununun 5, 8, 10, 18
ve 25 inci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin

uygulanmasında;
a) Değerlendirme raporu: Kolluk

makamları ile diğer birimler tarafın-
dan hazırlanan ve hakkında tedbir
kararı verilmesi muhtemel olan kişi
veya yakınları ile ilgili olarak soruş-
turma veya kovuşturma konusu su-
çun önemi, tanığın yapacağı açıkla-
maların içeriği, bu kişilerin hayatı, be-
den bütünlüğü veya mal varlığı bakı-
mından karşı karşıya kaldıkları tehli-
kenin ağırlığı ile söz konusu şahısla-
rın kişisel bilgileri, psikolojik durumu
ve benzer mahiyetteki diğer özellikle-
rini birlikte değerlendiren raporu,

b) Kanun: 27/12/2007 tarihli ve
5726 sayılı Tanık Koruma Kanununu,

c) Koruma birimi: Tanıklar hak-
kında ilgili merciler tarafından veri-
len koruma tedbirlerini uygulamak
üzere Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı bünye-
sinde oluşturulmuş kolluk birimle-
rini,

ç) Koruma tedbiri: Yönetmeliğin 7
nci maddesinde sayılan tanık koruma
tedbirlerini,

d) Kurul: Tanık Koruma Kurulunu,
e) Tanık: Ceza muhakemesinde ta-

nık olarak dinlenen kişiyi, tanık sı-
fatıyla dinlenen suç mağdurlarını ve
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 50 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bendi ile (c) bendi gereğince yemin
verilmeksizin dinlenen tanıklardan;
soruşturma veya kovuşturma konusu
suçlara iştirakten veya bu suçlar nede-
niyle suçluyu kayırmaktan ya da suç
delillerini yok etme, gizleme veya de-
ğiştirmekten şüpheli, sanık veya hü-
kümlü olanlar ile Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dinde sayılan yakınlarını,

f) Uygulama ve takip raporu: Ka-
rarı uygulayan koruma birimi tarafın-
dan, kararı veren makam veya mer-
cie gönderilmek üzere karar tarihin-
den itibaren her yıl veya gerektiğinde
bu süreyi beklemeden hazırlanan ra-
poru,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanık Koruma Tedbirlerinin

Kapsamı

Koruma tedbirine konu olabilecek
suçlar

MADDE 5 - (1) Tanık koruma ted-
birleri aşağıda sayılan suçlarla ilgili
olarak uygulanır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununda ve ceza
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hükmü içeren özel kanunlarda yer
alan ağırlaştırılmış müebbet hapis,
müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya
daha fazla hapis cezasını gerektiren
suçlar,

b) İlgili mevzuatta suç sayılan fiil-
leri işlemek amacıyla kurulan bir ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenen
ve alt sınırı iki yıl veya daha fazla ha-
pis cezasını gerektiren suçlar,

c) Terör örgütlerinin faaliyetleri çer-
çevesinde işlenen suçlar.

Hakkında koruma tedbiri uygula-
nabilecek kişiler

MADDE 6 - (1) Tanık koruma ted-
birleri;

a) Ceza muhakemesinde tanık ola-
rak dinlenenler,

b) Ceza Muhakemesi Kanununun
236 ncı maddesine göre tanık olarak
dinlenen suç mağdurları,

c) Ceza Muhakemesi Kanununun
50 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (b) bendi ile (c) bendi gereğince
yemin verilmeksizin dinlenen tanık-
lardan; soruşturma veya kovuşturma
konusu suçlara iştirakten veya bu suç-
lar nedeniyle suçluyu kayırmaktan
ya da suç delillerini yok etme, giz-
leme veya değiştirmekten şüpheli, sa-
nık veya hükümlü olanlar,

ç) Tanık koruma biriminde görev
yapan personel, bu Yönetmelik kapsa-
mına giren suçlara ait istihbaratta, so-
ruşturmada veya kovuşturmada gö-
rev alan gizli soruşturmacı, muhbir
ve kolluk personeli ile diğer kamu gö-
revlileri,

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan ki-
şilerin; nişanlısı, evlilik bağı kalmasa
bile eşi, kan hısımlığından veya kayın
hısımlığından üstsoy ya da altsoyu,
ikinci derece dahil kan veya ikinci de-
rece dahil kayın hısımları ve evlatlık
bağı bulunanlar ile yakın ilişki içeri-
sinde oldukları kişiler,

hakkında uygulanabilir.

Tanık koruma tedbirleri
MADDE 7 - (1) Cumhuriyet sav-

cısı ve mahkemeler tarafından alına-
bilecek tanık koruma tedbirleri şun-
lardır:

a) Kimlik ve adres bilgilerinin
kayda alınarak gizli tutulması ve ya-
pılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir ad-
res tespit edilmesi,

b) Tanıkların, duruşmada hazır bu-
lunma hakkına sahip bulunanlar ol-
madan dinlenmesi ya da ses veya
görüntüsünün değiştirilerek özel or-
tamda dinlenmesi,

c) Tutuklu veya hükümlü tanıkla-
rın durumlarına uygun bir ceza infaz
kurumu ya da tutukevine yerleştiril-
mesi,

ç) Fizikî koruma sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tanık Koruma Kararları

Koruma talebi
MADDE 8 - (1) Yönetmeliğin 7

nci maddesinde sayılan tedbirler ba-
kımından tanık koruma talebi; so-
ruşturma evresinde ilgili Cumhuri-
yet başsavcılığı veya kolluğa, kovuş-
turma evresinde ise mahkemeye ya-
zılı ya da sözlü olarak yapılır.

(2) Diğer resmî mercilere yapı-
lan başvurular da değerlendirilmek
üzere gecikmeksizin ilgili Cumhuri-
yet başsavcılığı veya mahkemeye gön-
derilir.

(3) Kişiler, kovuşturma evresinin
sona ermesinden sonra kendileri ya
da yakınları için fizikî koruma sağlan-
masına yönelik taleplerini bizzat Ku-
rula da yapabilir. Bu aşamada Cum-
huriyet başsavcılıkları veya mahke-
melere yapılan talepler gecikmeksizin
Kurula gönderilir.

(4) Cumhuriyet başsavcılıkları ve
mahkemeler, Kanunun 5 inci madde-
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sinin birinci fıkrasının (d) ilâ (h) bent-
lerinde yazılı koruma tedbirlerine yö-
nelik talepleri gecikmeksizin Kurula
gönderir.

Koruma kararı
MADDE 9 - (1) Hayatı, beden bü-

tünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddî
bir tehlike içinde bulunması nede-
niyle korunmaları zorunlu olan tanık-
lar hakkında hangi tedbir ya da ted-
birlerin uygulanacağının belirlenmesi
bakımından Cumhuriyet başsavcılığı
veya mahkemeye yapılacak başvuru-
larda mutlaka gerekçe gösterilir. Ay-
rıca talep içeriğinde koruma kararına
dayanak olabilecek hukukî ve fiilî ne-
denlere de yer verilir.

(2) Koruma kararı; soruşturma ev-
resinde Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan, kovuşturma evresinde ise Cum-
huriyet savcısı veya tanığın talebi üze-
rine ya da re’sen mahkemece veri-
lir. Karar verilmeden önce kolluk ma-
kamları ile diğer birimlerin hazırlaya-
cağı değerlendirme raporları dikkate
alınır.

(3) Cumhuriyet savcısı veya mah-
keme tarafından koruma kararı alınır-
ken; korunan kişi veya yakınlarının
karşı karşıya kaldığı tehlikenin ağır-
lığı, soruşturma ve kovuşturma ko-
nusu suç ile tanığın yapacağı açıkla-
maların önemi, alınacak tedbirin yak-
laşık maliyeti, tanığın psikolojik du-
rumu ve benzer mahiyetteki diğer
özellikleri de göz önünde bulundu-
rulur.

(4) Kararda, Yönetmeliğin 7 nci
maddesinde sayılan tanık koruma
tedbirlerinden biri veya birkaçının
aynı anda uygulanması hüküm altına
alınabilir.

(5) Aynı sonuç daha hafif bir ko-
ruma tedbiri ile elde edilebiliyorsa
veya tedbirlerden birinin uygulan-
ması aynı anda bir başka tedbirin uy-

gulanmasını da zorunlu kılıyorsa, ka-
rar sürecinde bu hususlar da nazara
alınır.

Koruma kararında bulunması ge-
reken hususlar

MADDE 10 - (1) Cumhuriyet sav-
cısı ve mahkemelerce kişiler hakkında
verilen tanık koruma tedbiri kararla-
rında aşağıdaki hususların bulunması
zorunludur:

a) Korunmasına karar verilen tanı-
ğın açık kimlik ve adres bilgileri,

b) Tanıklık konusu olay,
c) Tanıklığa ilişkin bilgiler,
ç) Tedbir veya tedbirlerin şekli ve

süresi,
d) Kararın istem üzerine veya

re’sen verilip verilmediği,
e) Karara dayanak teşkil eden hu-

kukî ve fiilî sebepler,
f) Tanık anlatımlarının, soruşturma

veya kovuşturma evresinde olayın
nitelik ve kapsamına göre sağladığı
veya sağlayacağı fayda,

g) Soruşturma veya kovuşturma
konusu olayla sınırlı ve orantılı olmak
üzere, karara dayanak teşkil edecek
somut olayın özellikleri.

(2) Gerektiğinde verilen tedbirleri
bizzat uygulayacak kolluk veya ko-
ruma birimi de ilgili kararda açıkça
gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Cumhuriyet Savcısı ve

Mahkemelerce Alınabilecek Tanık
Koruma Tedbirleri

Kimlik ve adres bilgilerinin gizlen-
mesi tedbiri

MADDE 11 - (1) Cumhuriyet sav-
cısı veya mahkeme tarafından ko-
runmasında zorunluluk bulunduğu
re’sen veya istem üzerine belirlenen
tanıkların kimlik ve adres bilgileri
gizli tutulur.

(2) Tanığın kimlik ve adres bilgileri-
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nin gizli tutulmasında zorunluluk bu-
lunduğunun kolluk birimleri tarafın-
dan belirlenmesi hâlinde, durum va-
kit geçirilmeksizin ilgili Cumhuriyet
savcısına bildirilir ve bu konuda bir
karar verilinceye kadar tanığın kimlik
ve adres bilgilerinin açığa çıkmasını
engelleyecek her türlü tedbir alınır.

(3) Cumhuriyet başsavcılığı veya
mahkemeye yapılacak olan kimlik ve
adres bilgilerinin gizli tutulmasına
ilişkin talepler, tanık koruma defte-
rine kaydedilir ve uygun görülmesi
hâlinde tanık için yeni bir kod isim
ve adres belirlenmesine karar verilir.
Bu karar ile ekli yeni kimlik ve adres
bilgilerine ilişkin tutanak, ilgili Cum-
huriyet savcısı veya hâkim ile görevli
zabıt kâtibince imzalanarak tanık ko-
ruma kartonunda gizlilik esasları çer-
çevesinde muhafaza edilir.

(4) Tanığın soruşturma veya ko-
vuşturma evrelerindeki beyanlarının
tamamı koruma kararında belirtilen
kod isimle tutanaklara kaydedilir ve
sonraki tüm işlemlerin de bu isimle
yürütülmesi sağlanır.

(5) Tanığın çağrılması, Cumhuriyet
savcısı veya mahkeme tarafından ta-
nığın gösterdiği veya re’sen belirle-
necek bir adrese ilgili koruma veya
kolluk birimi marifetiyle yapılır.

(6) Talebinin bulunması ve uygun
görülmesi hâlinde tanığa telefon, telg-
raf, faks veya elektronik posta gibi
araçlardan yararlanılmak suretiyle de
çağrı yapılabilir.

(7) Çağrı için belirlenen adres, te-
lefon veya diğer iletişim bilgilerinin
herhangi bir nedenle değişmesi hâ-
linde, bu durum kararı veren merci
ile kolluk veya koruma birimine der-
hal bildirilir.

(8) Cumhuriyet savcısı veya mah-
kemeye gönderilen evraktaki tanığın
gerçek kimlik ve adres bilgileri, ko-
ruma kararındaki bilgilerle değiştiri-

lir ve ihtiyaç hâlinde kolluktaki be-
yanlarının bir sureti hiçbir adres bil-
gisi içermeyecek şekilde sadece kod
isimle soruşturma veya kovuşturma
dosyasına konulur.

(9) Cumhuriyet savcısı veya mah-
kemece düzenlenen tutanaklar ile ve-
rilen kararların içeriğinde kimlik ve
adres bilgisi gizlenen tanığın beyan-
larına yer verilmesi gereken durum-
larda, ilgili tutanak veya kararda tanı-
ğın kod ismi dışında hiçbir kimlik ya
da adres bilgisine yer verilmez.

(10) Kimlik ve adres bilgilerinin
gizli tutulmasına karar verilen tanı-
ğın, bu karar öncesinde aynı olay se-
bebiyle kollukta alınmış ifadeleri ol-
duğunun anlaşılması hâlinde, evrak
aslı ve varsa suretleri, mevcut kayıt-
lara şerh verildikten sonra kollukta
hiçbir evrak kalmayacak şekilde il-
gili Cumhuriyet savcısı ya da mahke-
meye gizlilik esasları çerçevesinde tes-
lim edilir ve evrak ilgili kartonunda
saklanır.

Gizli veya özel ortamda dinleme
tedbiri

MADDE 12 - (1) Bu tedbire ilişkin
talepler, öncelikle tanık koruma def-
terine kaydedilir ve bu yönde verilen
koruma kararları tanık koruma kar-
tonunda gizlilik esasları çerçevesinde
muhafaza edilir.

(2) Tanıklar, karar alınması hâlinde
duruşmada hazır bulunma hakkına
sahip bulunanlar olmadan da dinle-
nebilir. Bu hâlde sesli ve görüntülü ak-
tarma yapılır. Soru sorma hakkı saklı-
dır.

(3) Tanık, duruşma salonunda mak-
yaj, maske, özel kabin veya benzeri
yöntemlerden yararlanılarak ses ve
dış görünüş bakımından tanınmasını
ya da görülmesini engelleyecek şe-
kilde de dinlenebilir. Bu hâlde taraf-
lar, hakkında koruma tedbiri uygu-
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lanan tanığa Ceza Muhakemesi Ka-
nununun 201 inci maddesi gereğince
doğrudan soru yöneltebilirler. Ancak
hâkim, uygulanan tedbirlerle orantılı
olmayan veya amaca aykırı soruların
sorulmasına izin vermeyebilir. Tanı-
ğın dolaylı da olsa kimliğini ortaya
çıkarabilecek soruların sorulmasına
ise kesinlikle izin verilmez.

(4) Tanığın duruşma salonu dışında
telekonferans, video konferans veya
diğer sesli ya da görüntülü iletişim
araçları ile özel bir ortamda dinlen-
mesi sırasında sesi veya görüntüsü
değiştirilebilir. Bu hâlde kimliğinin
doğrulanabilmesi bakımından tanı-
ğın gerçek ses ve görüntüsü de kayde-
dilir. Tüm kayıtlar ilgili kartonda giz-
lilik esasları çerçevesinde muhafaza
edilir.

(5) Tanıkların özel ortamda dinlene-
bilmesi amacıyla adliyelerde ve gerek-
tiğinde ceza infaz kurumlarında ye-
terli teknik donanıma sahip özel me-
kânlar oluşturulur. Bu imkânı bulun-
mayan Cumhuriyet başsavcılığı ve
mahkemeler, kolluk veya koruma bi-
rimlerinin teknik imkânlarından da
faydalanabilir.

(6) Görevli ve yetkili mahkemece,
üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri-
nin naip olunan hâkim veya istinabe
suretiyle uygulanmasına da karar ve-
rilebilir.

(7) Tanığın dinleneceği yerdeki ge-
rekli fizikî koruma tedbirleri, adlî
mercilerin emirleri doğrultusunda il-
gili kolluk veya koruma birimleri ta-
rafından alınır.

Ceza infaz kurumu veya tutuke-
vine yerleştirme tedbiri

MADDE 13 - (1) Hükümlü veya tu-
tuklu olan tanıkların, durumlarına uy-
gun bir ceza infaz kurumu ya da tu-
tukevine yerleştirilmesine veya yer-
lerinin değiştirilmesine soruşturma

evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuş-
turma evresinde ise mahkeme tarafın-
dan karar verilir.

(2) Bu tedbire ilişkin talepler, tanık
koruma defterine kaydedilir ve bu
yönde verilen koruma kararları tanık
koruma kartonunda gizlilik esasları
çerçevesinde muhafaza edilir.

(3) Kararı veren merci, bu tedbir
kararını gereği için Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür-
lüğüne gecikmeksizin bildirir. Askerî
savcılık ve mahkemeler bakımından
ise bildirim Milli Savunma Bakanlı-
ğına yapılır. Bu konuda işlem yapı-
lıncaya kadar ilgili Cumhuriyet savcı-
sının emirleri doğrultusunda tanığın
bulunduğu ceza infaz kurumu ya da
tutukevi idaresince gerekli tedbirler
alınır.

(4) Hükümlü veya tutuklu tanıkla-
rın, ceza infaz kurumu ya da tutukev-
lerine yerleştirilmesi, yerlerinin değiş-
tirilmesi veya herhangi bir nedenle
kurum dışına çıkartılması sırasındaki
sevk ve nakilleri ile kurum içinde ka-
tıldıkları bütün faaliyetlerde gizlilik
esaslarına uyulur. Tanığın kurum içe-
risindeki iş ve işlemlerinin tamamı ön-
ceden belirlenen ceza infaz kurumu
ya da tutukevi personeli tarafından
yerine getirilir.

(5) Tanığın ceza infaz kurumu veya
tutukevinin değiştirilmesine karar ve-
rilmesi ya da herhangi bir nedenle ku-
rum dışına çıkartılması gereken hâl-
lerde bu durum, nakil sırasında ge-
rekli tedbirlerin alınabilmesi için ted-
biri uygulayan kolluk veya koruma
birimine derhal bildirilir.

(6) Bu tedbir kararının gerekleri,
aksi yönde bir karar olmadıkça ilgili
Cumhuriyet savcısının emirleri doğ-
rultusunda tanığın tutukluluğu veya
hükümlülüğü sona erinceye kadar uy-
gulanır. Tanık hakkında gerekli gü-
venlik önlemleri alınırken talebi de
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dikkate alınabilir.
(7) Cumhuriyet savcısının bilgisi

dahilinde hükümlü veya tutuklu ta-
nıkların ceza infaz kurumu ya da tu-
tukevinde kaldığı bölüm veya odası
her zaman değiştirilebilir.

(8) Hükümlü veya tutuklu tanık
hakkında, bu maddede yazılı tedbir
dışında Yönetmeliğin 11 inci madde-
sindeki kimlik ve adres bilgilerinin
gizlenmesi tedbirine de karar veril-
mesi hâlinde ceza infaz kurumu ya
da tutukevindeki tanığa ait infaz dos-
yası ve diğer belgelerin aslı ve varsa
suretleri, gizlilik esasları çerçevesinde
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
İnfaz işlemleri, yeni kod isim ve adres
bilgilerine göre yürütülür.

(9) Cumhuriyet savcısı, hükümlü
veya tutuklu tanığın ceza infaz ku-
rumu ya da tutukevinde bulunduğu
sürece güvenliğinin sağlanmasına yö-
nelik gerekli tedbirleri alarak ilgili bi-
rimler arasında koordinasyonu sağ-
lar.

(10) Hükümlü veya tutuklu tanık-
lar, yer değişikliğine ilişkin taleplerini
ilgili Cumhuriyet başsavcılığına doğ-
rudan veya diğer resmî merciler ara-
cılığıyla yazılı ya da sözlü olarak ile-
tebilirler.

Fizikî koruma tedbiri
MADDE 14 - (1) Fizikî koruma ted-

biri, hakkında bu tedbirin uygulan-
masına karar verilen tanığın, gerekti-
ğinde her türlü teknik cihaz ve dona-
nımlarla, yirmidört saat esasına göre
kesintisiz olarak her türlü tehlikeden
korunması amacıyla ilgili kolluk veya
koruma birimi tarafından yerine geti-
rilen tedbirdir.

(2) Bu tedbire ilişkin talepler, tanık
koruma defterine kaydedilir ve bu
yönde verilen koruma kararları tanık
koruma kartonunda gizlilik esasları
çerçevesinde muhafaza edilir.

(3) Bu koruma tedbiri, aşağıda belir-
tilen usullerden biri veya birkaçı aynı
anda uygulanmak suretiyle yerine ge-
tirilir:

a) Yakın koruma,
b) Konutta koruma,
c) İşyerinde koruma,
ç) Motorize veya yaya devriye ile

koruma,
d) Çağrı üzerine koruma.
(4) Cumhuriyet savcısı veya mah-

keme tarafından tanık hakkında ve-
rilen fizikî koruma tedbirine ilişkin
karar, gereği için Cumhuriyet başsav-
cılığı aracılığıyla ilgili kolluk veya
koruma birimine gönderilir. Tanığın
başka bir yargı çevresinde ikâmet et-
mesi hâlinde ise, söz konusu karar
gizlilik esasları çerçevesinde derhal
o yer Cumhuriyet başsavcılığına gön-
derilir.

(5) Her iki hâlde de koruma tedbiri,
ilgili kolluk veya koruma birimi tara-
fından birinci fıkrada belirtilen esas-
lar çerçevesinde ve üçüncü fıkrada sa-
yılan koruma usullerinden biri ya da
birkaçı aynı anda uygulanmak sure-
tiyle gecikmeksizin yerine getirilir.

(6) Kovuşturma evresinin sona er-
mesi ve tanığın yazılı veya sözlü ola-
rak talep etmesi hâlinde, bu maddede
yazılı tedbirlerin alınmasına Kurul ta-
rafından karar verilebilir.

(7) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde, tanığın talebi ve kolluk ami-
rinin yazılı emriyle, bu maddede sa-
yılan tedbirler geçici olarak alınabilir.
Bu hâlde ilgili Cumhuriyet savcısına
derhal bilgi verilir ve kararı doğrultu-
sunda işlem yapılır.

Koruma tedbirinin veya süresinin
değiştirilmesi

MADDE 15 - (1) Yönetmeliğin 7
nci maddesinde sayılan koruma ted-
birlerinin süresine, değiştirilmesine
veya aynen devam etmesine, kararı

659



15- m.16 Tanık Koruma Tedbirleri Yön.

veren Cumhuriyet savcısı ya da mah-
kemece re’sen veya hakkında tedbir
uygulanan tanığın talebi üzerine ka-
rar verilebilir.

(2) Kararı uygulayan koruma bi-
rimi, süreklilik gösteren tedbirlerde
karar tarihinden itibaren her yıl veya
gerektiğinde bu süreyi beklemeden
uygulama ve takip raporu düzenleye-
rek tedbir kararını veren Cumhuriyet
savcısı ya da mahkemeye sunar.

(3) Uygulama ve takip raporunda,
uygulanan tedbirin veya süresinin de-
ğiştirilmesine ilişkin önerilere de yer
verilebilir.

(4) Koruma tedbirinin veya süresi-
nin değiştirilmesine ilişkin kararlar, il-
gili defter üzerinden verilir ve önceki
kararla ilişkilendirilerek mahsus kar-
tonunda gizlilik esasları çerçevesinde
saklanır.

(5) Mevcut koruma tedbirinin veya
süresinin değiştirilmesine ilişkin ka-
rarlar, gereği için derhal ilgili kolluk
ya da koruma birimine gönderilir.

Koruma tedbirinin kaldırılması
MADDE 16 - (1) Tanığın;
a) Koruma kararı verilmesine ne-

den olan olay hakkında yanlış bilgi
vermesi veya bildiği hususları açıkla-
maması,

b) Koruma kararı verilmesine ne-
den olan olay hakkında yalan tanıklık
veya iftiradan mahkûm olması,

c) Önceki kimlik bilgileri ile ilgili
kendisinden talep edilen bilgiler hak-
kında yanlış beyanda bulunması,

ç) Koruma kararında belirtilen ted-
birlere aykırı bir davranış içine gir-
mesi,

d) Koruma sebeplerinin ortadan
kalkması,

hâllerinde mevcut koruma tedbiri-
nin kaldırılmasına karar verilebilir.

(2) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde
sayılan koruma tedbirlerinin kaldırıl-

masına, kararı veren Cumhuriyet sav-
cısı veya mahkemece re’sen ya da hak-
kında tedbir uygulanan tanığın talebi
üzerine karar verilebilir.

(3) Koruma tedbirinin kaldırılması
hâlinde bu durum, hem tanığa hem
de tedbiri uygulayan ilgili kolluk
veya koruma birimine gecikmeksizin
bildirilir.

(4) Hakkında koruma tedbiri uygu-
lanan tanığın koruma kapsamından
çıkarılması hâlinde, korunmakta olan
yakınlarının da koruma kapsamından
çıkarılıp çıkarılmayacağı her somut
olaya göre ayrıca değerlendirilir.

(5) Koruma tedbirinin kaldırılma-
sına ilişkin kararlar, ilgili defter üze-
rinden verilir ve önceki kararla ilişki-
lendirilerek mahsus kartonunda gizli-
lik esasları çerçevesinde saklanır.

Şahsî hâllerin eski hâle getirilmesi
MADDE 17 - (1) Hakkında verilen

koruma tedbirinin kaldırılması ve bu
yönde talebinin de bulunması üze-
rine, bu tedbirlere ilişkin şahsî hâlle-
rin eski hâle getirilmesine tedbir kara-
rını veren merci tarafından karar veri-
lebilir.

(2) Eski hâle getirme kararı verilir-
ken; tanığın mevcut durumu, kaldı-
rılan koruma tedbirinin niteliği, bu
kararın tanığa sağlayacağı fayda ve
işlemlerin gizlilik içerisinde yürütül-
mesinin mümkün olup olmadığı hu-
susları dikkate alınır.

(3) Şahsî hâller, uygulanabilirlik öl-
çüsünde ve makul bir süre içerisinde
kaldırılan tedbirin uygulanmasındaki
usul ve esaslara göre eski hale getiri-
lir.

(4) Eski hâle getirme işlemleri sıra-
sında kamu kurum ve kuruluşları ile
diğer gerçek ve tüzel kişiler, her türlü
işbirliği ve yardımda bulunurken giz-
lilik esaslarına uymakla yükümlüdür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Koruma Kararlarının Alınması ve

Uygulanmasında Uyulacak Gizlilik
Kuralları

Gizlilik kuralı
MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik

kapsamında tanıkların korunmasına
ilişkin olarak alınan kararlar ve yürü-
tülen işlemler gizlidir. Gizlilik, tedbir
sona erdikten sonra da devam eder.

(2) Cumhuriyet başsavcılıkları ve
mahkemeler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları, tedbir kararlarının uygu-
lanması sırasında ve sonrasında yü-
rütülen tüm işlemlerde gizlilik kural-
larına uygun olarak hareket eder ve
kendi birimlerinde gizliliğin ihlâl edil-
mesini önleyecek tedbirleri gecikmek-
sizin alır.

(3) Koruma kararlarının alınma-
sında ve uygulanmasında yer alan
kamu görevlileri ile bu işlemlerde her
ne şekilde olursa olsun görev alan di-
ğer kişiler, her türlü resmî yazışma ile
bilgi iletişim ve yayın araçlarını kulla-
nırken gizliliğe uymak ve gerekli ön-
lemleri almakla yükümlüdür.

(4) Kişiler, görevleri nedeniyle veya
herhangi bir şekilde öğrendikleri ta-
nık koruma tedbirine yönelik gizlilik
içeren bilgi ve belgeleri hiçbir zaman
açıklayamazlar.

(5) Bu madde hükmü, hakkında
tedbir uygulanan tanıklar için de ge-
çerlidir.

Koruma kararları ve diğer belgele-
rin saklanması

MADDE 19 - (1) Cumhuriyet sav-
cısı, mahkeme veya hâkim tarafından
bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerle
ilgili olarak yazı işleri müdürlükle-
rinde çalışan personelden biri görev-
lendirilir.

(2) Tanığın korunmasına yönelik ta-
lepler, ilgisine göre öncelikle Cumhu-
riyet başsavcılığı veya mahkemelerce

tutulan tanık koruma defterine kayde-
dilir. Koruma kararı verilmesi hâlinde
tedbir, söz konusu defterdeki karar
numarası ile yerine getirilir.

(3) Tanık koruma defteri ile tanık
koruma kararları ve diğer belgelerin
yer aldığı tanık koruma kartonu, söz
konusu tedbirleri uygulamakla görev-
lendirilen Cumhuriyet savcısı veya il-
gili hâkim nezaretinde özel bir kasada
saklanır.

(4) Mahkemece verilen koruma ka-
rarının bir sureti, tedbiri uygulayacak
kolluk veya koruma birimine iletil-
mek üzere ilgili Cumhuriyet başsavcı-
lığına gönderilir. Tedbir kararının di-
ğer suretinin ise ilgili kartonda sak-
lanmasına devam edilir.

(5) Cumhuriyet savcısı veya mah-
kemece verilen tanık koruma karar-
ları ile diğer tutanak ve belgeler, tanık
hakkında yürütülen bir başka soruş-
turma veya kovuşturma konusu suçla
ilgili olması hâlinde, diğer adlî merci-
lere gönderilebilir.

(6) Koruma kararları ve diğer bel-
geler, talep hâlinde hiçbir sınırlamaya
bağlı olmaksızın Kurula gönderilir.

(7) Tanık koruma defteri ve tanık
koruma kartonunun düzenlenmesine
ve saklanmasına ilişkin olarak bu Yö-
netmelikte hüküm bulunmayan hâl-
lerde, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları
İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahke-
meleri Kalem Hizmetlerinin Yürütül-
mesine Dair Yönetmeliğin ilgili hü-
kümleri uygulanır.

Gizlilik ve diğer yükümlülüklerin
ihlâli

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelikte
yer alan hükümlerin uygulanması sı-
rasında öğrendikleri bilgi ve belge-
leri açıklayan, yayınlayan veya her ne
şekilde olursa olsun başkalarının bu
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bilgi ve belgeleri edinmesini ya da eri-
şimini kolaylaştıranlar hakkında Ka-
nunun 20 nci maddesi hükümlerine
göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer kurum ve kuruluşlarla işbir-
liği

MADDE 21 - (1) Kamu kurum ve
kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel
kişiler, bu Yönetmeliğin uygulanması
ile ilgili olarak kendi görev alanına gi-
ren konularda, işbirliği ve yardımda
bulunmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alı-
nan tedbir kararları, kamu kurum ve
kuruluşları tarafından gecikmeksizin
yerine getirilir.

Tanığa rücu edilmesi
MADDE 22 - (1) Bu Yönetmeliğin

16 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(b) veya (ç) bendinde belirtilen se-
beple tanık hakkındaki koruma ted-
biri kararının kaldırılması hâlinde, ka-
rar tarihinden bu tedbir kararının kal-
dırıldığı tarihe kadar, kararı uygula-
yan makamlarca yapılan giderler ve
kanunî faizleri tanıktan tahsil edilir,
ödenmemesi hâlinde ise tanık hak-
kında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uygula-
nır.

Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hü-

kümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları
birlikte yürütür.
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16.
KONTROLLÜ TESLİMAT
UYGULAMASI ESAS VE
USULLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete : 15/9/1997, Sayı 23111

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve

Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı

kontrollü teslimat esas ve usulleri ile
uygulanmasını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu yönetmelik, kont-

rollü teslimat uygulaması sırasında
yapılacak işlemler ile izlenecek yol ve
yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 – Bu yönetmelik,

13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı Kara
Paranın Aklanmasının Önlenmesi ile,
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin

Murakabesi Hakkında Kanunda, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda
ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci
maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen

deyimlerden;
1 Başkanlık: Emniyet Genel Müdür-

lüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığını, Emni-
yet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
İle Mücadele Daire Başkanlığını, Jan-
darma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığını, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı İstihbarat Başkanlığını veya

1RG-2/4/2008-26835; RG-21/11/2014-29182; RG-23/12/2016-29927
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdür-
lüğünün Kaçakçılıkla Mücadeleden
Sorumlu Daire Başkanlığını,

Cumhuriyet Başsavcılığı: Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığını,

Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin
belirlenmesi, her türlü delilin tespiti,
toplanması, kaçak veya kaçak olma-
sından şüphe edilen mal veya fonla-
rın müsaderesi amacıyla, yurt içinde
dağıtılacak veya yurt dışından Tür-
kiye’ye getirilerek dağıtılacak veya
Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına
götürülecek veya Türkiye’den tran-
sit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop
maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu
ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılı-
ğına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş-
mesinin Eki I ve II Numaralı Tablo-
lar ile bu Tablo değişikliklerinde yer
alan maddelerin ve bunlara bağlı fon-
lar veya suçtan kaynaklanan malvar-
lığı değerlerine veya suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerine kaynak-
lık edecek diğer her türlü kaçak veya
kaçak olmasından şüphe edilen eşya-
nın yetkili makamların bilgisi ve de-
netimi altında nakillerini, Kontrollü
Giriş: Yurt dışından Türkiye’ye getiri-
lerek dağıtılacak kontrollü teslimata
konu kaçak mal veya fonların yet-
kili makamların bilgisi ve denetimi
altında girişini,

Kontrollü Geçiş: Türkiye’den tran-
sit geçecek kontrollü teslimata konu
kaçak mal veya fonların yetkili ma-
kamların bilgisi ve denetimi altında
geçişini,

Kontrollü Çıkış: Türkiye’de hazır-
lanarak yurtdışına götürülecek kont-
rollü teslimata konu kaçak mal veya
fonların yetkili makamların bilgisi ve
denetimi altında çıkışını,

Yurtiçi Kontrollü Teslimat: Ülke
içinde hazırlanarak ülke sınırlarını

terketmeden ülke içinde bir yerden
başka bir yere götürülecek kontrollü
teslimata konu kaçak mal veya fonla-
rın yetkili makamların bilgisi ve de-
netimi altında nakillerini,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM
Kontrollü Teslimat

BİRİNCİ BÖLÜM
Kontrollü Teslimatın Şartları

Kontrollü Teslimatın Şartları
Madde 5 – 1Kontrollü teslimatın

uygulanabilmesi için;
a) Kontrollü teslimat kapsamına gi-

ren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi
organize edilmiş olması,

b) Organizatörlerin, sermayedarla-
rın ve şebeke elemanlarının ortaya çı-
karılması ve bunlar hakkında bütün
delillerin tesbiti için başka bir imkan
bulunmaması,

c) Mal veya fonların gideceği son
yere kadar herhangi bir boşluğa mey-
dan vermeyecek şekilde denetimin
sağlanabilmesi,

d) Kontrollü teslimat uygulamaya
yeterli zamanın bulunması,

e) Türkiye’de hazırlanarak yurtdı-
şına götürülecek veya transit geçecek
her türlü kaçak mal veya fonlar için
ayrıca;

1) Kontrollü teslimat yönteminin
boşluksuz işleyeceği ve failler hak-
kında kovuşturma ve soruşturma açı-
lacağının, talep eden ülke tarafından
garanti edilmesi,

2) Kontrollü teslimat uygulaması-
nın sona erdiği, Türk vatandaşlarının
yakalandığı ülke devleti tarafından
Türk vatandaşları ile kontrollü tesli-
mata konu mal veya fonlar ile bunla-
rın naklinde kullanılan araçlar ile suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerleri-
nin iadesi hususunun taahhüt edilmiş

1RG-2/4/2008-26835
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olması,
zorunludur.
Türk vatandaşlarının iadesi, Türk

Ceza Kanununun 188 inci maddesi-
nin ikinci fıkrası çerçevesinde Türk
vatandaşının yabancı ülkedeki cezası-
nın tamamlanmasından sonra gerçek-
leştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontrollü Teslimat Kararı

Kontrollü Teslimat Talebi ve Ka-
rarı

Madde 6 – 1Başkanlıklar, bu Yönet-
meliğin 5 inci maddesindeki şartların
gerçekleşmesi halinde kontrollü giriş,
geçiş ve çıkış ile yurtiçi kontrollü tesli-
mat kararının alınması için Cumhuri-
yet Başsavcılığına talepte bulunmaya
ve bu konuda gerekli işlemleri yürüt-
meye yetkilidir.

Başkanlıklardan;
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Ka-

çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Daire Başkanlığı ve Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü Uyuşturucu İle Müca-
dele Daire Başkanlığı Emniyet birim-
lerinin,

b) Jandarma Genel Komutanlığı Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Daire Başkanlığı Jandarma birim-
lerinin,

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı İs-
tihbarat Başkanlığı Sahil Güvenlik bi-
rimlerinin,

d) Gümrükler Muhafaza Genel Mü-
dürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadele-
den Sorumlu Daire Başkanlığı Güm-
rük Muhafaza birimlerinin,

kontrollü teslimat kararına ilişkin
yazılı taleplerini ivedi olarak Cumhu-
riyet Başsavcılığına iletir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Baş-
kanlığı;

a) Kontrollü teslimata konu olan
mal veya fonun bulunduğu yerin,

b) Bu yer belli değil ise kontrollü
teslimat talep eden kuruluşun bulun-
duğu yerin polis, jandarma, sahil gü-
venlik veya gümrük muhafaza görev
bölgesinde bulunmasına göre,

kontrollü teslimat kararına ilişkin
yazılı taleplerini ilgili Başkanlığa ya-
par. Başkanlıkta ivedi olarak Cumhu-
riyet Başsavcılığına iletir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde Mali Suçları Araştırma Kurulu,
üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerin-
deki şartları dikkate almadan Başkan-
lıklardan birine kontrollü teslimat ka-
rarına ilişkin yazılı taleplerini ivedi
olarak iletebilir.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu Yö-
netmeliğin 5 inci maddesinde belir-
tilen şartların varlığı halinde evrak
üzerinde yapılacak inceleme üzerine
ivedi olarak kontrollü teslimata karar
verir.

Uyuşturucu maddelere ilişkin kont-
rollü teslimatlarda, arama kararını ge-
rektiren durumlarda, 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 119 uncu
maddesine göre arama kararı alınmak
suretiyle uyuşturucu maddenin giz-
lendiği yere ulaşılarak gizli bir şekilde
numune alınması, uyuşturucu mad-
denin tamamının veya bir bölümü-
nün başka maddelerle değiştirilme-
sine ve ayrıca kontrollü teslimat ka-
rarının boşluksuz olarak uygulanabil-
mesini sağlamak amacıyla özellikle
kargo yoluyla yapılan sevkıyatlarda
görevli nezaretinde gerçekleştirilme-
sine karar verilebilir.

Yabancı Ülkelerin Talepleri
Madde 7 – 2 Yabancı ülkelerin kont-

rollü teslimat talepleri hakkında ka-
rar vermeye Cumhuriyet Başsavcılığı

1RG-2/4/2008-26835
2RG-22/6/2013-28685
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yetkilidir. Ancak suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerinin kontrollü tes-
limatına ilişkin yabancı ülke talepleri
hakkında karar vermeye Ankara Sulh
Ceza Mahkemesi yetkilidir.

Yabancı Ülkelerin Taahhütleri
Madde 8 – 1Türkiye’de hazırlana-

rak yurtdışına götürülecek veya tran-
sit geçecek her türlü kaçak mal veya
fonlar için ayrıca;

a) Kontrollü teslimat yönteminin
boşluksuz işleyeceği ve failler hak-
kında kovuşturma ve soruşturma açı-
lacağının talep eden ülke tarafından
garanti edilmesine,

b) Kontrollü teslimat uygulaması-
nın sona erdiği, Türk vatandaşlarının
yakalandığı ülke devleti tarafından
Türk vatandaşları ile kontrollü tesli-
mata konu mal veya fonlar ile bun-
ların naklinde kullanılan araçlar ile
suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-
lerinin iadesi hususunda yabancı ül-
kelerin taahhütlerinin alınmasına,

Yönelik girişimler ilgili Başkanlık
tarafından yürütülür.

Uyuşturucu maddelerin kontrollü
teslimatı uygulamasında, yabancı ül-
kenin imhaya ilişkin talebi halinde,
yakalanan uyuşturucu maddelerin
iadesi şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrollü Teslimatın Uygulanması

Kontrollü Teslimatın Uygulan-
ması Ve Uygulamaya Son Verilmesi

Madde 9 – Kontrollü teslimat ka-
rarının Cumhuriyet Başsavcılığınca
verilmesini müteakip kontrollü tes-
limat uygulaması ilgili Başkanlıkça
veya Başkanlığın uygun göreceği bi-
rimlerce yürütülür ve kontrollü tesli-
mat uygulaması sırasında kullanıla-

cak yöntemler kontrollü teslimatı uy-
gulayan birim tarafından belirlenir.

İzleme ve gözleme işleminin teh-
likeye düşmesi veya kontrollü tesli-
mat uygulamasına devam edilmesi
halinde, delillerin kaybolması veya
sanıkların elden kaçırılma ihtimali-
nin ortaya çıkması durumunda, mah-
keme kararı gerekmeksizin kontrollü
teslimatı uygulayan birim amiri tara-
fından kontrollü teslimat uygulama-
sına son verilir ve derhal Başkanlığa
bilgi verilir.

Kontrollü Teslimat Uygulamasına
Son Verilmesinde Yetkili Mahkeme

Madde 10 – 2Kontrollü teslimat uy-
gulamasına son verilmesinde yetki,
uygulamaya son verilen yer mahke-
mesine aittir. Kontrollü teslimat uy-
gulaması Türk mahkemelerinin yargı
yetkisini ortadan kaldırmaz.

Kontrollü Teslimat Uygulama-
sında Koordinasyon

Madde 11 – 3Gerek yurtiçi kont-
rollü teslimat, gerekse kontrollü giriş,
geçiş ve çıkışlarda, ilgili kuruluşlar
arasındaki işbirliği ve koordinasyon
ilgili Başkanlık tarafından yürütülür.
Diğer taraftan, polis, jandarma, sahil
güvenlik ve gümrük muhafaza birim-
leri arasında kontrollü teslimat uygu-
lamasına ilişkin koordinasyon, Baş-
kanlıklarca bilgi alış verişi sağlanması
ve teknik işbirliği yapılması yoluyla
sağlanır. Görevlilere, bu uygulama sı-
rasında kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve tüzel kişilerce her türlü
yardım ve kolaylık sağlanır.

1RG-2/4/2008-26835
2RG-2/4/2008-26835
3RG-2/4/2008-26835

666



Kontrollü Teslimat Yön. 16- m.12

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yurtdışı Görevlendirme
Madde 12 – Kontrollü giriş, geçiş

ve çıkışlarda, ilgili ülkelerin talebi
veya kontrollü teslimatın izlenmesine,
gözlenmesine veya soruşturulmasına
yardımcı olmak amacıyla kontrollü
teslimatı uygulayan birimin veya yet-
kili mahkemenin gerekli görmesi ha-
linde ilgili Bakanlıkça yurtdışında ge-
çici görevlendirme yapılabilir. Yurt-
dışı görevlendirmeler 6245 sayılı Har-
cırah Kanunu hükümlerine göre yapı-
lır.

Yürürlük
Madde 13 – Bu yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 – 1Bu Yönetmelik hü-

kümlerini İçişleri Bakanı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanı yürütür.

1RG-22/6/2013-28685
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17.
İNTERNET ORTAMINDA
YAPILAN YAYINLARIN
DÜZENLENMESİ VE BU

YAYINLAR YOLUYLA
İŞLENEN SUÇLARLA

MÜCADELE EDİLMESİ
HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5651
Kabul Tarihi : 4/5/2007
Yayımlandığı Resmî Gazete: : 23/5/2007, Sayı: 26530

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amaç

ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağ-
layıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kul-
lanım sağlayıcıların yükümlülük ve
sorumlulukları ile internet ortamında
işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve
erişim sağlayıcıları üzerinden müca-
deleye ilişkin esas ve usûlleri düzen-
lemektir.

Tanımlar
MADDE 2 - 1(1) Bu Kanunun uy-

gulamasında;
a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
b) (Mülga)
c) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İle-

tişim Kurumu Başkanını,
ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış

biçimini,
d) Erişim: Bir internet ortamına

12014-6518 m.85; 2014-6527 m.15; 2016-KHK/671 m.20; Aynen kabul:2016-6757 m.17; 2020-7253
m.1



17- m.3 İnternet Kanunu

bağlanarak kullanım olanağı kazanıl-
masını,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına
internet ortamına erişim olanağı sağ-
layan her türlü gerçek veya tüzel kişi-
leri,

f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı
üzerinden kullanıcılara sunulan her
türlü bilgi veya veriyi üreten, değiş-
tiren ve sağlayan gerçek veya tüzel
kişileri,

g) İnternet ortamı: Haberleşme ile
kişisel veya kurumsal bilgisayar sis-
temleri dışında kalan ve kamuya açık
olan internet üzerinde oluşturulan or-
tamı,

ğ) İnternet ortamında yapılan ya-
yın: İnternet ortamında yer alan ve
içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ula-
şabileceği verileri,

h) İzleme: İnternet ortamındaki ve-
rilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin
takip edilmesini,

ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumunu,

i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere
belli bir yerde ve belli bir süre internet
ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

j)Trafik bilgisi: Taraflara ilişkin IP
adresi, port bilgisi, verilen hizmetin
başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan
hizmetin türü, aktarılan veri miktarı
ve varsa abone kimlik bilgilerini,

k) Veri: Bilgisayar tarafından üze-
rinde işlem yapılabilen her türlü de-
ğeri,

l) Yayın: İnternet ortamında yapı-
lan yayını,

m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içe-
rikleri barındıran sistemleri sağlayan
veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birli-
ğini,

o) Erişimin engellenmesi: Alan
adından erişimin engellenmesi, IP ad-

resinden erişimin engellenmesi, içe-
riğe (URL) erişimin engellenmesi ve
benzeri yöntemler kullanılarak erişi-
min engellenmesini,

ö) İçeriğin yayından çıkarılması:
İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından
içeriğin sunuculardan veya barındırı-
lan içerikten çıkarılmasını,

p) URL adresi: İlgili içeriğin inter-
nette bulunduğu tam internet adre-
sini,

r) Uyarı yöntemi: İnternet orta-
mında yapılan yayın içeriği nedeniyle
haklarının ihlal edildiğini iddia eden
kişiler tarafından içeriğin yayından
çıkarılması amacıyla öncelikle içerik
sağlayıcısına, makul sürede sonuç alı-
namaması hâlinde yer sağlayıcısına
iletişim adresleri üzerinden gerçek-
leştirilecek bildirim yöntemini, ifade
eder.

s) Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkile-
şim amacıyla kullanıcıların internet
ortamında metin, görüntü, ses, ko-
num gibi içerikleri oluşturmalarına,
görüntülemelerine veya paylaşmala-
rına imkân sağlayan gerçek veya tü-
zel kişileri,

ifade eder.

Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 3 - 1(1) İçerik, yer ve eri-

şim sağlayıcıları, yönetmelikle belir-
lenen esas ve usûller çerçevesinde ta-
nıtıcı bilgilerini kendilerine ait inter-
net ortamında kullanıcıların ulaşabi-
leceği şekilde ve güncel olarak bulun-
durmakla yükümlüdür.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yü-
kümlülüğü yerine getirmeyen içerik,
yer veya erişim sağlayıcısına Başkan
tarafından iki bin Türk lirasından elli
bin Türk lirasına kadar idarî para ce-
zası verilir.

(3) Bu Kanun kapsamındaki faali-

12014-6518 m.86; 2014-6527 m.16; 2014-6552 m.126; AYM 2/10/2014, E.:2014/149, K.:2014/151;
2016-KHK/671 m.21; Aynen kabul:2016-6757 m.18; 2020-7253 m.2
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yetleri yurt içinden ya da yurt dı-
şından yürütenlere, internet sayfala-
rındaki iletişim araçları, alan adı, IP
adresi ve benzeri kaynaklarla elde
edilen bilgiler üzerinden elektronik
posta veya diğer iletişim araçları ile
bildirim yapılabilir.

(4) (İptal)
(5) Bu Kanun kapsamında verilen

idari para cezaları, muhatabın yurt
dışında bulunması hâlinde Kurum ta-
rafından doğrudan muhataba üçüncü
fıkradaki usulle de bildirilebilir. Bu
bildirim 11/2/1959 tarihli ve 7201 sa-
yılı Tebligat Kanununa göre yapılan
tebligat hükmündedir. Bu bildirimin
yapıldığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda tebligat yapılmış sayılır.

İçerik sağlayıcının sorumluluğu
MADDE 4 - 1(1) İçerik sağlayıcı, in-

ternet ortamında kullanıma sunduğu
her türlü içerikten sorumludur.

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağla-
dığı başkasına ait içerikten sorumlu
değildir. Ancak, sunuş biçiminden,
bağlantı sağladığı içeriği benimsediği
ve kullanıcının söz konusu içeriğe
ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise
genel hükümlere göre sorumludur.

(3) (İptal)

Yer sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 5 - 2(1) Yer sağlayıcı, yer

sağladığı içeriği kontrol etmek veya
hukuka aykırı bir faaliyetin söz ko-
nusu olup olmadığını araştırmakla
yükümlü değildir.

(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hu-
kuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci
ve 9 uncu maddelerine göre haber-
dar edilmesi hâlinde yayından çıkar-
makla yükümlüdür.

(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hiz-

metlere ilişkin trafik bilgilerini bir
yıldan az ve iki yıldan fazla olma-
mak üzere yönetmelikte belirlenecek
süre kadar saklamakla ve bu bilgi-
lerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve
gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle
belirlenecek usul ve esaslar çerçeve-
sinde yaptıkları işin niteliğine göre
sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlü-
lükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.

(5) (İptal)
(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bu-

lunmayan veya bu Kanundaki yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen yer
sağlayıcı hakkında Başkan tarafından
yüz bin Türk lirasından bir milyon
Türk lirasına kadar idari para cezası
verilir.

Erişim sağlayıcının yükümlülük-
leri

MADDE 6 - 3(1) Erişim sağlayıcı;
a) Herhangi bir kullanıcısının ya-

yınladığı hukuka aykırı içerikten, bu
Kanun hükümlerine uygun olarak ha-
berdar edilmesi halinde erişimi engel-
lemekle,

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yö-
netmelikte belirtilen trafik bilgilerini
altı aydan az ve iki yıldan fazla olma-
mak üzere yönetmelikte belirlenecek
süre kadar saklamakla ve bu bilgi-
lerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve
gizliliğini sağlamakla,

c) Faaliyetine son vereceği tarihten
en az üç ay önce durumu Kuruma,
içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine
bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin
kayıtları yönetmelikte belirtilen esas
ve usûllere uygun olarak Kuruma tes-
lim etmekle,

ç) Erişimi engelleme kararı verilen

12014-6518 m.87; AYM 8/12/2015, E.:2014/87, K.:2015/112
22014-6518 m.88; AYM 8/12/2015, E.:2014/87,K.:2015/112; 2016-KHK/671 m.21; 2020-7253 m.3
32014-6518 m.89; AYM 8/12/2015, E.:2014/87,K.:2015/112; 2016-KHK/671 m.21; Aynen

kabul:2016-6757 m.18
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yayınlarla ilgili olarak alternatif eri-
şim yollarını engelleyici tedbirleri al-
makla,

d) (İptal)
(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracı-

lığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin
hukuka aykırı olup olmadıklarını ve
sorumluluğu gerektirip gerektirmedi-
ğini kontrol etmekle yükümlü değil-
dir.

(3) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) bent-
lerinde yer alan yükümlülüklerden
birini yerine getirmeyen erişim sağla-
yıcısına Başkan tarafından onbin Yeni
Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Li-
rasına kadar idarî para cezası verilir.

Erişim Sağlayıcıları Birliği
MADDE 6/A - 1(1) Bu Kanunun 8

inci maddesi kapsamı dışındaki eri-
şimin engellenmesi kararlarının uy-
gulanmasını sağlamak üzere Erişim
Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğini
haizdir. Birliğin merkezi Ankara’dır.

(3) Birliğin çalışma usul ve esasları
Kurum tarafından onaylanacak Tü-
zükle belirlenir. Tüzük değişiklikleri
de Kurumun onayına tabidir.

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tara-
fından incelenerek uygun bulunma-
sını müteakip faaliyete başlar.

(5) Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
kapsamında yetkilendirilen tüm in-
ternet servis sağlayıcıları ile internet
erişim hizmeti veren diğer işletmecile-
rin katılmasıyla oluşan ve koordinas-
yonu sağlayan bir kuruluştur. (6) Bu
Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dı-
şındaki erişimin engellenmesi karar-
ları erişim sağlayıcılar tarafından ye-
rine getirilir. Kararların uygulanması
amacıyla gerekli her türlü donanım
ve yazılım erişim sağlayıcıların kendi-

leri tarafından sağlanır.
(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kap-

samı dışındaki erişimin engellenmesi
kararları gereği için Birliğe gönderilir.
Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat
erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.

(8) Birlik, kendisine gönderilen
mevzuata uygun olmadığını düşün-
düğü kararlara itiraz edebilir.

(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafın-
dan ödenecek ücretlerden oluşur. Alı-
nacak ücretler, Birliğin giderlerini kar-
şılayacak miktarda belirlenir. Bir üye-
nin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamı-
nın net satış tutarı toplamı içindeki
o üyenin net satışı oranında belirle-
nir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni
katılan üyelerin ne zamandan itiba-
ren ödemeye başlayacağı ve ödeme-
lere ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzü-
ğünde belirlenir. Süresinde ödenme-
yen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile
birlikte tahsil edilir.

(10) Birliğe üye olmayan internet
servis sağlayıcıları faaliyette buluna-
maz.

Toplu kullanım sağlayıcıların yü-
kümlülükleri

MADDE 7 - 2(1) Ticarî amaçla
toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî
mülkî amirden izin belgesi almakla
yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz
gün içinde mahallî mülkî amir tarafın-
dan Kuruma bildirilir. Bunların dene-
timi mahallî mülkî amirler tarafından
yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve
denetime ilişkin esas ve usûller, yö-
netmelikle düzenlenir.

(2) Ticari amaçla olup olmadığına
bakılmaksızın bütün internet toplu
kullanım sağlayıcılar, konusu suç
oluşturan içeriklere erişimin engellen-
mesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıt-
larının tutulması hususlarında yönet-

12014-6518 m.90
22014-6518 m.91
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melikle belirlenen tedbirleri almakla
yükümlüdür.

(3) Ticari amaçla toplu kullanım
sağlayıcılar, ailenin ve çocukların ko-
runması, suçun önlenmesi ve suçlula-
rın tespiti kapsamında usul ve esas-
ları yönetmelikte belirlenen tedbirleri
almakla yükümlüdür.

(4) Bu maddede belirtilen yüküm-
lülükleri ihlal eden ticari amaçla
toplu kullanım sağlayıcılarına, ihla-
lin ağırlığına göre yönetmelikle belir-
lenecek usul ve esaslar çerçevesinde
uyarma, bin Türk Lirasından on beş
bin Türk Lirasına kadar idari para ce-
zası verme veya üç güne kadar ticari
faaliyetlerini durdurma müeyyidele-
rinden birine karar vermeye mahalli
mülki amir yetkilidir.

Erişimin engellenmesi kararı ve ye-
rine getirilmesi

MADDE 8- 1(1) İnternet ortamında
yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları
oluşturduğu hususunda yeterli şüphe
sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak
içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişi-
min engellenmesine karar verilir:

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

1) İntihara yönlendirme (madde
84),

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

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma (madde
190),

4) Sağlık için tehlikeli madde te-
mini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve im-

kân sağlama (madde 228),
suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak-
kında Kanunda yer alan suçlar.

c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı
Futbol ve Diğer Spor Müsabakala-
rında Bahis ve Şans Oyunları Düzen-
lenmesi Hakkında Kanunda yer alan
suçlar.

(2) İçeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararı, soruş-
turma evresinde hâkim, kovuşturma
evresinde ise mahkeme tarafından ve-
rilir. Soruşturma evresinde, gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde Cum-
huriyet savcısı tarafından da içeri-
ğin çıkarılmasına ve/veya erişimin
engellenmesine karar verilebilir. Bu
durumda Cumhuriyet savcısı kara-
rını yirmidört saat içinde hâkimin
onayına sunar ve hâkim, kararını en
geç yirmidört saat içinde verir. Bu
süre içinde kararın onaylanmaması
halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı ta-
rafından derhal kaldırılır. Erişimin en-
gellenmesi kararı, amacı gerçekleşti-
recek nitelikte görülürse belirli bir sü-
reyle sınırlı olarak da verilebilir. Ko-
ruma tedbiri olarak verilen içeriğin
çıkarılmasına ve/veya erişimin engel-
lenmesine ilişkin karara 4/12/2004 ta-
rihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre itiraz edi-
lebilir.

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhu-
riyet savcısı tarafından verilen içeri-
ğin çıkarılması ve/veya erişimin en-
gellenmesi kararının birer örneği, ge-
reği yapılmak üzere Kuruma gönde-
rilir.

(4) İçeriği birinci fıkrada belirti-
len suçları oluşturan yayınların içerik
veya yer sağlayıcısının yurt dışında
bulunması halinde veya içerik veya
yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa

12008-5809 m.67; 2013-6495 m.47; 2014-6518 m.92; 2014-6527 m.17; 2014-6552 m.127; AYM
2/10/2014, E.:2014/149, K.:2014/151; 2019-7188 m.36; 2016-KHK/671 m.21; Aynen kabul:2016-6757
m.18; AYM 15/11/2017, E.:2015/76, K.:2017/153; 2020-7226 m.32; 2020-7253 m.4
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bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendi-
nin (2) ve (5) ve (6) ve (7) numaralı alt
bentlerinde ve (c) bendinde yazılı suç-
ları oluşturan yayınlara ilişkin olarak
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi kararı re’sen Başkan ta-
rafından verilir. Bu karar, ilgili içerik
ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı-
sına bildirilerek gereğinin yerine geti-
rilmesi istenir.

(5) İçeriğin çıkarılması ve/veya eri-
şimin engellenmesi kararının gereği,
derhal ve en geç kararın bildirilmesi
anından itibaren dört saat içinde ye-
rine getirilir.

(6) Başkan tarafından verilen içeri-
ğin çıkarılması ve/veya erişimin en-
gellenmesi kararının konusunu oluş-
turan yayını ya-panların kimlikleri-
nin belirlenmesi halinde, Başkan ta-
rafından, Cumhuriyet başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.

(7) Soruşturma sonucunda kovuş-
turmaya yer olmadığı kararı veril-
mesi halinde, içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi ka-
rarı kendiliğinden hükümsüz kalır.
Bu durumda Cumhuriyet savcısı, hü-
kümsüz kalan içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi kara-
rına konu internet adresini belirtmek
suretiyle, kovuşturmaya yer olmadığı
kararının bir örneğini Kuruma gönde-
rir.

(8) Kovuşturma evresinde beraat
kararı verilmesi halinde, içeriğin çı-
karılması ve/veya erişimin engellen-
mesi kararı kendiliğinden hüküm-
süz kalır. Bu durumda mahkemece
hükümsüz kalan içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi kara-
rına konu internet adresini belirtmek
suretiyle, beraat kararının bir örneği
Kuruma gönderilir.

(9) Konusu birinci fıkrada sayılan
suçları oluşturan içeriğin yayından
çıkarılması halinde; erişimin engel-

lenmesi kararı, soruşturma evresinde
Cumhuriyet savcısı, kovuşturma ev-
resinde mah-keme tarafından kaldırı-
lır.

(10) Koruma tedbiri olarak verilen
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi kararının gereğini ye-
rine getirmeyen içerik, yer veya eri-
şim sağlayıcılarının sorumluları, fiil
daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde, beş yüz
günden üç bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.

(11) İdarî tedbir olarak verilen içe-
riğin çıkarılması ve/veya erişimin en-
gellenmesi kararının yerine getirilme-
mesi halinde, Başkan tarafından il-
gili içerik, yer ve erişim sağlayıcısına,
onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin
Yeni Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir. İdarî para cezasının ve-
rildiği andan itibaren yirmidört saat
içinde erişim sağlayıcı tarafından ka-
rarın yerine getirilmemesi halinde Ku-
rum tarafından yetkilendirmenin ip-
taline karar verilebilir.

(12) Bu Kanunda tanımlanan kaba-
hatler dolayısıyla Kurum tarafından
verilen idarî para cezalarına ilişkin ka-
rarlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577
sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu
hükümlerine göre kanun yoluna baş-
vurulabilir.

(13) İşlemlerin yürütülmesi için Ku-
ruma gönderilen hakim ve mahkeme
kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hü-
kümlerine göre Kurum tarafından iti-
raz edilebilir.

(14) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı
Şans Oyunları Hasılatından Alınan
Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-
nımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi
görev alanına giren suçların internet
ortamında işlendiğini tespit etmeleri
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hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak eri-
şimin engellenmesi kararı alabilirler.
Erişimin engellenmesi kararları uygu-
lanmak üzere Kuruma gönderilir.

(15) Bu maddeye göre soruşturma
aşamasında verilen hâkim kararı ile 9
uncu ve 9/A maddesine göre verilen
hâkim kararı birden fazla sulh ceza
mahkemesi bulunan yerlerde Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın-
dan belirlenen sulh ceza mahkemeleri
tarafından verilir.

(16) (İptal)
(17) Bu maddenin ikinci, dördüncü

ve ondördüncü fıkraları kapsamında
verilen erişimin engellenmesi karar-
ları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım,
bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şek-
linde) içeriğe erişimin engellenmesi
yöntemiyle verilir. Ancak, teknik ola-
rak ihlale ilişkin içeriğe erişimin en-
gellenmesi yapılamadığı veya ilgili
içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla
ihlalin önlenemediği durumlarda, in-
ternet sitesinin tümüne yönelik olarak
erişimin engellenmesi kararı verilebi-
lir.

Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi

MADDE 8/A - 1(1) Yaşam hakkı ile
kişilerin can ve mal güvenliğinin ko-
runması, millî güvenlik ve kamu dü-
zeninin korunması, suç işlenmesinin
önlenmesi veya genel sağlığın korun-
ması sebeplerinden bir veya bir ka-
çına bağlı olarak hâkim veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde, Cum-
hurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve
kamu düzeninin korunması, suç işlen-
mesinin önlenmesi veya genel sağlı-
ğın korunması ile ilgili bakanlıkların
talebi üzerine Başkan tarafından inter-
net ortamında yer alan yayınla ilgili
olarak içeriğin çıkarılması ve/veya

erişimin engellenmesi kararı verilebi-
lir. Karar, Başkan tarafından derhâl
erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve
yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çı-
kartılması ve/veya erişimin engellen-
mesi kararının gereği, derhâl ve en
geç kararın bildirilmesi anından itiba-
ren dört saat içinde yerine getirilir.

(2) Cumhurbaşkanlığı veya ilgili
Bakanlıkların talebi üzerine Başkan
tarafından verilen içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi kararı,
Başkan tarafından, yirmi dört saat
içinde sulh ceza hâkiminin onayına
sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz
saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar
kendiliğinden kalkar.

(3) Bu madde kapsamında verilen
erişimin engellenmesi kararları, ihla-
lin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm
ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde)
içeriğe erişimin engellenmesi yönte-
miyle verilir. Ancak, teknik olarak ih-
lale ilişkin içeriğe erişimin engellen-
mesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe
erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin
önlenemediği durumlarda, internet
sitesinin tümüne yönelik olarak eri-
şimin engellenmesi kararı verilebilir.

(4) Bu madde kapsamındaki suça
konu internet içeriklerini oluşturan
ve yayanlar hakkında Başkan tarafın-
dan, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu suçların
faillerine ulaşmak için gerekli olan bil-
giler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar
tarafından hâkim kararı üzerine adli
mercilere verilir. Bu bilgileri verme-
yen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların
sorumluları, fiil daha ağır cezayı ge-
rektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, üç bin günden on bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırı-
lır.

(5) Bu madde uyarınca verilen içe-

12015-6639 m.29; 2016-KHK/671 m.21; Aynen kabul:2016-6757 m.18; 2018-KHK/700 m.181
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17- m.9 İnternet Kanunu

riğin çıkarılması ve/veya erişimin en-
gellenmesi kararının gereğini yerine
getirmeyen erişim sağlayıcılar ile il-
gili içerik ve yer sağlayıcılara Başkan
tarafından elli bin Türk lirasından beş
yüz bin Türk lirasına kadar idari para
cezası verilir.

İçeriğin yayından çıkarılması ve
erişimin engellenmesi

MADDE 9-1 (1) İnternet ortamında
yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik
haklarının ihlal edildiğini iddia eden
gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve
kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna
ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcı-
sına başvurarak uyarı yöntemi ile içe-
riğin yayından çıkarılmasını isteyebi-
leceği gibi doğrudan sulh ceza hâki-
mine başvurarak içeriğin çıkarılma-
sını ve/veya erişimin engellenmesini
de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan ya-
yın içeriği nedeniyle kişilik hakları-
nın ihlal edildiğini iddia eden kişile-
rin talepleri, içerik ve/veya yer sağ-
layıcısı tarafından en geç yirmi dört
saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan ya-
yın içeriği nedeniyle kişilik hakları
ihlal edilenlerin talepleri doğrultu-
sunda hâkim bu maddede belirti-
len kapsamda içeriğin çıkarılmasına
ve/veya erişimin engellenmesine ka-
rar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında
vereceği erişimin engellenmesi karar-
larını esas olarak, yalnızca kişilik hak-
kının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kı-
sım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb.
şeklinde) içeriğe erişimin engellen-
mesi yöntemiyle verir. Zorunlu olma-
dıkça internet sitesinde yapılan yayı-
nın tümüne yönelik erişimin engel-
lenmesine karar verilemez. Ancak, hâ-
kim URL adresi belirtilerek içeriğe eri-

şimin engellenmesi yöntemiyle ihla-
lin engellenemeyeceğine kanaat ge-
tirmesi hâlinde, gerekçesini de be-
lirtmek kaydıyla, internet sitesindeki
tüm yayına yönelik olarak erişimin
engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında
verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararları doğ-
rudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında
yapılan başvuruyu en geç yirmi
dört saat içinde duruşma yapmak-
sızın karara bağlar. Bu karara karşı
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine
göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu
içeriğin yayından çıkarılmış olması
durumunda hâkim kararı kendiliğin-
den hükümsüz kalır.

(8)Birlik tarafından ilgili içerik ve
yer sağlayıcılar ile erişim sağlayı-
cıya gönderilen içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi kara-
rının gereği derhâl, en geç dört saat
içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar
ile erişim sağlayıcı tarafından yerine
getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hâkimin
verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararına konu
kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayı-
nın başka internet adreslerinde de ya-
yınlanması durumunda ilgili kişi tara-
fından Birliğe müracaat edilmesi hâ-
linde mevcut karar bu adresler için de
uygulanır.

(10) İnternet ortamında yapılan ya-
yın içeriği nedeniyle kişilik hakları
ihlal edilenlerin talep etmesi duru-
munda hâkim tarafından, başvuranın
adının bu madde kapsamındaki ka-
rara konu internet adresleri ile ilişki-
lendirilmemesine karar verilebilir. Ka-

12014-6518 m.93; AYM 8/12/2015, E.:2014/87, K.:2015/112; 2020-7253 m.5
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rarda, Birlik tarafından hangi arama
motorlarına bildirim yapılacağı göste-
rilir.

(11) Sulh ceza hâkiminin kararını
bu maddede belirtilen şartlara uygun
olarak ve süresinde yerine getirme-
yen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların
sorumluları, beş yüz günden üç bin
güne kadar adli para cezası ile ceza-
landırılır.

Özel hayatın gizliliği nedeniyle
içeriğe erişimin engellenmesi

MADDE 9/A- 1(1) İnternet orta-
mında yapılan yayın içeriği nedeniyle
özel hayatının gizliliğinin ihlal edildi-
ğini iddia eden kişiler, Kuruma doğ-
rudan başvurarak içeriğe erişimin en-
gellenmesi tedbirinin uygulanmasını
isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihla-
line neden olan yayının tam adresi
(URL), hangi açılardan hakkın ihlal
edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik
bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer
verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması
hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu ta-
lebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe
bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir
talebini derhâl, en geç dört saat içinde
yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel ha-
yatın gizliliğini ihlal eden yayın, kı-
sım, bölüm, resim, video ile ilgili ola-
rak (URL şeklinde) içeriğe erişimin
engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep
eden kişiler, internet ortamında yapı-
lan yayın içeriği nedeniyle özel haya-
tın gizliliğinin ihlal edildiğinden ba-
hisle erişimin engellenmesi talebini
talepte bulunduğu saatten itibaren
yirmi dört saat içinde sulh ceza hâ-
kiminin kararına sunar. Hâkim, inter-

net ortamında yapılan yayın içeriği
nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ih-
lal edilip edilmediğini değerlendire-
rek vereceği kararını en geç kırk se-
kiz saat içinde açıklar ve doğrudan
Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişi-
min engellenmesi tedbiri kendiliğin-
den kalkar.

(6) Hâkim tarafından verilen bu ka-
rara karşı Başkan tarafından 5271 sa-
yılı Kanun hükümlerine göre itiraz
yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu
içeriğin yayından çıkarılmış olması
durumunda hâkim kararı kendiliğin-
den hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde doğrudan Başkanın
emri üzerine erişimin engellenmesi
Kurum tarafından yapılır.

(9) Bu maddenin sekizinci fıkrası
kapsamında Başkan tarafından ve-
rilen erişimin engellenmesi kararı,
yirmi dört saat içinde sulh ceza hâ-
kiminin onayına sunulur. Hâkim, ka-
rarını kırk sekiz saat içinde açıklar.

İdarî yapı ve görevler
MADDE 10- 2(1) Kanunla verilen

görevler, Kurum tarafından yerine ge-
tirilir.

(2) Bu Kanunla ekli listedeki kadro-
lar ihdas edilerek Kurumun hizmet-
lerinde kullanılmak üzere 5/4/1983
tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa
ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir.

(3) Kuruma Kanunla verilen gö-
revlere ilişkin olarak yapılacak her
türlü mal veya hizmet alımları, ceza
ve ihalelerden yasaklama işleri hariç,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın

12014-6518 m.94; 2014-6527 m.18; 2016-KHK/671 m.21; Aynen kabul:2016-6757 m.18
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Kurum bütçesinden karşılanır.
(4) Kanunlarla verilen diğer yetki

ve görevleri saklı kalmak kaydıyla,
Kurumun bu Kanun kapsamındaki
görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, il-
gili kamu kurum ve kuruluşları ile
içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve il-
gili sivil toplum kuruluşları arasında
koordinasyon oluşturarak internet or-
tamında yapılan ve bu Kanun kap-
samına giren suçları oluşturan içe-
riğe sahip faaliyet ve yayınları önle-
meye, internetin güvenli kullanımını
sağlamaya, bilişim şuurunu geliştir-
meye yönelik çalışmalar yapmak, bu
amaçla, gerektiğinde, her türlü gider-
leri yönetmelikle belirlenecek esas ve
usûller dahilinde Kurumca karşılana-
cak çalışma kurulları oluşturmak.

b) İnternet ortamında yapılan ya-
yınların içeriklerini izleyerek, bu Ka-
nun kapsamına giren suçların işlendi-
ğinin tespiti halinde, bu yayınlara eri-
şimin engellenmesine yönelik olarak
bu Kanunda öngörülen gerekli tedbir-
leri almak.

c) İnternet ortamında yapılan ya-
yınların içeriklerinin izlenmesinin
hangi seviye, zaman ve şekilde yapı-
lacağını belirlemek.

ç) Kurum tarafından işletmecile-
rin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare
amirlerince ticarî amaçlı toplu kulla-
nım sağlayıcılara verilecek izin bel-
gelerinde filtreleme ve bloke etmede
kullanılacak sistemlere ve yapılacak
düzenlemelere yönelik esas ve usûl-
leri belirlemek.

d) İnternet ortamındaki yayınla-
rın izlenmesi suretiyle bu Kanunun
8 inci maddesi ile 8/A maddesinde
sayılan suçların işlenmesini önlemek
için izleme ve bilgi ihbar merkezi da-
hil, gerekli her türlü teknik altyapıyı
kurmak veya kurdurmak, bu altya-
pıyı işletmek veya işletilmesini sağla-

mak.(1)
e) İnternet ortamında herkese açık

çeşitli servislerde yapılacak filtreleme,
perdeleme ve izleme esaslarına göre
donanım üretilmesi veya yazılım ya-
pılmasına ilişkin asgari kriterleri be-
lirlemek.

f) Bilişim ve internet alanındaki
uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasında sayılan suçların, in-
ternet ortamında işlenmesini konu
alan her türlü temsili görüntü, yazı
veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı,
ülkeye sokulması, bulundurulması,
kiraya verilmesi veya satışının önlen-
mesini teminen yetkili ve görevli kol-
luk kuvvetleri ile soruşturma mercile-
rine, teknik imkânları dahilinde gere-
ken her türlü yardımda bulunmak ve
koordinasyonu sağlamak.

(5)Kurum; Bakanl ık bünyesinde
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri uyarınca oluşturulan İn-
ternet Geliştirme Kurulunca interne-
tin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi,
yaygın ve güvenli kullanılması gibi
konularda yapılacak öneriler ile ilgili
gerekli her türlü tedbir veya kararları
alır.

(6) Kurum, ulusal siber güvenlik fa-
aliyetleri kapsamında, siber saldırıla-
rın tespiti ve önlenmesi konusunda,
içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili
diğer kurum ve kuruluşlarla koordi-
nasyon sağlar, gerekli tedbirlerin al-
dırılması konusunda faaliyet yürütür
ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar.

(7) Kurum kanunlarla kendisine ve-
rilen görevlerin ifası amacıyla araş-
tırma ve geliştirme merkezleri kurabi-
lir.
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Yönetmelikler
MADDE 11- 1(1) Bu Kanunun uy-

gulanmasına ilişkin esas ve usûller,
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarıla-
cak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu
yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren dört ay içinde
çıkarılır.

(2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak
faaliyet icra etmek isteyen kişilere, te-
lekomünikasyon yoluyla iletişim ko-
nusunda yetkilendirme belgesi olup
olmadığına bakılmaksızın, yer, erişim
ve toplu kullanım sağlayıcıların yü-
kümlülüklerine ilişkin esas ve usûl-
ler, Kurum tarafından çıkarılacak yö-
netmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren beş ay içinde çıkarılır.

İlgili kanunlarda yapılan değişik-
likler

MADDE 12- (1) (4/2/1924 tarihli
ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Ka-
nunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) (4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile
ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) (5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı
Telsiz Kanunu ile ilgili olup yerine iş-
lenmiştir.)

(4) (1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli
İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile ilgili
olup yerine işlenmiştir.)

EK MADDE 1- 2

(1) (Mülga)
(2) (Mülga)
(3) (Mülga)
(4) (Mülga)
(5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı

Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin 2 nci madde-

sinde sayılan kamu kurum ve ku-
ruluşlarında çalışanlar kurumlarının,
hâkim ve savcılar ise kendilerinin mu-
vafakati ile aylık, ödenek, her türlü
zam ve tazminatlar ile diğer mali ve
sosyal hak ve yardımları kurumla-
rınca ödenmek kaydıyla geçici ola-
rak Kurum emrinde görevlendirilebi-
lir. Bu kapsamda görevlendirilen per-
sonel sayısı Kurumun kadro sayısının
yüzde yirmisini geçemez. Bu personel
kurumlarından izinli sayılır. İzinli ol-
dukları sürece memuriyetleri ile ilgili
özlük hakları devam eder ve bu sü-
reler terfi ve emekliliklerinde hesaba
katılır. Terfileri başkaca bir işleme ge-
rek kalmaksızın süresinde yapılır.

(6) (Mülga)
(7) Bu Kanunla ekli (V) sayılı cetvel-

deki kadrolar ihdas edilerek Teleko-
münikasyon İletişim Başkanlığı hiz-
metlerinde kullanılmak üzere 5651 sa-
yılı Kanuna ekli (I) sayılı listeye eklen-
miştir.

EK MADDE 2- 3Kuruma ve-
rilen görevlerin yürütülmesi için,
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu ile diğer ka-
nunların sözleşmeli personel çalıştırıl-
masına dair hükümlerine bağlı kalın-
maksızın özel bilgi ve ihtisas gerek-
tiren konularda Kurumda sözleşmeli
personel çalıştırılabilir. Bu suretle ça-
lıştırılacakların unvanı, sayısı, süresi,
ücretleri ve diğer hususlar Cumhur-
başkanınca yürürlüğe konulacak hiz-
met sözleşmesi esaslarına göre tespit
edilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sa-
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre çalıştırılanlar için uy-
gulanmakta olan sözleşme ücreti ta-
vanının beş katını, çalıştırılabilecek
toplam sözleşmeli personel sayısı ise

12014-6815 m.96; 2018-KHK/700 m.181
22008-5809 m.67; 2014-6518 m.97; 2016-KHK/671 m.21; Aynen kabul:2016-6757 m.18
32014-6518 m.99; 2016-KHK/671 m.21; Aynen kabul:2016-6757 m.18; 2018-KHK/700 m.181
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ikiyüzelliyi geçemez ve bu fıkrada
belirtilen ücret dışında herhangi bir
ödeme yapılamaz.

EK MADDE 3- 1(1) Telekomüni-
kasyon İletişim Başkanlığı kapatılmış-
tır.

(2) Diğer mevzuatta Telekomüni-
kasyon İletişim Başkanlığına yapılan
atıflar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumuna, Telekomünikasyon İleti-
şim Başkanına yapılan atıflar Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Baş-
kanına yapılmış sayılır.

EK MADDE 4- 2(1) Türkiye’den
günlük erişimi bir milyondan fazla
olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağ-
layıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari
makamlarca gönderilecek tebligat, bil-
dirim veya taleplerin gereğinin yerine
getirilmesi ve kişiler tarafından bu Ka-
nun kapsamında yapılacak başvuru-
ların cevaplandırılması ve bu Kanun
kapsamındaki diğer yükümlülüklerin
yerine getirilmesini temin için yetkili
en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci
olarak belirler ve bu kişinin iletişim
bilgilerine kolayca görülebilecek ve
doğrudan erişilebilecek şekilde inter-
net sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağ-
layıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bil-
gilerini Kuruma bildirmekle yüküm-
lüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması
hâlinde Türk vatandaşı olması zorun-
ludur.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen tem-
silci belirleme ve bildirme yükümlü-
lüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ
sağlayıcıya, Kurum tarafından bildi-
rimde bulunulur. Bildirimden itiba-
ren otuz gün içinde bu yükümlülü-
ğün yerine getirilmemesi hâlinde sos-
yal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından
on milyon Türk lirası idari para cezası

verilir. Verilen idari para cezasının
tebliğinden itibaren otuz gün içinde
bu yükümlülüğün yerine getirilme-
mesi hâlinde otuz milyon Türk lirası
daha idari para cezası verilir. İkinci
kez verilen idari para cezasının teb-
liğinden itibaren otuz gün içinde bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi
hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de
mukim vergi mükellefi olan gerçek ve
tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayı-
cısına yeni reklam vermesi yasakla-
nır, bu kapsamda yeni sözleşme ku-
rulamaz ve buna ilişkin para trans-
feri yapılamaz. Reklam yasağı kara-
rının verildiği tarihten itibaren üç ay
içinde bu yükümlülüğün yerine geti-
rilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ
sağlayıcının internet trafiği bant ge-
nişliğinin yüzde elli oranında daraltıl-
ması için sulh ceza hâkimliğine baş-
vurabilir. Başvurunun kabulüne iliş-
kin hâkim kararının uygulanmasın-
dan itibaren otuz gün içinde söz ko-
nusu yükümlülüğün yerine getirilme-
mesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağla-
yıcının internet trafiği bant genişliği-
nin yüzde doksan oranına kadar da-
raltılması için sulh ceza hâkimliğine
başvurabilir. Hâkim ikinci başvuru
üzerine vereceği kararında, yüzde el-
liden düşük olmamak kaydıyla, sunu-
lan hizmetin niteliğini de dikkate ala-
rak daha düşük bir oran belirleyebi-
lir. Bu kararlara karşı Başkan tarafın-
dan 5271 sayılı Kanun hükümlerine
göre itiraz yoluna gidilebilir. Hâkim
tarafından verilen kararlar erişim sağ-
layıcılara bildirilmek üzere Kuruma
gönderilir. Kararların gereği, bildirim-
den itibaren derhâl ve en geç dört saat
içinde erişim sağlayıcıları tarafından
yerine getirilir. Temsilci belirleme ve
bildirme yükümlülüğünün yerine ge-
tirilmesi hâlinde; verilen idari para

12016-KHK/671 m.22; Aynen kabul:2016-6757 m.19
22020-7253 m.6
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İnternet Kanunu 17- g.m.1

cezalarının dörtte biri tahsil edilir, rek-
lam yasağı kaldırılır ve hâkim karar-
ları kendiliğinden hükümsüz kalır. İn-
ternet trafiği bant genişliğine yapılan
müdahalenin sona erdirilmesi için eri-
şim sağlayıcılara Kurum tarafından
bildirim yapılır.

(3) Türkiye’den günlük erişimi bir
milyondan fazla olan yurt içi veya
yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağla-
yıcı, 9 uncu ve 9/A maddeleri kapsa-
mındaki içeriklere yönelik olarak kişi-
ler tarafından yapılacak başvurulara,
başvurudan itibaren en geç kırk sekiz
saat içinde olumlu ya da olumsuz ce-
vap vermekle yükümlüdür. Olumsuz
cevaplar gerekçeli olarak verilir.

(4) Türkiye’den günlük erişimi bir
milyondan fazla olan yurt içi veya
yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağla-
yıcı, kendisine bildirilen içeriğin çı-
karılması ve/veya erişimin engellen-
mesi kararlarının uygulanmasına ve
üçüncü fıkra kapsamındaki başvuru-
lara ilişkin istatistiksel ve kategorik
bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış ra-
porları altı aylık dönemlerle Kuruma
bildirir. Üçüncü fıkra kapsamındaki
başvurulara ilişkin rapor, kişisel veri-
lerden arındırılmak suretiyle sosyal
ağ sağlayıcının kendi internet site-
sinde de yayınlanır.

(5) Türkiye’den günlük erişimi bir
milyondan fazla olan yurt içi veya
yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı,
Türkiye’deki kullanıcıların verilerini
Türkiye’de barındırma yönünde ge-
rekli tedbirleri alır.

(6) Üçüncü fıkradaki yükümlülüğü
yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayı-
cıya beş milyon Türk lirası, dördüncü
fıkradaki yükümlülüğü yerine getir-
meyen sosyal ağ sağlayıcıya ise on
milyon Türk lirası idari para cezası
Başkan tarafından verilir.

(7) Türkiye’den günlük erişimi bir
milyondan fazla olan yurt dışı kay-

naklı sosyal ağ sağlayıcılar hakkında
8 inci ve 8/A maddeleri kapsamında
verilecek olan idari para cezaları bir
milyon Türk lirası olarak, 8 inci ve
9 uncu maddeleri kapsamında veri-
lecek olan adli para cezaları ise elli bin
gün olarak verilir. Söz konusu idari
para cezasını gerektiren ihlallerin bir
yıl içinde her bir tekrarında cezalar
bir kat artırılarak uygulanır.

(8) Hukuka aykırılığı hâkim veya
mahkeme kararı ile tespit edilen içe-
riğin sosyal ağ sağlayıcıya bildiril-
mesi durumunda, bildirime rağmen
yirmi dört saat içinde içeriği çıkarma-
yan veya erişimi engellemeyen sos-
yal ağ sağlayıcı, doğan zararların taz-
min edilmesinden sorumludur. Bu
hukuki sorumluluğun işletilmesi için
içerik sağlayıcının sorumluluğuna gi-
dilmesi veya içerik sağlayıcıya dava
açılması şartı aranmaz.

(9) Bu maddenin uygulanmasında
sosyal ağ sağlayıcının yükümlülük-
leri, içerik veya yer sağlayıcısı olma-
sından doğan sorumluluk ve yüküm-
lülüklerini ortadan kaldırmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafın-
dan belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Başkanlı-
ğın kuruluştaki hizmet binasının ya-
pımı, ceza ve ihale-lerden yasaklama
işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hü-
kümlerine tâbi olmaksızın Kurum
bütçesinden karşılanır.

(2) Halen faaliyet icra eden ticarî
amaçla toplu kullanım sağlayıcılar,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren altı ay içinde 7 nci mad-
deye göre alınması gereken izin bel-
gesini temin etmekle yükümlüdürler.

(3) Halen yer veya erişim sağlayıcı
olarak faaliyet icra eden kişilere, Ku-
rum tarafından, telekomünikasyon
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yoluyla iletişim konusunda yetkilen-
dirme belgesi olup olmadığına bakıl-
maksızın, yer veya erişim sağlayıcı
olarak faaliyet icra etmesi amacıyla
bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 2- 1((1) Teleko-
münikasyon İletişim Başkanlığı kad-
rolarında bulunan personelden ek 1
inci maddede belirtilen öğrenim şart-
larını haiz olanlar; kamuda üç yıl-
lık hizmet süresini tamamlamaları,
KPDS’den en az 60 veya uluslararası
geçerliliği olan sınavlardan muadili
puan almaları ve hazırlayacakları te-
zin kabul edilmesi halinde bu Kanu-
nun yayımı tarihinden itibaren beş yıl
içerisinde iletişim uzmanı kadrosuna
atanabilirler. Bu personelden; diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında özel
mevzuatları uyarınca yarışma sına-
vına tabi tutularak mesleğe alınan ve
yeterlik sınavını vererek veya tezi ba-
şarılı bulunarak kariyer meslek kadro-
larına atanmış olanlar yabancı dil şar-
tını karşıladıklarında; yüksek lisans
veya doktora öğrenimini tamamlamış
olanlardan, hazırladıkları yüksek li-
sans veya doktora tezlerinin konuları-
nın Kurumun veya Başkanlığın görev
alanı ile ilgili olduğunun yapılacak in-
celeme sonucu belirlenenlerden dok-
tora öğrenimini tamamlamış olanlar
doğrudan, yüksek lisans öğrenimini
tamamlamış olanlar yabancı dil şar-
tını karşıladıklarında, iletişim uzmanı
olarak atanabilirler.

(2) Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığı personelinden dört yıllık fa-
külte mezunu olanlar, kamuda üç yıl-
lık hizmet süresini tamamlamaları,
çıkarılacak yönetmelikte öngörülen
şartları taşımaları ve buna ilave ola-
rak hazırlayacakları tezin kabul edil-

mesi veya tezli yüksek lisans veya
doktora yapmaları halinde, bu Kanu-
nun yayımı tarihinden beş yıl içinde
öğrenim alanına göre teknik uzman
veya idarî uzman kadrosuna atanabi-
lirler.

GEÇİCİ MADDE 3- 2 (1) Birliğin
kuruluşu bu Kanunun yayımı tarihin-
den itibaren üç ay içinde tamamlanır.

(2) Birlik, bu maddenin yürürlük
tarihi itibarıyla abonesi bulunan mev-
cut internet servis sağlayıcıları ile eri-
şim hizmeti veren işletmecilerin en az
dörtte birinin katılımıyla imzalanan
Birlik Tüzüğünün Kurum tarafından
incelenerek uygun bulunmasını mü-
teakip faaliyete başlar. Birliğin kurul-
masını müteakip en geç bir ay içinde
hâlen üye olmayan internet servis sağ-
layıcıları ve erişim hizmeti veren iş-
letmeciler üyeliklerini tamamlamak
zorundadır.

(3) Belirtilen sürede Birliğin kurulu-
şunu tamamlayamaması hâlinde, Ku-
rum tarafından internet servis sağlayı-
cılarına ve internet erişim hizmeti ve-
ren diğer işletmecilere bir önceki tak-
vim yılındaki net satışlarının yüzde
biri oranında idari para cezası uygu-
lanır.

(4) Birliğin kurulmasını müteakip
bir ay içinde üye olmayan internet ser-
vis sağlayıcılarına veya internet eri-
şim hizmeti veren diğer işletmecilere,
Kurum tarafından bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzde biri
oranında idari para cezası uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4- 3(1) Telekomü-
nikasyon İletişim Başkanının görevi
bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihte sona erer ve hakkında 375 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 18 inci maddesi hükümleri uygu-

12008-5809 m.67
22014-6518 m.100; 2015-6639 m.30
32016-KHK/671 m.23; Aynen kabul:2016-6757 m.20
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lanır. Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığında görevli daire başkanları-
nın görevleri bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte sona erer. Bunlardan
daha önce İletişim Uzmanı unvanını
ihraz etmiş olanlar Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumunda Bilişim Uz-
manı kadrolarına atanmış sayılırlar.

(2) Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığında görevli olup terör örgütle-
rine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faali-
yette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, men-
subiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olmadığı değerlendirilen per-
sonelden İletişim Uzmanı ve İletişim
Uzman Yardımcıları, Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumunda bulunan
Bilişim Uzmanı ve Bilişim Uzman Yar-
dımcısı kadrolarına, diğer personel
ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
munda bulunan aynı unvanlı kadro-
lara başka bir işleme gerek kalmaksı-
zın halen bulundukları kadro derece-
siyle atanmış sayılırlar. Bunların atan-
mış sayıldıkları tarih itibarıyla diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksı-
zın ve başka bir işleme gerek kalmak-
sızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili

mevzuatı uyarınca Kurum kadro cet-
vellerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde
atananların Uzman ve Uzman Yar-
dımcılığında geçirdiği süreler atan-
mış sayıldıkları Kurum kadrolarında
geçmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 5- 1(1) Sosyal ağ
sağlayıcılar, ek 4 üncü maddenin;

a) Üçüncü fıkrası kapsamındaki yü-
kümlülüklerini yerine getirmek üzere
bu maddenin yürürlük tarihinden iti-
baren üç ay içinde gerekli çalışmaları
tamamlar.

b) Dördüncü fıkrası kapsamındaki
yükümlülükleri uyarınca hazırlaya-
cakları ilk raporlarını, 2021 yılı Ha-
ziran ayında Kuruma bildirir ve inter-
net sitesinde yayınlar.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, ya-

yımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tari-

hinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Kanun hüküm-

lerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12020-7253 m.7
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DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2008/5809
(2) 2011-KHK/661
(3) 2013/6495
(4) 2014/6518
(5) 2014/6527
(6) 2014/6552

(7) AYM;2014/149
(8) AYM;2014/149
(9) 2015/6639
(10) AYM; 2014/87
(11) 2016-KHK/671
(12) 2016/6757

(13) AYM;2015/76
(14) 2018/KHK 700
(15) 2019/7188
(16) 2020/7226
(17) 2020/7253

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

2, 4, 5, 11, 12, 17
3; 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
17
4; 4, 10, 11, 12
5; 4, 10, 11, 12, 17
6; 4, 10, 11, 12,
6/A; 4
7; 4

8; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 15, 16, 17
8/A; 9, 11, 12,14
9; 4, 10, 17
9/A; 4, 5, 11, 12
10; 4, 11, 12,
11; 4, 14
Ek m.11; 1, 2, 4, 11,

12,
Ek m.2; 4, 11, 12, 14
Ek m.3; 9, 11, 12
Ek m.4; 17
Geç. m.2; 1
Geç. m.3; 4, 9
Geç. m.4; 11, 12
Geç. m.5; 17
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18.
AİLENİN KORUNMASI VE
KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası : 6284
Kabul Tarihi : 8/3/2012
Yayımlandığı Resmi Gazete : 20/3/2012, Sayı 28239

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve

Tanımlar

Amaç, kapsam ve temel ilkeler
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun

amacı; şiddete uğrayan veya şiddete
uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
çocukların, aile bireylerinin ve tek ta-
raflı ısrarlı takip mağduru olan kişile-
rin korunması ve bu kişilere yönelik
şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak
tedbirlere ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında
ve gereken hizmetlerin sunulmasında
aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslara-
rası sözleşmeler, özellikle Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İliş-

kin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yü-
rürlükteki diğer kanuni düzenlemeler
esas alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek
destek ve hizmetlerin sunulmasında
temel insan haklarına dayalı, kadın
erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet
ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli
bir usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygu-
layan için alınan tedbir kararları insan
onuruna yaraşır bir şekilde yerine ge-
tirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara
yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önle-
yen ve kadınları cinsiyete dayalı şid-
detten koruyan özel tedbirler ayrım-
cılık olarak yorumlanamaz.

Tanımlar
MADDE 2 - (1) Bu Kanunda yer
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alan;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politika-

lar Bakanlığını,
b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve

şiddet uygulayanla aynı haneyi pay-
laşmasa da aile veya hanede ya da
aile mensubu sayılan diğer kişiler ara-
sında meydana gelen her türlü fizik-
sel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şid-
deti,

c) Hâkim: Aile mahkemesi hâki-
mini,

ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara,
yalnızca kadın oldukları için uygula-
nan veya kadınları etkileyen cinsiyete
dayalı bir ayrımcılık ile kadının in-
san hakları ihlaline yol açan ve bu Ka-
nunda şiddet olarak tanımlanan her
türlü tutum ve davranışı,

d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan za-
rar görmesiyle veya acı çekmesiyle
sonuçlanan veya sonuçlanması muh-
temel hareketleri, buna yönelik teh-
dit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren, toplumsal,
kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü
veya ekonomik her türlü tutum ve
davranışı,

e) Şiddet mağduru: Bu Kanunda
şiddet olarak tanımlanan tutum ve
davranışlara doğrudan ya da dolaylı
olarak maruz kalan veya kalma tehli-
kesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkile-
nen veya etkilenme tehlikesi bulunan
kişileri,

f) Şiddet önleme ve izleme merkez-
leri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu
ve önleyici tedbirlerin etkin olarak
uygulanmasına yönelik destek ve iz-
leme hizmetlerinin verildiği, çalışma-
larını yedi gün yirmidört saat esası ile
yürüten merkezleri,

g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda
şiddet olarak tanımlanan tutum ve
davranışları uygulayan veya uygu-

lama tehlikesi bulunan kişileri,
ğ) Tedbir kararı: Bu Kanun kapsa-

mında, şiddet mağdurları ve şiddet
uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk
görevlileri ve mülkî amirler tarafın-
dan, istem üzerine veya resen veri-
lecek tedbir kararlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere

İlişkin Hükümler

Mülkî amir tarafından verilecek
koruyucu tedbir kararları

MADDE 3 - (1) Bu Kanun kap-
samında korunan kişilerle ilgili ola-
rak aşağıdaki tedbirlerden birine, bir-
kaçına veya uygun görülecek benzer
tedbirlere mülkî amir tarafından ka-
rar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa berabe-
rindeki çocuklara, bulunduğu yerde
veya başka bir yerde uygun barınma
yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında ya-
pılacak yardımlar saklı kalmak üzere,
geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve
sosyal bakımdan rehberlik ve danış-
manlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması
hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya
resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan
kişinin çocukları varsa çalışma yaşa-
mına katılımını desteklemek üzere
dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise
iki aylık süre ile sınırlı olmak kay-
dıyla, on altı yaşından büyükler için
her yıl belirlenen aylık net asgari üc-
ret tutarının yarısını geçmemek ve
belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık
bütçesinin ilgili tertibinden karşılan-
mak suretiyle kreş imkânının sağlan-
ması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bent-
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lerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk
amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri
evrakı en geç kararın alındığı tarihi ta-
kip eden ilk işgünü içinde mülkî ami-
rin onayına sunar. Mülkî amir tarafın-
dan kırksekiz saat içinde onaylanma-
yan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hâkim tarafından verilecek koru-
yucu tedbir kararları

MADDE 4 - (1) Bu Kanun kapsa-
mında korunan kişilerle ilgili olarak
aşağıdaki koruyucu tedbirlerden bi-
rine, birkaçına veya uygun görülecek
benzer tedbirlere hâkim tarafından
karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müş-

terek yerleşim yerinden ayrı yerleşim
yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medenî Kanunundaki şartların
varlığı hâlinde ve korunan kişinin ta-
lebi üzerine tapu kütüğüne aile ko-
nutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî
tehlikenin bulunması ve bu tehlike-
nin önlenmesi için diğer tedbirlerin
yeterli olmayacağının anlaşılması hâ-
linde ve ilgilinin aydınlatılmış rıza-
sına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli
ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu
hükümlerine göre kimlik ve ilgili di-
ğer bilgi ve belgelerinin değiştiril-
mesi.

Hâkim tarafından verilecek önle-
yici tedbir kararları

MADDE 5 - (1) Şiddet uygulayan-
larla ilgili olarak aşağıdaki önleyici
tedbirlerden birine, birkaçına veya
uygun görülecek benzer tedbirlere hâ-
kim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik ola-
rak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama
veya küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulun-

duğu yerden derhâl uzaklaştırılması
ve müşterek konutun korunan kişiye
tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bu-
lundukları konuta, okula ve işyerine
yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce ve-
rilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşli-
ğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınır-
lanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde koru-
nan kişinin, şiddete uğramamış olsa
bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel
ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı
kalmak üzere çocuklarına yaklaşma-
ması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına
ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçla-
rıyla veya sair surette rahatsız etme-
mesi.

g) Bulundurulması veya taşınma-
sına kanunen izin verilen silahları kol-
luğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir
kamu görevi ifa etse bile bu görevi
nedeniyle zimmetinde bulunan silahı
kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları
yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmaması ya da
bu maddelerin etkisinde iken koru-
nan kişilere ve bunların bulundukları
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının
olması hâlinde, hastaneye yatmak dâ-
hil, muayene ve tedavisinin sağlan-
ması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene
veya tedavi için başvurması ve teda-
visinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve
(d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili
kolluk amirlerince de alınabilir. Kol-
luk amiri evrakı en geç kararın alın-
dığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde
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hâkimin onayına sunar. Hâkim tara-
fından yirmidört saat içinde onaylan-
mayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbir-
lerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli
ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanu-
nunda yer alan koruyucu ve destekle-
yici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre velayet, kayyım, na-
faka ve kişisel ilişki kurulması husus-
larında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı za-
manda ailenin geçimini sağlayan ya-
hut katkıda bulunan kişi ise 4721
sayılı Kanun hükümlerine göre na-
fakaya hükmedilmemiş olması kay-
dıyla hâkim, şiddet mağdurunun ya-
şam düzeyini göz önünde bulundura-
rak talep edilmese dahi tedbir nafaka-
sına hükmedebilir.

Suçlara ilişkin saklı tutulan hü-
kümler

MADDE 6 - (1) Kişinin silah bu-
lundurması, uyuşturucu veya uya-
rıcı madde kullanmasının suç oluştur-
ması dolayısıyla ya da fiilinin başka
bir suç oluşturması nedeniyle;

a) Soruşturma ve kovuşturma evre-
sinde koruma tedbirlerine veya dene-
timli serbestlik tedbirlerine,

b) Mahkûmiyet hâlinde ceza veya
güvenlik tedbirlerinin infazına ve bu
çerçevede uygulanabilecek olan dene-
timli serbestlik tedbirlerine,

ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

İhbar
MADDE 7 - (1) Şiddet veya şid-

det uygulanma tehlikesinin varlığı hâ-
linde herkes bu durumu resmi ma-
kam veya mercilere ihbar edebilir. İh-
barı alan kamu görevlileri bu Kanun
kapsamındaki görevlerini gecikmek-
sizin yerine getirmek ve uygulanması
gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak
yetkilileri haberdar etmekle yüküm-
lüdür.MADDE İÇERİK

Tedbir kararının verilmesi, tebliği
ve gizlilik

MADDE 8 - (1) Tedbir kararı, ilgi-
linin talebi, Bakanlık veya kolluk gö-
revlileri ya da Cumhuriyet savcısının
başvurusu üzerine verilir. Tedbir ka-
rarları en çabuk ve en kolay ulaşılabi-
lecek yer hâkiminden, mülkî amirden
ya da kolluk biriminden talep edilebi-
lir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en
çok altı ay için verilebilir. Ancak şid-
det veya şiddet uygulanma tehlikesi-
nin devam edeceğinin anlaşıldığı hâl-
lerde, resen, korunan kişinin ya da Ba-
kanlık veya kolluk görevlilerinin ta-
lebi üzerine tedbirlerin süresinin veya
şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirle-
rin kaldırılmasına veya aynen devam
etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebil-
mesi için, şiddetin uygulandığı husu-
sunda delil veya belge aranmaz. Ön-
leyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin
verilir. Bu kararın verilmesi, bu Ka-
nunun amacını gerçekleştirmeyi teh-
likeye sokabilecek şekilde geciktirile-
mez.

(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve
şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ
edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin
karar ise sadece korunan kişiye teb-
liğ edilir. Gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde ilgili kolluk birimi ta-
rafından verilen tedbir kararı şiddet
uygulayana bir tutanakla derhâl teb-
liğ edilir.

(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ
işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık
hâlinde şiddet uygulayan hakkında
zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı
yapılır.

(6) Gerekli bulunması hâlinde, ted-
bir kararı ile birlikte talep üzerine
veya resen, korunan kişi ve diğer aile
bireylerinin kimlik bilgileri veya kim-
liğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve
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adresleri ile korumanın etkinliği bakı-
mından önem taşıyan diğer bilgileri,
tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Ya-
pılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir ad-
res tespit edilir. Bu bilgileri hukuka
aykırı olarak başkasına veren, ifşa
eden veya açıklayan kişi hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uy-
gulanır.

(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel
eşya ve belgelerinin kolluk marife-
tiyle teslimi sağlanır.

İtiraz
MADDE 9 - (1) Bu Kanun hüküm-

lerine göre verilen kararlara karşı tef-
him veya tebliğ tarihinden itibaren
iki hafta içinde ilgililer tarafından aile
mahkemesine itiraz edilebilir.

(2) Hâkim tarafından verilen ted-
bir kararlarına itiraz üzerine dosya,
o yerde aile mahkemesinin birden
fazla dairesinin bulunması hâlinde,
numara olarak kendisini izleyen da-
ireye, son numaralı daire için birinci
daireye, o yerde aile mahkemesinin
tek dairesi bulunması hâlinde asliye
hukuk mahkemesine, aile mahkemesi
hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi
hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde
ise en yakın asliye hukuk mahkeme-
sine gecikmeksizin gönderilir.

(3) İtiraz mercii kararını bir hafta
içinde verir. İtiraz üzerine verilen ka-
rarlar kesindir.

Tedbir kararlarının bildirimi ve
uygulanması

MADDE 10 - (1) Bu Kanun hü-
kümlerine göre alınan tedbir karar-
ları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdür-
lükleri ile verilen kararın niteliğine
göre Cumhuriyet başsavcılığına veya
kolluğa en seri vasıtalarla bildirilir.

(2) Bu Kanun kapsamında ilgili
mercilere yapılan başvurular ile bu
başvuruların kabul ya da reddine iliş-

kin kararlar, başvuru yapılan merci
tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe
müdürlüklerine derhâl bildirilir.

(3) Korunan kişinin geçici koruma
altına alınmasına ilişkin koruyucu
tedbir kararı ile şiddet uygulayan hak-
kında verilen önleyici tedbir kararları-
nın yerine getirilmesinden, hakkında
koruyucu veya önleyici tedbir kararı
verilen kişilerin yerleşim yeri veya bu-
lunduğu ya da tedbirin uygulanacağı
yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

(4) Tedbir kararının, kolluk ami-
rince verilip uygulandığı veya koru-
nan kişinin kollukta bulunduğu hâl-
lerde, kolluk birimleri tarafından kişi,
Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdür-
lüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun
mümkün olmaması hâlinde giderleri
Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanmak üzere kendisine ve bera-
berindekilere geçici olarak barınma
imkânı sağlanır.

(5) Tedbir kararının ilgililere tefhim
veya tebliğ edilmemesi, kararın uygu-
lanmasına engel teşkil etmez.

(6) Hakkında barınma yeri sağ-
lanmasına karar verilen kişiler, Ba-
kanlığa ait veya Bakanlığın gözetim
ve denetimi altında bulunan yerlere
yerleştirilir. Barınma yerlerinin yeter-
siz kaldığı hâllerde korunan kişiler;
mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun
veya Bakanlığın talebi üzerine kamu
kurum ve kuruluşlarına ait sosyal te-
sis, yurt veya benzeri yerlerde geçici
olarak barındırılabilir.

(7) İşyerinin değiştirilmesi yönün-
deki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu
ilgili mevzuat hükümlerine göre yet-
kili merci veya kişi tarafından yerine
getirilir.

Kolluk görevleri
MADDE 11 - (1) Kolluk görevleri,

kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında
bu Kanunda belirtilen hizmetlerle il-
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gili olarak, çocuk ve kadının insan
hakları ile kadın erkek eşitliği konu-
sunda eğitim almış ve ilgili kolluk bi-
rimlerince belirlenmiş olan yeteri ka-
dar personel tarafından yerine getiri-
lir.

Teknik yöntemlerle takip
MADDE 12 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerine göre verilen tedbir kararla-
rının uygulanmasında hâkim kararı
ile teknik araç ve yöntemler kullanı-
labilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses
ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez
ve kayda alınamaz.

(2) Teknik araç ve yöntemlerle ta-
kibe ilişkin usul ve esaslar yönetme-
likle düzenlenir.

Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 13 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerine göre hakkında tedbir ka-
rarı verilen şiddet uygulayan, bu ka-
rarın gereklerine aykırı hareket et-
mesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa
bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve
aykırılığın ağırlığına göre hâkim ka-
rarıyla üç günden on güne kadar zor-
lama hapsine tabi tutulur.

(2) Tedbir kararının gereklerine ay-
kırılığın her tekrarında, ihlal edilen
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlı-
ğına göre zorlama hapsinin süresi on-
beş günden otuz güne kadardır. An-
cak zorlama hapsinin toplam süresi
altı ayı geçemez.

(3) Zorlama hapsine ilişkin karar-
lar, Cumhuriyet başsavcılığınca ye-
rine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın
ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildiri-
lir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Kurulması, Destek

Hizmetleri ve
Kurumlararası Koordinasyon

Şiddet önleme ve izleme merkezle-
rinin kurulması

MADDE 14 - (1) Bakanlık, gerekli
uzman personelin görev yaptığı ve
tercihen kadın personelin istihdam
edildiği, şiddetin önlenmesi ile ko-
ruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin
olarak uygulanmasına yönelik destek
ve izleme hizmetlerinin verildiği, ça-
lışmalarını yedi gün yirmidört saat
esasına göre yürüten, çalışma usul ve
esasları yönetmelikle belirlenen, şid-
det önleme ve izleme merkezlerini ku-
rar.

(2) Kurulan merkezlerde şiddetin
önlenmesi ile koruyucu ve önleyici
tedbirlerin etkin olarak uygulanma-
sına yönelik izleme çalışmaları yapılır
ve destek hizmetleri verilir.

Destek hizmetleri
MADDE 15 - (1) Bu Kanun kapsa-

mında şiddetin önlenmesi ve verilen
tedbir kararlarının etkin olarak uygu-
lanmasının izlenmesi bakımından şid-
det önleme ve izleme merkezleri ta-
rafından verilecek destek hizmetleri
şunlardır:

a) Koruyucu ve önleyici tedbir ka-
rarları ile zorlama hapsinin verilme-
sine ve uygulanmasına ilişkin veri
toplayarak bilgi bankası oluşturmak,
tedbir kararlarının sicilini tutmak.

b) Korunan kişiye verilen barınma,
geçici maddi yardım, sağlık, adlî yar-
dım hizmetleri ve diğer hizmetleri ko-
ordine etmek.

c) Gerekli hâllerde tedbir kararla-
rının alınmasına ve uygulanmasına
yönelik başvurularda bulunmak.

ç) Bu Kanun kapsamındaki şidde-
tin sonlandırılmasına yönelik bireysel
ve toplumsal ölçekte programlar ha-
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zırlamak ve uygulamak.
d) Bakanlık bünyesinde kurulan

çağrı merkezinin bu Kanunun ama-
cına uygun olarak yaygınlaştırılması
ve yapılan müracaatların izlenmesini
sağlamak.

e) Bu Kanun kapsamındaki şidde-
tin sonlandırılması için çalışan ilgili
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak.

(2) Korunan kişilerle ilgili olarak
şiddet önleme ve izleme merkezleri
tarafından verilecek destek hizmetleri
şunlardır:

a) Kişiye hakları, destek alabilecek-
leri kurumlar, iş bulma ve benzeri ko-
nularda rehberlik etmek ve meslek
edindirme kurslarına katılmasına yö-
nelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Verilen tedbir kararıyla ulaşıl-
mak istenen amacın gerçekleşmesine
yönelik önerilerde bulunmak ve yar-
dımlar yapmak.

c) Tedbir kararlarının uygulanması-
nın sonuçlarını ve kişiler üzerindeki
etkilerini izlemek.

ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorun-
ların çözümünde yardım ve danış-
manlık yapmak.

d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin
geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişi-
sel, sosyal, ekonomik ve psikolojik du-
rumu hakkında ayrıntılı sosyal araş-
tırma raporu hazırlayıp sunmak.

e) İlgili merci tarafından istenilmesi
hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının
sonuçları ve ilgililer üzerindeki etki-
lerine dair rapor hazırlamak.

f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca
maddi destek sağlanması konusunda
gerekli rehberliği yapmak.

(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak
şiddet önleme ve izleme merkezleri
tarafından verilecek destek hizmetleri
şunlardır:

a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin
geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişi-
sel, sosyal, ekonomik ve psikolojik du-
rumu ile diğer kişiler ve toplum açı-
sından taşıdığı risk hakkında ayrın-
tılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp
sunmak.

b) İlgili makam veya merci tarafın-
dan istenilmesi hâlinde, tedbirlerin
uygulanmasının sonuçları ve ilgililer
üzerindeki etkilerine dair rapor hazır-
lamak.

c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol
gösterici mahiyette olmak üzere kişi-
nin;

1) Öfke kontrolü, stresle başa
çıkma, şiddeti önlemeye yönelik far-
kındalık sağlayarak tutum ve davra-
nış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve
rehabilitasyon programlarına katılma-
sına,

2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya
uyarıcı madde bağımlılığının ya da
ruhsal bozukluğunun olması hâlinde,
bir sağlık kuruluşunda muayene veya
tedavi olmasına,

3) Meslek edindirme kurslarına ka-
tılmasına,

yönelik faaliyetlerde bulunmak.
(4) Şiddet mağduru ile şiddet uy-

gulayana yönelik hizmetler, zorunlu
hâller dışında farklı birimlerde sunu-
lur.

Kurumlararası koordinasyon ve
eğitim

MADDE 16 - (1) Bu Kanun hü-
kümlerinin yerine getirilmesinde ku-
rumlararası koordinasyon Bakanlık
tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları
ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu
Kanunun uygulanmasıyla ilgili ola-
rak kendi görev alanına giren konu-
larda işbirliği ve yardımda bulunmak
ve alınan tedbir kararlarını ivedilikle
yerine getirmekle yükümlüdür. Ger-
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çek ve tüzel kişiler, bu Kanun kap-
samında Bakanlık çalışmalarını des-
teklemek ve ortak çalışmalar yapmak
üzere teşvik edilir.

(3) Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu ile ulusal, bölgesel ve ye-
rel yayın yapan özel televizyon ku-
ruluşları ve radyolar, ayda en az dok-
san dakika kadınların çalışma yaşa-
mına katılımı, özellikle kadın ve ço-
cukla ilgili olmak üzere şiddetle mü-
cadele mekanizmaları ve benzeri po-
litikalar konusunda Bakanlık tarafın-
dan hazırlanan ya da hazırlattırılan
bilgilendirme materyallerini yayınla-
mak zorundadır. Bu yayınlar, asgari
otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri ara-
sında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri
arasında yapılır ve yayınların kopya-
ları her ay düzenli olarak Radyo ve
Televizyon Üst Kuruluna teslim edi-
lir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar
aylık doksan dakikalık süreye dâhil
edilmez. Bu süreler Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu tarafından denetlenir.
Televizyon kuruluşları ve radyolarda
yayınlanacak bilgilendirme materyal-
leri, Bakanlık birimleri tarafından üni-
versiteler, ilgili meslek kuruluşları ve
sivil toplum kuruluşlarının da görüş-
leri alınarak hazırlanır.

(4) Bu Kanunda öngörülen görevle-
rin yerine getirilmesi sırasında kamu
kurum ve kuruluşlarının personeli Ba-
kanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

(5) Tüm kamu kurum ve kuruluş-
ları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, personel ve üye-
lerinin bu Kanunun etkin bir biçimde
uygulanması amacıyla Bakanlığın ha-
zırlayıp koordine edeceği, kadının in-
san hakları ile kadın erkek eşitliği ko-
nusunda eğitim programlarına katıl-
masını sağlar.

(6) İlköğretim ve ortaöğretim müf-
redatına, kadının insan hakları ve ka-
dın erkek eşitliği konusunda eğitime

yönelik dersler konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 17 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerine göre geçici maddi yardım
yapılmasına karar verilmesi hâlinde,
onaltı yaşından büyükler için her yıl
belirlenen aylık net asgari ücret tu-
tarının otuzda birine kadar günlük
ödeme yapılır. Korunan kişinin bir-
den fazla olması hâlinde, ilave her
bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi
oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak,
ödenecek tutar hiçbir şekilde belirle-
nen günlük ödeme tutarının bir bu-
çuk katını geçemez. Korunan kişilere
barınma yeri sağlanması hâlinde bu
fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli
oranında azaltılarak uygulanır.

(2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçe-
sine, geçici maddi yardımlar için ko-
nulan ödenekten karşılanır. Yapılan
ödemeler, şiddet uygulayandan teb-
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde
tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edileme-
yenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre
ilgili vergi dairesi tarafından takip ve
tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğunun tespiti hâ-
linde yapılan yardımlar, bu kişiden
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
tahsil edilir.

Nafaka
MADDE 18 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerine göre nafakaya karar veril-
mesi hâlinde, kararın bir örneği, resen
nafaka alacaklısının veya borçlusu-
nun yerleşim yeri icra müdürlüğüne
gönderilir.

(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılı-
nan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu
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ile bağlantısı olması durumunda, ko-
runan kişinin başvurusu aranmaksı-
zın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya
da ücretinden icra müdürlüğü tara-
fından tahsil edilir. İcra müdürlükle-
rinin nafakanın tahsili işlemlerine iliş-
kin posta giderleri Cumhuriyet baş-
savcılığının suçüstü ödeneğinden kar-
şılanır.

Sağlık giderleri
MADDE 19 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerine göre hakkında koruyucu
tedbir kararı verilen kişilerden ge-
nel sağlık sigortalısı olmayan ve ge-
nel sağlık sigortalısının bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi kapsamına da gir-
meyen veya genel sağlık sigortası
prim borcu sebebiyle fiilen genel sağ-
lık sigortasından yararlanamayan ya
da diğer mevzuat hükümleri gere-
ğince tedavi yardımından yararlanma
hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin de-
vamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-
dinin (1) numaralı alt bendi kapsa-
mında, gelir testine tabi tutulmaksı-
zın genel sağlık sigortalısı sayılır.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre
hakkında önleyici tedbir kararı ve-
rilen kişinin aynı zamanda rehabili-
tasyonunun veya tedavi edilmesinin
gerekli olduğuna karar verilmesi hâ-
linde, genel sağlık sigortası kapsa-
mında karşılanmayan rehabilitasyon
hizmetlerine yönelik giderler ile re-
habilitasyon hizmetleri kapsamında
verilmesi gereken diğer sağlık hizmet-
lerinin giderleri Bakanlık bütçesinin
ilgili tertiplerinden karşılanır.

Harçlar ve masraflardan, vergiler-
den muafiyet ve davaya katılma

MADDE 20 - (1) Bu Kanun kap-
samındaki başvurular ile verilen ka-
rarların icra ve infazı için yapılan iş-

lemlerden yargılama giderleri, harç,
posta gideri ve benzeri hiçbir ad al-
tında masraf alınmaz. Bu Kanunun 17
nci maddesi uyarınca yapılan ödeme-
ler gelir vergisi ile veraset ve intikal
vergisinden, bu ödemeler için düzen-
lenen kâğıtlar ise damga vergisinden
müstesnadır.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi hâ-
linde kadın, çocuk ve aile bireyle-
rine yönelik olarak uygulanan şiddet
veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açı-
lan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya
ve çekişmesiz yargıya katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrolar
MADDE 21 - – (1) Ekli lis-

tede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Ge-
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sa-
yılı cetvelin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş-
tir.

Yönetmelik
MADDE 22 - (1) Bu Kanunun uy-

gulanmasına ilişkin usul ve esaslar
altı ay içinde, Adalet, İçişleri, Maliye,
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları-
nın görüşleri alınmak suretiyle Bakan-
lık tarafından hazırlanan yönetmelik-
lerle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
ve atıflar

MADDE 23 - (1) 14/1/1998 tarihli
ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun yürürlükten kaldırılmış-
tır.

(2) Mevzuatta 4320 sayılı Kanuna
yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sa-
yılır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girme-
sinden önce 4320 sayılı Kanun hü-
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kümlerine göre verilen kararların uy-
gulanmasına devam olunur.

Şiddet önleme ve izleme merkezle-
rinin faaliyete geçmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanu-
nun 14 üncü maddesinde kurulması
öngörülen şiddet önleme ve izleme
merkezleri, Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren iki yıl içinde Ba-
kanlık tarafından belirlenecek illerde
pilot uygulama yapılmak üzere kuru-

lur. Kuruluşları tamamlanıncaya ka-
dar merkezlerin görevlerinin Bakan-
lığın hangi birimlerince yürütüleceği
Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Kanun yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Kanun hü-

kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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19.
6284 SAYILI AİLENİN

KORUNMASI VE KADINA
KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR
KANUNA İLİŞKİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmî Gazete: : 18/1/2013 No : 28532

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, şid-

dete uğrayan veya şiddete uğrama
tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar,
aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip
mağduru olan kişilerin korunması ve
bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi
ile şiddet uygulayan veya uygulama
ihtimali olan kişiler hakkında şidde-
tin önlenmesine yönelik tedbirler ile
bu tedbirlerin alınması ve uygulan-
masına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Aile-
nin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanunun 22
nci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte

geçen;
a) Aydınlatılmış rıza: Korunan ki-

şinin kendisi hakkında verilebilecek
tedbir kararının anlayabileceği bir bi-
çimde sebepleri, aşamaları ve sonuç-
ları hakkında açıklama yapılarak bil-
gilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu
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hususların tamamını anlayıp kabul et-
tiğine dair yazılı beyanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığını,

c) Gecikmesinde sakınca bulunan
hal: Kolluk tarafından yapılacak tah-
kikat ve risk değerlendirilmesi so-
nucunda, derhal işlem yapılmadığı
takdirde, şiddet eyleminin önlene-
memesi, kişinin can güvenliği, hak
ve hürriyetlerinin korunmasının teh-
likeye girmesi, korunan kişinin za-
rar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser,
emare ve delillerinin kaybolması, şid-
det uygulayanın kaçması veya kimli-
ğinin tespit edilememesi gibi ihtimal-
lerin ortaya çıkması ve resen veya il-
gilinin talebi üzerine mülki amirden
ya da hâkimden karar almak için ye-
terince vakit bulunamaması halini,

ç) Geçici koruma: Hayati tehlikesi
bulunan şiddet mağdurunun kolluk
tarafından gerektiğinde her türlü tek-
nik cihaz ve donanımlarla, yirmidört
saat esasına göre kesintisiz olarak, şid-
det uygulayan veya uygulama teh-
likesi bulunan kişilerden gelebilecek
tehlikelerden korunması amacıyla ye-
rine getirilen tedbiri,

d) Genel Müdürlük: Kadının Sta-
tüsü Genel Müdürlüğünü,

e) Hâkim: Aile mahkemesi hâki-
mini,

f) Hayati tehlike: Bir kimsenin
ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet
olayına maruz kalması ya da kalma
ihtimalinin bulunması halini,

g) İhbar ve şikâyet: İhbar, üçüncü
kişiler tarafından ilgili makam veya
mercilere olayın yazılı, sözlü veya
başka bir suretle bildirilmesini; şikâ-
yet, şiddet mağdurunun şiddet veya
şiddet tehlikesi halinde ilgili makam
veya mercilere müracaat etmesini,

ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-

nunu,
h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil

güvenlik birimlerini,
ı) Kolluk amiri: Hakkında tedbir

kararı verilen kişilerin yerleşim yeri
veya bulunduğu ya da tedbirin uy-
gulanacağı yerdeki Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür-
lüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından atamalarındaki usule göre
konu ile yetkili ve görevli kolluk biri-
minin komutanını/amirini,

i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cin-
sel, ekonomik veya sözlü istismara
veya şiddete uğrayanların, şiddetten
korunması, psiko-sosyal ve ekonomik
sorunlarının çözülmesi, güçlendiril-
mesi ve bu dönemde şiddet mağdur-
larının varsa çocukları ile birlikte ih-
tiyaçlarının da karşılanmak suretiyle
geçici süreyle kalabilecekleri ve konu-
kevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadı-
nevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açı-
lan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

j) Korunan kişi: Tedbir kararı kap-
samında korunan şiddet mağdurunu
ve varsa beraberindeki çocukları, aile
bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip
mağdurunu,

k) Koruyucu tedbir kararı: Kanun
kapsamında belirtilen merciler tara-
fından korunan kişi hakkında ola-
yın niteliği dikkate alınarak hükmedi-
lecek tedbirlere ilişkin kararı,

l) Müdürlük: Aile ve Sosyal Politi-
kalar il veya ilçe müdürlüğünü,

m) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan za-
rar görmesiyle veya acı çekmesiyle
sonuçlanan veya sonuçlanması muh-
temel hareketleri, buna yönelik teh-
dit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren, toplumsal,
kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü
veya ekonomik her türlü tutum ve
davranışı,
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n) Şiddet mağduru: Mütekabiliyet
ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakıl-
maksızın, Kanunda şiddet olarak ta-
nımlanan tutum ve davranışlara doğ-
rudan veya dolaylı olarak maruz ka-
lan ya da kalma tehlikesi bulunan ki-
şiyi ve şiddetten etkilenen veya etki-
lenme tehlikesi bulunan kişiyi,

o) Şiddet Önleme ve İzleme Mer-
kezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile
koruyucu ve önleyici tedbirlerin et-
kin bir biçimde uygulanmasına yöne-
lik güçlendirici ve destekleyici danış-
manlık, rehberlik, yönlendirme ve iz-
leme hizmetlerinin verildiği, yeterli
ve gerekli personelin görev yaptığı
ve tercihen kadın personelin istihdam
edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi-
dört saat esasına göre yürütüldüğü
merkezi,

ö) Şiddet uygulayan: Kanunda şid-
det olarak tanımlanan tutum ve dav-
ranışları uygulayan veya uygulama
tehlikesi bulunan kişiyi,

p) Önleyici tedbir kararı: Kanunda
belirtilen merciler tarafından şiddet
uygulayan veya uygulama tehlikesi
bulunan kişi hakkında, olayın niteliği
dikkate alınarak hükmedilecek tedbir-
lere ilişkin kararı,

r) Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki
amiri, Cumhuriyet başsavcılığını, hâ-
kimi, Bakanlığın ilgili birimlerini,

s) Tedbir kararı: Kanun kapsa-
mında, şiddet mağduru ve şiddet uy-
gulayan hakkında hâkim, mülkî amir
veya kolluk tarafından, talep veya ih-
bar üzerine ya da resen verilecek ka-
rarı,

ş) Tek taraflı ısrarlı takip: Arala-
rında aile bağı veya ilişki bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet
uygulayanın, şiddet mağduruna yö-
nelik olarak, güvenliğinden endişe
edecek şekilde fiziki veya psikolojik
açıdan korku ve çaresizlik duygula-
rına sebep olacak biçimde, içeriği ne

olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak
ya da her türlü iletişim aracını kul-
lanarak ve baskı altında tutacak her
türlü tutum ve davranışı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İhbar ve Şikâyet

İhbar ve şikâyet
MADDE 4 - (1) Kişinin, şiddete uğ-

raması veya şiddete uğrama tehlikesi
altında bulunması halinde herkes du-
rumu yazılı, sözlü veya başka bir su-
retle ilgili makam ve mercilere ihbar
edebilir. Şiddet veya şiddete uğrama
tehlikesinden haberdar olan kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ise
durumu derhal, şikâyet mercilerine
bildirmek zorundadır.

(2) Şiddet mağduru, şiddet veya
şiddete uğrama tehlikesine maruz kal-
ması halinde durumu şikâyet merci-
lerine yazılı, sözlü veya başka bir şe-
kilde bildirebilir.

(3) Şikâyet mercileri Kanun kap-
samındaki görevlerini gecikmeksizin
yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Müdürlük veya ŞÖNİM’e yapı-
lan şikâyet ve ihbarlar, bunlar tarafın-
dan olayın özelliğine göre, kolluğa,
mülki amire, Cumhuriyet başsavcılı-
ğına veya hâkime gecikmeksizin bil-
dirilir.

(5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbar-
lar derhal tutanağa geçirilir.

Yapılacak işlemler
MADDE 5 - (1) Kolluk, kendisine

yapılan ihbar veya şikâyet üzerine
genel hükümler doğrultusunda ge-
rekli işlemleri yapar. Gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Kanun kap-
samında almış olduğu koruyucu ve
önleyici tedbirleri onaylanmak üzere
tedbirin niteliğine göre mülki amire
veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine
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intikal eden her olay hakkında gecik-
meksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e
bilgi verir.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapı-
lan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın
bir örneğini ivedilikle olayın niteli-
ğine göre uygulanabilecek olan koru-
yucu veya önleyici tedbir hakkında
karar verilmek üzere hâkime veya
mülki amire gönderir.

(3) Mülki amire yapılan ihbar veya
şikâyet üzerine Kanunun 3 üncü mad-
desinde belirtilen koruyucu tedbirler-
den birine, birkaçına veya uygun gö-
rülecek benzer tedbirlere karar verile-
bilir. Ayrıca mülki amir olayın niteli-
ğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa
veya Cumhuriyet başsavcılığına bildi-
rir.

(4) Hâkim veya mülki amir tara-
fından verilen kararlar ivedilikle ŞÖ-
NİM’e bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararları

Mülkî amir tarafından verilecek
koruyucu tedbir kararları

MADDE 6 - (1) Kanun kapsa-
mında korunan kişilerle ilgili olarak
aşağıdaki tedbirlerden birine, birka-
çına veya uygun görülecek benzer
tedbirlere delil veya belge aranmak-
sızın mülkî amir tarafından ilgilinin
talebi, Bakanlık veya kolluk görevlile-
rinin başvurusu üzerine ya da resen
karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa berabe-
rindeki çocuklara, bulunduğu yerde
veya başka bir yerde uygun barınma
yeri sağlanması,

b) Diğer kanunlar kapsamında ya-
pılacak yardımlar saklı kalmak üzere,
geçici maddi yardım yapılması,

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve
sosyal bakımdan rehberlik ve danış-
manlık hizmeti verilmesi,

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması

hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya
resen geçici koruma altına alınması,

d) Gerekli olması hâlinde, korunan
kişinin çocukları varsa çalışma yaşa-
mına katılımını desteklemek üzere
dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise
iki aylık süre ile sınırlı olmak kay-
dıyla, on altı yaşından büyükler için
her yıl belirlenen aylık net asgari
ücret tutarının yarısını geçmemek
ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık
bütçesinin ilgili tertibinden karşılan-
mak suretiyle kreş imkânının sağlan-
ması.

Barınma yerinin sağlanması
MADDE 7 - (1) Hakkında barınma

yeri sağlanmasına karar verilen ki-
şiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın
gözetim ve denetimi altında bulu-
nan yerlerde; barınma yerlerinin ye-
tersiz kaldığı hâllerde ise mülkî ami-
rin, acele hâllerde kolluğun veya Ba-
kanlığın talebi üzerine kamu kurum
ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt
veya benzeri yerlerde güvenli nakli
sağlanıncaya kadar geçici olarak ba-
rındırılır.

(2) Korunan kişi varsa beraberin-
deki çocukları ile birlikte ŞÖNİM ta-
rafından Bakanlığa bağlı veya Bakan-
lığın denetimi altında bulunan ba-
rınma yerlerine güvenli nakli sağla-
nıncaya kadar, bedeli ödenerek ve ge-
çici barınmanın sağlandığı yer kol-
luğu tarafından kişinin güvenliği sağ-
lanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri
yerlerde geçici olarak barındırılır. Ba-
rınma ve iaşe giderleri, ŞÖNİM tara-
fından ödenir. Korunan kişinin yer-
leştirildiği yere ilişkin bilgi ŞÖNİM’e
bildirilir. ŞÖNİM kişinin talebini de
dikkate alarak uygun ilk kabul birimi
veya konukevi hizmeti verilecek yeri
belirler ve korunan kişinin buraya
yerleştirilmesini sağlar.

(3) Korunan kişi ve beraberindeki

698
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çocukların hayati tehlikesinin bulun-
ması halinde konukevi, ilk kabul bi-
rimi veya diğer tesislere güvenli bir
şekilde yerleştirilmesine kolluk tara-
fından refakat edilir. ŞÖNİM tarafın-
dan il içi ve il dışı nakillerde ulaşım
için araç tahsis edilir ve ulaşım gider-
leri ile korunan kişinin zorunlu gider-
leri karşılanır.

(4) Barınma yeri sağlanması ted-
birinin kolluk amirince uygulandığı
veya korunan kişinin kollukta bulun-
duğu hallerde, kolluk tarafından kişi
ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun
mümkün olmaması halinde barınma
ve iaşe giderleri Bakanlık bütçesinin
ilgili tertibinden karşılanmak üzere
kendisine ve beraberindekilere geçici
barınma imkânı, ikinci fıkrada belirti-
len şekilde sağlanır.

(5) Mülki amirin veya kolluk ami-
rinin kararı ile kamu kurum ve kuru-
luşlarına ait barınma yerlerine getiri-
len şiddet mağduru, başka herhangi
bir karar veya onay aranmaksızın ba-
rınma yerine derhal kabul edilir.

(6) Resen hakkında barınma yeri
sağlanması tedbirine karar verilen ki-
şinin barınma yerinde kalmak isteme-
mesi halinde aydınlatılmış rızası alı-
narak kalmak istediği yere ŞÖNİM
tarafından ulaştırılır. Kişinin hayati
tehlikesinin bulunması halinde kol-
luk refakati talep edilir.

Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 8 - (1) Korunan kişi hak-

kında Kanunun 17 nci maddesi uya-
rınca geçici maddi yardım yapılır.

(2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim
veya tebliğ edilir ve yerine getirilmek
üzere ŞÖNİM’e gönderilir.

(3) Geçici maddi yardım kararı ile
on altı yaşından büyükler için her yıl
belirlenen aylık net asgari ücret tu-
tarının otuzda birine kadar günlük
ödeme yapılır. Korunan kişinin bir-

den fazla olması hâlinde, ilave her
bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi
oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak,
ödenecek tutar hiçbir şekilde belirle-
nen günlük ödeme tutarının bir bu-
çuk katını geçemez. Korunan kişilere
barınma yeri sağlanması hâlinde bu
fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli
oranında azaltılarak uygulanır.

(4) Geçici maddi yardım, korunan
kişinin kimlik numarası ve banka he-
sap numarası beyanına istinaden, ka-
rarın ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini mü-
teakiben hazırlanan bordro ile ödenir.
Bordro, her ayın onbeşinde ve otu-
zunda düzenlenerek tahakkuk eden
meblağ ilgililerin banka hesabına ya-
tırılır. Aynı tedbir kararında birden
fazla kişi hakkında geçici maddi yar-
dım yapılmasına dair karar verilmesi
halinde bu kişiler aynı bordroda gös-
terilir ve ödemeler aynı banka hesap
numarasına yapılır. Ödeme evrakına
karar örneği eklenir. Geçici maddi
yardıma dair ödemelere kararın ge-
çerliliği süresince devam edilir. Ge-
çici maddi yardım yapılmasının kal-
dırılmasına ya da değiştirilmesine ka-
rar verilmesi halinde kararın geçerli
olduğu gün üzerinden hesaplanarak
ödeme yapılır. Korunan kişiye elden
ödeme yapılmaz.

(5) Geçici maddi yardımlar için ya-
pılan ödemeler, Bakanlık bütçesine,
geçici maddi yardımlar için konulan
ödenekten karşılanır. Geçici maddi
yardıma ilişkin ödemelerin geri alımı
42 nci maddede belirtilen esaslara
göre yapılır.

(6) Diğer Kanunlara göre yapılan
yardımlar, geçici maddi yardım yapıl-
ması tedbirine karar verilmesine en-
gel olmaz.

(7) Bu madde kapsamında yapılan
ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve
intikal vergisinden, bu ödemeler için
düzenlenen kâğıtlar ise damga vergi-
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sinden istisnadır.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
MADDE 9 - (1) Korunan kişiye, ki-

şinin psikolojik ve sosyo-ekonomik
durumu değerlendirilerek, hakları,
destek alabileceği kurumlar, meslek
edindirme kurslarına katılmasına yö-
nelik faaliyetlerde bulunmayı da kap-
sayacak şekilde iş bulma ve benzeri
konularda gelişmesi ve uyum sağla-
ması, gerekli olan seçimleri, yorum-
ları, planları yapması ve kararları ver-
mesine yarayacak bilgi ve becerileri
kazandırmak ve psikolojik destek sağ-
lamak üzere ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli
hizmetler verilir.

(2) Korunan kişinin hukuki rehber-
liğe ihtiyacı olması halinde 48 inci
madde ile düzenlenen davalara mü-
dahil olmayı da içeren gerekli destek
ve danışmanlık hizmeti verilir.

(3) Bu hizmetlerin yerine getirilme-
sinde koordinasyon ŞÖNİM tarafın-
dan sağlanır.

Geçici koruma altına alınma
MADDE 10 - (1) Mülkî amir veya

gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde kolluk amiri tarafından, olayın
niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde
bulundurularak şiddet mağdurunun
hayati tehlikesinin bulunması halinde
ilgilinin talebi üzerine veya resen ge-
çici koruma altına alma tedbiri verilir.

(2) Geçici koruma altına alınma ted-
bir kararının yerine getirilmesinden,
hakkında koruyucu tedbir kararı veri-
len kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu
veya tedbirin uygulanacağı yerdeki
kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan
kişi acil durumlarda hemen, diğer hal-
lerde ise yirmidört saat öncesinden gi-
deceği yere ilişkin olarak görevli ve
yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tara-
fından korunan kişinin gideceği yer-
deki kolluk gecikmeksizin haberdar

edilir ve tedbir kararı uygulanmaya
devam olunur.

(3) Korunan kişinin ne şekilde ko-
ruma altına alınacağı, şiddet mağ-
duruna yönelik muhtemel tehdit ve
risk göz önüne alınarak şiddet mağ-
duru ve şiddet uygulayanın duru-
munun değerlendirilmesi suretiyle
11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-
riyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce
Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yö-
netmelikte yer alan fiziki koruma ted-
birleri hâkim veya mülki amir tarafın-
dan, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde kolluk tarafından belirlenir.

(4) Korunan kişiye, geçici koruma
kararının kapsam ve içeriği, şiddet
veya şiddete uğrama tehlikesinin var-
lığı halinde arayabileceği telefon nu-
maraları, kolluğun sorumlulukları,
hangi durumlarda kolluğa bilgi ver-
mesi gerektiği, hangi kolluk biriminin
geçici koruma hizmetinden sorumlu
olduğu ve benzeri hususlar, kolluk ta-
rafından açıklanarak tutanağa geçiri-
lir ve tebliğ edilir.

Kreş imkânı sağlanması
MADDE 11 - (1) Çocuk sahibi olan

korunan kişinin çalışmaması halinde,
çalışma yaşamına katılımını destekle-
mek üzere dört ay, çalışması hâlinde
ise iki aylık süre ile sınırlı olmak, on
altı yaşından büyükler için her yıl be-
lirlenen aylık net asgari ücret tutarı-
nın yarısını geçmemek ve belgelen-
dirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin
ilgili tertibinden karşılanmak üzere
kreş imkânı sağlanması tedbiri verilir.

(2) Korunan kişi, çocuğun kamuya
ait veya özel kreşe kaydedildiğine
veya kreşe devam ettiğine dair belge
ile aylık kreş bedelini gösterir belgeyi
Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük bi-
rinci fıkra uyarınca gerekli işlemleri
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yerine getirir ve hizmetin alınması sü-
resi üzerinden aylık olarak ödeme ya-
par. Çocuk bir aydan daha kısa bir
süre faydalanmış ise hizmet aldığı
gün üzerinden ödeme yapılır.

(3) Kreş bedelinin birinci fıkrada
belirtilen tutardan az olması halinde
belgedeki tutar, fazla olması halinde
ise birinci fıkrada belirtilen tutar öde-
nir. Bu ödemeler Müdürlük tarafın-
dan kreşe yapılır.

(4) Kreş imkânı sağlanmasına dair
tedbirin suiistimalinin öğrenilmesi
halinde ödenen meblağ korunan ki-
şiden tahsil edilir.

Hâkim tarafından verilecek koru-
yucu tedbir kararları

MADDE 12 - (1) Kanun kapsa-
mında korunan kişilerle ilgili olarak
hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Ba-
kanlık veya kolluk görevlilerinin ya
da Cumhuriyet savcısının başvurusu
üzerine veya resen, şiddetin uygulan-
dığı hususunda delil veya belge aran-
maksızın aşağıdaki koruyucu tedbir-
lerden birine, birkaçına veya olayın
özelliğine göre mülki amir tarafından
alınabilecek tedbirler de dâhil olmak
üzere, uygun görülecek benzer tedbir-
lere karar verilebilir:

a) İş yerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müş-

terek yerleşim yerinden ayrı yerleşim
yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medenî Kanunundaki şartların
varlığı hâlinde ve korunan kişinin ta-
lebi üzerine tapu kütüğüne aile ko-
nutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî
tehlikenin bulunması ve bu tehlike-
nin önlenmesi için diğer tedbirlerin
yeterli olmayacağının anlaşılması hâ-
linde ve ilgilinin aydınlatılmış rıza-
sına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli
ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanu-

nuna göre kimlik ve ilgili diğer bilgi
ve belgelerinin değiştirilmesi.

İşyerinin değiştirilmesi
MADDE 13 - (1) Hâkim tarafın-

dan, korunan kişinin tabî olduğu ilgili
mevzuat hükümlerine göre, talebinin
bulunması halinde veya onayı alın-
mak suretiyle işyerinin bulunduğu il
içinde ya da il dışında değiştirilme-
sine karar verilebilir.

(2) Karar hâkim tarafından, koru-
nan kişi bakımından en uygun koşul-
lar göz önüne alınarak yerine getiril-
mek üzere korunan kişinin iş yerine
tebliğ edilir.

(3) Karar yetkili kurum veya kişi ta-
rafından yerine getirilir. İş yeri değiş-
tirilmesine dair tedbir kararının kaldı-
rılması halinde de karar işyerine teb-
liğ edilir.

Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
MADDE 14 - (1) Hâkim tarafın-

dan, korunan kişinin talebi üzerine
kişinin evli olması hâlinde müşterek
yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim
yeri belirlenebilir.

(2) Hakkında ayrı yerleşim yeri be-
lirlenmesine dair tedbir kararı verilen
kişinin müracaatı üzerine, nüfus mü-
dürlüğü tarafından kişinin talebine
uygun olarak adresle ilgili işlemler ye-
rine getirilir.

Aile konutu şerhi
MADDE 15 - (1) Hâkim tarafın-

dan, Türk Medenî Kanunundaki şart-
ların varlığı hâlinde ve korunan kişi-
nin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile
konutu şerhi konulması kararı verile-
bilir.

(2) Karar, hâkim tarafından ive-
dilikle yerine getirilmek üzere ilgili
tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
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Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin
değiştirilmesi

MADDE 16 - (1) Kimlik ve diğer
bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ted-
biri, hâkim tarafından, korunan ki-
şinin hayati tehlikesinin bulunması
ve bu tehlikenin önlenmesi için di-
ğer tedbirlerin yeterli olmayacağının
anlaşılması hâlinde, ilgilinin aydınla-
tılmış rızasına dayanılarak Tanık Ko-
ruma Kanunu hükümlerine göre veri-
len tedbir kararıdır.

(2) Karar, İçişleri Bakanlığınca ge-
reği yerine getirilmek üzere hâkim ta-
rafından Cumhuriyet başsavcılığına
gönderilir.

(3) Cumhuriyet başsavcılığınca bu
karar İçişleri Bakanlığına ivedilikle
gönderilir. Karar üzerine yapılan iş-
lemin sonucu, İçişleri Bakanlığı tara-
fından Cumhuriyet başsavcılığına bil-
dirilir.

Hâkim tarafından verilecek önle-
yici tedbir kararları

MADDE 17 - (1) Hâkim tarafın-
dan şiddet uygulayanlarla ilgili ola-
rak aşağıdaki önleyici tedbirlerden bi-
rine, birkaçına veya uygun görülecek
benzer tedbirlere karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik ola-
rak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama
veya küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulun-
duğu yerden derhâl uzaklaştırılması
ve müşterek konutun korunan kişiye
tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bu-
lundukları konuta, okula ve işyerine
yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce ve-
rilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşli-
ğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınır-
lanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde koru-

nan kişinin, şiddete uğramamış olsa
bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel
ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı
kalmak üzere çocuklarına yaklaşma-
ması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına
ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçla-
rıyla veya sair surette rahatsız etme-
mesi.

g) Bulundurulması veya taşınma-
sına kanunen izin verilen silahları kol-
luğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir
kamu görevi ifa etse bile bu görevi
nedeniyle zimmetinde bulunan silahı
kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları
yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmaması ya da
bu maddelerin etkisinde iken koru-
nan kişilere ve bunların bulundukları
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının
olması hâlinde, hastaneye yatmak dâ-
hil, muayene ve tedavisinin sağlan-
ması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene
veya tedavi için başvurması ve teda-
visinin sağlanması.

(2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer
alan koruyucu ve destekleyici tedbir-
ler ile Türk Medeni Kanunu hüküm-
lerine göre velayet, kayyım, nafaka ve
kişisel ilişki kurulması hususlarında
da karar verebilir.

(3) Şiddet uygulayan, aynı za-
manda ailenin geçimini sağlayan
veya katkıda bulunan kişi ise hâ-
kim, Türk Medeni Kanunu hüküm-
lerine göre nafakaya hükmedilmemiş
olması kaydıyla, şiddet mağdurunun
yaşam düzeyini göz önünde bulundu-
rarak talep edilmese dahi tedbir nafa-
kasına hükmedebilir. Tedbir nafakası-
nın tahsiline ilişkin hususlar 43 üncü
maddedeki usul ve esaslara göre ye-
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rine getirilir.

Şiddet tehdidinde veya küçük dü-
şürmeyi içeren söz ve davranışlarda
bulunmama

MADDE 18 - (1) Hâkim tarafın-
dan, şiddet uygulayanın korunan ki-
şiye karşı tehdit, hakaret, aşağılama
veya küçük düşürme ve benzeri söz
ve davranışlarda bulunmamasına iliş-
kin olarak karar verilebilir.

Uzaklaştırma ve konutun korunan
kişiye tahsisi

MADDE 19 - (1) Hâkim tarafın-
dan şiddet uygulayanın, korunan kişi
ile birlikte oturdukları müşterek ko-
nuttan uzaklaştırılarak, konutun ko-
runan kişiye tahsis edilmesine ilişkin
karar verilebilir.

(2) Mülki amir ya da hâkim, talep
edilmesi hâlinde korunan kişiye, şid-
det uygulayana ya da bu kişilerin ya-
kınlarına ait kişisel eşya ve belgelerin
kolluk marifetiyle kendilerine teslim
edilmesine karar verebilir. Teslim edi-
lecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir
kararında gösterilir.

(3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet
uygulayanın uzaklaştırıldığı konutun
kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz
ve benzeri giderlerini karşılamaya de-
vam etmesine engel teşkil etmez. Hâ-
kim şiddet uygulayanın, koruma ka-
rarı süresince aile konutunun kira söz-
leşmesini feshetmemesine, kamu ko-
nutu tahsisinin kaldırılması yönünde
talepte bulunmamasına ve bu tür yü-
kümlülüklerinin devamı ile uygun
göreceği diğer tedbirlere de karar ve-
rebilir.

(4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir
kararı kiralayana, kamu konutu tahsi-
sinin kaldırılmamasına yönelik tedbir
kararı ise ilgili kamu kurumuna bildi-
rilir.

Korunan kişinin bulunduğu yere
yaklaşmama

MADDE 20 - (1) Hâkim tarafın-
dan, şiddet uygulayanın korunan ki-
şiye, konuta, okula, işyerine ve koru-
nan kişinin bulunabileceği sair yer-
lere yaklaşmamasına ilişkin karar ve-
rilebilir.

Çocukla kişisel ilişki kurulması-
nın sınırlandırılması

MADDE 21 - (1) Hâkim tarafın-
dan daha önce verilmiş, çocukla ki-
şisel ilişki kurma kararı varsa kişisel
ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılma-
sına veya durumun özelliğine göre sı-
nırlandırılmasına ya da tümüyle kal-
dırılmasına ilişkin karar verilebilir.

Yakınlara, tanıklara ve çocuklara
yaklaşmama

MADDE 22 - (1) Hâkim tarafın-
dan gerekli görülmesi hâlinde, şid-
det uygulayanın, şiddete uğramamış
olsa bile korunan kişinin, yakınlarına,
şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki
kurulmasına ilişkin hâller saklı kal-
mak üzere çocuklarına yaklaşmama-
sına ilişkin karar verilebilir.

Eşyalara zarar vermeme
MADDE 23 – (1) Hâkim tarafın-

dan, şiddet uygulayanın, korunan ki-
şinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına
zarar vermemesine yönelik karar ve-
rilebilir.

İletişim araçlarıyla rahatsız et-
meme

MADDE 24 – (1) Hâkim tarafın-
dan, şiddet mağdurunun korunması
amacıyla, şiddet uygulayanın görsel,
işitsel, yazılı, internet ve benzeri ileti-
şim araçlarıyla ya da sair surette ko-
runan kişiyi rahatsız etmemesine yö-
nelik karar verilebilir.
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Silah teslimi
MADDE 25 – (1) Hâkim tarafın-

dan, şiddet mağdurunun korunması
amacıyla şiddet uygulayana ait silâh-
ların kolluğa teslimine ve tedbir süre-
sinin sonuna kadar emanetine yöne-
lik karar verilebilir.

Kamu görevi nedeniyle kullanılan
silahın teslimi

MADDE 26 – (1) Hâkim tarafın-
dan, şiddet uygulayanın, silah taşı-
ması zorunlu olan bir kamu görevi ifa
etse bile bu görevi nedeniyle zimme-
tinde bulunan silahı kurumuna teslim
etmesine yönelik karar verilebilir.

(2) Silahı teslim alan kurum amiri,
karar süresinin sonuna veya tedbirin
değiştirildiğine ya da kaldırıldığına
dair yeni bir karar verilmedikçe bi-
rinci fıkra hükümlerine göre verilen
tedbir kararını uygulamaya devam
eder ve silahı hiçbir şekilde iade et-
mez.

(3) Silahın teslim alınması ve iadesi
işlemleri kurum amiri, şiddet uygula-
yan ve bir tanık arasında imzalanan
tutanak ile yerine getirilir.

Alkol veya uyuşturucu ya da uya-
rıcı madde kullanmama ve bağımlı-
lık halinde muayene ve tedavi

MADDE 27 – (1) Hâkim tarafın-
dan, şiddet uygulayanın, korunan ki-
şilerin bulundukları yerlerde alkol,
uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanmaması ya da bu maddelerin et-
kisinde iken korunan kişilere ve bun-
ların bulundukları yerlere yaklaşma-
ması, bağımlılığının olması hâlinde,
hastaneye yatmak dâhil, muayene ve
tedavisinin sağlanmasına yönelik ka-
rar verilebilir.

(2) Hakkında önleyici tedbir ka-
rarı verilen kişinin, bir sağlık kuru-
luşunda muayene veya tedavi olma-
sının sağlanması ve sonuçları ile ted-
birin kişi üzerindeki etkilerinin takibi

ŞÖNİM tarafından ilgili kurum veya
kuruluş ile koordinasyon içerisinde
yerine getirilir. ŞÖNİM olayın özel-
liğine göre bu kararın yerine getiril-
mesi sırasında kolluktan yardım iste-
yebilir.

(3) Hakkında tedbir kararı verilen
kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi
reddetmesi halinde durum tutanakla
tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet
başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(4) Bu tedbirin uygulanmasına
ilişkin giderler, 44 üncü maddenin
üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara
göre karşılanır.

Bir sağlık kuruluşunda muayene
ve tedavi

MADDE 28 – (1) Hâkim tarafın-
dan şiddet uygulayanın, şiddet eği-
limine yol açan davranışlarını önle-
mek amacıyla, sağlık kuruluşuna mu-
ayene veya tedavisi için başvurması
ve tedavisinin sağlanmasına yönelik
karar verilebilir.

(2) Şiddet uygulayanın muayene ve
tedavisinin sağlanmasına karar veril-
mesi halinde, illerde il halk sağlığı
müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağ-
lığı merkezine başvurulması zorunlu-
dur.

(3) Şiddet uygulayan, illerde il halk
sağlığı müdürlüğü varsa ruh sağlığı
şubesi tarafından, ilçelerde toplum
sağlığı merkezi tarafından kamuya ait
sağlık kuruluşuna sevk edilir. İlgili-
nin tedaviyi sürdürüp sürdürmediği
ve yapılan işlemin sonucu bu birimler
tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.

(4) Hakkında tedbir kararı verilen
kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi
reddetmesi halinde durum tutanakla
tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet
başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(5) Bu tedbirin uygulanmasına
ilişkin giderler, 44 üncü maddenin
üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara
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göre karşılanır.

Kolluk amiri tarafından alınabi-
lecek tedbirler

MADDE 29 – (1) Mülkî amir tara-
fından alınabilecek barınma yeri sağ-
lanmasına ve geçici koruma altına
alınmasına ilişkin tedbirler, gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde ilgili
kolluk amirince de alınabilir. Kolluk
amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı
tarihi takip eden ilk işgünü içinde
mülkî amirin onayına sunar. Mülkî
amir tarafından kırk sekiz saat içinde
onaylanmayan tedbirler kendiliğin-
den kalkar.

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde
belirtilen ve hâkim tarafından karar
altına alınabilecek önleyici tedbirler,
gecikmesinde sakınca bulunan hâl-
lerde ilgili kolluk amirince alınabilir.
Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü
içinde hâkimin onayına sunar. Hâ-
kim tarafından yirmi dört saat içinde
onaylanmayan tedbirler kendiliğin-
den kalkar.

(3) Tatil günleri sürenin hesabına
dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil
veya hafta sonuna rastlarsa, süre ta-
kip eden ilk iş günü sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Verilmesi,

Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul
İşlemleri

Tedbir kararının verilmesi
MADDE 30 – (1) Tedbir kararı ilgi-

linin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya
kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet
savcısının başvurusu üzerine verilir.
Tedbir kararları en çabuk ve en kolay
ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî
amirden ya da kolluktan talep edile-
bilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en
çok altı ay için verilebilir. Ancak şid-

det veya şiddet uygulanma tehlike-
sinin devam edeceğinin anlaşılması
hâlinde, resen, korunan kişinin, mü-
dürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevli-
lerinin talebi üzerine, tedbirlerin sü-
resinin veya şeklinin değiştirilmesine
ya da aynen devam etmesine karar
verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebil-
mesi için, şiddetin uygulandığı husu-
sunda delil veya belge aranmaz. Ön-
leyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin
verilir. Kararın verilmesi, Kanunun
amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye so-
kabilecek şekilde geciktirilemez.

(4) Hâkim veya mülki amir tarafın-
dan resen, korunan kişi, müdürlük,
ŞÖNİM veya kolluk görevlileri tara-
fından yapılan talep üzerine, şiddet
veya şiddet uygulama tehlikesinin or-
tadan kalktığının anlaşılması halinde,
kararı veren merci tarafından verilen
tedbirlerin kaldırılmasına karar veri-
lebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına ka-
rar verilmesi halinde bu karar koru-
nan kişiye de tebliğ edilir.

Tedbir kararının tebliği
MADDE 31 – (1) Tedbir kararı, ka-

rarı veren merci tarafından korunan
kişiye ve şiddet uygulayana tefhim
veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine geti-
rilmek üzere görevli olan kurum veya
kuruluşa gönderilir.

(2) Tedbir talebinin reddine ilişkin
karar, sadece korunan kişiye tebliğ
edilir.

(3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası
kapsamında alınan tedbirlerin belirti-
len sürelerde yetkili merci tarafından
onaylanmaması halinde tedbir kararı-
nın kalktığı korunan kişiye tebliğ edi-
lir, ilgili kolluğa bildirilir.

(4) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından
alınan önleyici tedbir, şiddet uygula-
yana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir
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ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve
mahkemeye bildirimde bulunulur.

(5) Şiddet uygulayana, tedbir kara-
rına aykırı davranması halinde hak-
kında zorlama hapsine tabi tutulma-
sına karar verilebileceği ihtarı ka-
rarda belirtilir. Ayrıca tedbir kararı-
nın tefhim ve tebliğ işlemlerinde de
bu ihtar yapılır.

Gizlilik
MADDE 32 – (1) Gerekli bulun-

ması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte
talep üzerine veya resen, korunan kişi
ve diğer aile bireylerinin kimlik bil-
gileri veya kimliğini ortaya çıkarabi-
lecek bilgileri ve adresleri ile koruma-
nın etkinliği bakımından önem taşı-
yan diğer bilgileri, tüm resmi kayıt-
larda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka
aykırı olarak başkasına veren, ifşa
eden veya açıklayan kişi hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uy-
gulanır.

(2) Adli işlemlerde, şiddet mağdu-
runa ilişkin gizlilik işlemleri Cumhu-
riyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce
Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yö-
netmelik hükümleri çerçevesinde ye-
rine getirilir.

(3) Korunan kişiye yapılacak tebli-
gatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri
kullanılır.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre bil-
gilerinin gizli tutulmasına karar ve-
rilen korunan kişinin, Milli Eğitim
Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sis-
temi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulu-
sal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, kolluk,
bankalar, sağlık kurum ve kuruluşları
ve benzeri tüm kayıtlardaki bilgileri
gizli tutulur.

(5) Korunan kişi hakkında gizlilik
kararı verilmesi halinde, karar ŞÖ-
NİM müdürü aracılığıyla tedbir ka-

rarının uygulanacağı yer nüfus mü-
dürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına
işlenir. Gizlilik şerhinde kararı veren
mercinin adı, kararın tarih ve sayısı
bulunur. Bu durumda korunan kişile-
rin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin
yapılması sırasında adres beyanı iste-
nilmez. Gizlilik kararı verilen kayıtlar
sadece elektronik ortamda tutulur.

(6) Korunan kişinin nüfus kaydına
işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararının
süresinin sona ermesini takip eden
onbeşinci gün MERNİS veri tabanın-
dan silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir ka-
rarının değiştirilmesi veya kaldırıl-
ması halinde ise nüfus müdürlüğü ta-
rafından karar gecikmeksizin yerine
getirilir.

Mülki amir tarafından verilen ka-
rarlara itiraz

MADDE 33 – (1) Kanun hüküm-
lerine göre mülki amir tarafından ve-
rilen koruyucu tedbir kararına karşı,
tefhim veya tebliğ tarihinden itiba-
ren iki hafta içinde, ilgililer tarafın-
dan aile mahkemesine itiraz edilebi-
lir. Aile mahkemesinin bulunmaması
halinde 34 üncü maddenin ikinci fık-
rasında yer alan usule göre işlem ya-
pılır.

(2) Hâkim, verilen tedbir kararı-
nın kaldırılmasına veya uygun görü-
lecek başka bir tedbirle değiştirilme-
sine veya aynen devamına karar vere-
bilir.

(3) İtiraz hakkında duruşma yapıl-
maksızın karar verilir. Ancak, hâkim
tarafından gerekli görülmesi halinde
ilgililer dinlenebilir. Karar bir hafta
içinde verilir. İtiraz üzerine verilen ka-
rar kesindir.

Hâkim tarafından verilen tedbir
kararlarına ve zorlama hapsi kara-
rına itiraz

MADDE 34 – (1) Kanun hüküm-
lerine göre hâkim tarafından verilen
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koruyucu veya önleyici tedbir karar-
ları ile tedbir kararlarına aykırılık do-
layısıyla verilen zorlama hapsi karar-
larına karşı, tefhim veya tebliğ tari-
hinden itibaren iki hafta içinde ilgili-
ler tarafından aile mahkemesine itiraz
edilebilir.

(2) İtiraz üzerine dosya, o yerde
aile mahkemesinin birden fazla da-
iresinin bulunması hâlinde, numara
olarak kendisini izleyen daireye, son
numaralı daire için birinci daireye, o
yerde aile mahkemesinin tek dairesi
bulunması hâlinde asliye hukuk mah-
kemesine, aile mahkemesi hâkimi ile
asliye hukuk mahkemesi hâkiminin
aynı hâkim olması hâlinde ise en ya-
kın asliye hukuk mahkemesine gecik-
meksizin gönderilir.

(3) Tedbir kararlarına karşı yapılan
itirazı inceleyecek merci, itiraz talebi-
nin kabulüne veya reddine, verilen
tedbir kararının kaldırılmasına, uy-
gun görülecek başka bir tedbirle de-
ğiştirilmesine veya aynen devamına
karar verebilir.

(4) İtiraz hakkında duruşma yapıl-
maksızın karar verilir. Ancak, hâkim
tarafından gerekli görülmesi halinde
ilgililer dinlenebilir.

(5) Asıl dava ile birlikte talep edilen
tedbirler hakkında verilen kararlara
karşı, esas davadan bağımsız olarak
ikinci fıkrada yer alan usule göre iti-
raz edilebilir.

(6) Zorlama hapsi kararlarına karşı
yapılan itirazda da ikinci fıkrada yer
alan usule göre işlem yapılır.

(7) Karar bir hafta içinde verilir. İti-
raz üzerine verilen karar kesindir.

Tedbir kararının ilgili makamlara
iletilmesi ve yerine getirilmesi

MADDE 35 - (1) Tedbir kararları,
kararın niteliğine göre Cumhuriyet
başsavcılığına, kolluğa veya müdür-
lüğe gecikmeksizin en seri vasıtalarla

bildirilir.
(2) Kanun kapsamında ilgili mer-

cilere yapılan başvurular ile bu baş-
vuruların kabul ya da reddine ilişkin
kararlar, başvuru yapılan merci tara-
fından ŞÖNİM’e gecikmeksizin bildi-
rilir.

(3) Tedbir kararları, kararın niteli-
ğine göre kamu kurum ve kuruluşları
tarafından ŞÖNİM ile işbirliği içeri-
sinde ivedilikle yerine getirilir. Koru-
yucu veya önleyici tedbir kararlarının
alınması ve yerine getirilmesi aşama-
sında şiddet mağduru ile şiddet uy-
gulayan arasında uzlaşma ya da ara-
buluculuk önerilemez.

(4) Korunan kişinin geçici koruma
altına alınmasına, gecikmesinde sa-
kınca bulunan hallerde barınma yeri
sağlanmasına ilişkin koruyucu tedbir
kararları ile şiddet uygulayan hak-
kında verilen önleyici tedbir kararları-
nın yerine getirilmesinden, hakkında
koruyucu veya önleyici tedbir kararı
verilen kişinin yerleşim yeri veya bu-
lunduğu ya da tedbirin uygulanacağı
yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir.

(5) Önleyici tedbir kararı, Cumhu-
riyet başsavcılığı tarafından görevli
ve yetkili kolluğa ivedilikle gönderi-
lir ve kolluk marifeti ile uygulanması
izlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca
gerektiğinde tedbir kararının başvu-
ruda bulunanlar tarafından kolluğa
götürülmesine imkân tanınır. Önle-
yici tedbir kararlarının yerine getirilip
getirilmediği karar süresince kolluk
tarafından kontrol edilir. Bu kontrol
korunan kişinin;

a) Bulunduğu konutun haftada en
az bir kez ziyaret edilmesi,

b) İkinci derece dâhil olmak üzere
yakınları ile iletişim kurulması,

c) Komşularının bilgisine başvurul-
ması,

ç) Oturulan yerin muhtarından
bilgi alınması,
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d) Bulunduğu konutun çevresinde
araştırma yapılması,

şeklinde yerine getirilir. Tedbir ka-
rarlarına aykırılığın tespit edilmesi
halinde bu husus hakkında tutanak
tutulur ve Cumhuriyet başsavcılığına
gönderilir.

(6) Tedbir kararlarının alınması ve
uygulanması için yapılan iş ve işlem-
lerin aşamaları ve sonucu hakkında
ilgili kurum tarafından aynı gün en
geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıta-
larla ŞÖNİM’e bildirilir.

(7) Korunan kişi, korunduğu yer dı-
şında başka bir yere gitmesi gerek-
tiğinde gideceği yer hakkında kol-
luğa bilgi verir, bu durumda dahi hak-
kında verilen kararın uygulanmasına
devam edilir. Korunan kişi tarafından
tedbir kararına uyulmaması halinde
bu husus kolluk amiri tarafından bir
tutanak ile tespit edilir.

(8) Tedbir kararının ilgililere tefhim
veya tebliğ edilmemesi, kararın uygu-
lanmasına engel teşkil etmez.

Kolluk görevleri
MADDE 36 – (1) Kolluk görevleri,

kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında
Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili
olarak, kolluk birimlerince belirlen-
miş olan yeteri kadar görevli tarafın-
dan yerine getirilir.

(2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve
kadının insan hakları ile kadın erkek
eşitliği konusunda eğitim almış per-
sonel arasından belirlenir.

Teknik yöntemlerle takip
MADDE 37 – (1) Hâkim, tedbir

kararlarının uygulanmasında teknik
araç ve yöntemler kullanılmasına ka-
rar verebilir. Ancak, teknik araçlar
kullanılmak suretiyle, kişilerin ses ve
görüntü kaydı alınamaz, kişiler dinle-
nemez ve izlenemez.

Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 38 – (1) Tedbir kararları-

nın ihlal edildiğinin kolluk tarafından
tespit edilmesi halinde tutulan tuta-
nak Cumhuriyet başsavcılığına ileti-
lir. Bu tutanak Cumhuriyet başsavcı-
lığı tarafından ivedilikle aile mahke-
mesine gönderilir. Tedbir kararlarının
ihlal edildiğinin aile mahkemesince
tespit edilmesi halinde ise başka bir
işleme gerek kalmaksızın resen zor-
lama hapsine ilişkin karar verilebilir.

(2) Tedbir kararının ihlali, tedbire
karar veren mahkemenin yargı alanı
içerisinde olduğu takdirde zorlama
hapsi kararı, bu mahkeme tarafından
verilir. Ancak tedbirin başka bir mah-
kemenin yargı alanı içerisinde ihlal
edilmesi halinde, mükerrerliğe neden
olmamak açısından kararı veren mah-
kemeden aynı tedbir hakkında daha
önce zorlama hapsine karar verilip ve-
rilmediği hususunda bilgi istenilir. Ve-
rilen bilgiye göre ihlal durumu değer-
lendirilerek karar verilir.

(3) Zorlama hapsine karar verilebil-
mesi için şiddet uygulayana, tedbir
kararına aykırı davranması halinde
hakkında zorlama hapsi uygulanaca-
ğına dair ihtarın da yer aldığı tedbir
kararının tefhim veya tebliğ edilmiş
olması gerekir.

(4) Zorlama hapsine ilişkin kararlar,
duruşma yapılmaksızın verilir. An-
cak, hâkim tarafından gerekli görül-
mesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Kanun hükümlerine göre hak-
kında tedbir kararlarına aykırı hare-
ket eden şiddet uygulayana, fiili bir
suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbi-
rin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına
göre hâkim tarafından üç günden on
güne kadar zorlama hapsine tâbi tu-
tulmasına karar verilir.

(6) Tedbir kararının gereklerine ay-
kırılığın her tekrarında, ihlal edilen
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlı-
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ğına göre zorlama hapsinin süresi on-
beş günden otuz güne kadardır. An-
cak zorlama hapsinin toplam süresi
altı ayı geçemez.

(7) Zorlama hapsi kararları teker-
rüre esas olmaz, koşullu salıverilme
hükümleri uygulanmaz ve adli sicil
kayıtlarına işlenmez.

Şiddet önleme ve izleme merkezle-
rinin kurulması

MADDE 39 – (1) Bakanlık, şidde-
tin önlenmesi ile şiddet mağduru hak-
kında verilecek koruyucu tedbirler ile
şiddet uygulayan hakkında verilecek
önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde
uygulanmasına yönelik güçlendirici
ve destekleyici danışmanlık, rehber-
lik, yönlendirme ve izleme hizmetleri-
nin verildiği, yeterli ve gerekli uzman
personelin görev yaptığı ve tercihen
kadın personelin istihdam edildiği,
çalışmaların yedi gün yirmidört saat
esasına göre yürütüldüğü ŞÖNİM’i
kurar.

Kurumlararası koordinasyon
MADDE 40 – (1) Kanun hüküm-

lerinin yerine getirilmesinde kurum-
lararası ve sivil toplum kuruluşları
ile koordinasyon Bakanlık tarafından
gerçekleştirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile
diğer gerçek ve tüzel kişiler, Kanunun
uygulanmasıyla ilgili olarak kendi gö-
rev alanına giren konularda işbirliği
ve yardımda bulunmak ve alınan ted-
bir kararlarını ivedilikle yerine getir-
mekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel
kişiler, Kanun kapsamında Bakanlık
çalışmalarını desteklemek ve ortak ça-
lışmalar yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Kadınların çalışma yaşamına ka-
tılımı, özellikle kadın ve çocukla il-
gili olmak üzere şiddetle mücadele
mekanizmaları ve benzeri politikalar
konusunda, Bakanlık tarafından üni-
versiteler, ilgili meslek kuruluşları ve

sivil toplum kuruluşlarının da görüş-
leri alınarak bilgilendirme materyal-
leri hazırlanır veya hazırlatılır. Mater-
yaller, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel
yayın yapan özel televizyon kuruluş-
ları ve radyolar tarafından ayda en az
doksan dakika yayınlanır. Bu yayın-
lar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00
saatleri arasında olmak üzere 08.00-
22.00 saatleri arasında yapılır ve ya-
yınların kopyaları her ay düzenli ola-
rak Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
luna teslim edilir. Bu saatler dışında
yapılan yayınlar, aylık doksan daki-
kalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tara-
fından denetlenir.

(4) Kanunda öngörülen görevlerin
yerine getirilmesi sırasında kamu ku-
rum ve kuruluşlarının personeli Ba-
kanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

Eğitim
MADDE 41 – (1) Kanunun etkin

bir biçimde uygulanması amacıyla
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, personel ve üyelerinin
Bakanlığın hazırlayıp koordine ede-
ceği, kadının insan hakları ile kadın
erkek eşitliği konusunda eğitim prog-
ramlarına katılmasını sağlar.

(2) İlköğretim ve ortaöğretim müf-
redatına, kadının insan hakları ve ka-
dın erkek eşitliği konusunda eğitime
yönelik dersler konulur. Müfredata
eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim
Bakanlığının ilgili birimi ile Genel
Müdürlük tarafından birlikte hazır-
lanır.

(3) Ortaöğretim öğrencileri ile yük-
seköğrenim öğrencileri, Bakanlığın
görev alanına giren konularda sosyal
sorumluluk projeleri oluşturmada ya
da mevcut projelerin içerisinde yer
alma konularında teşvik edilir. Bu öğ-
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rencilere mezun oldukları tarihte Ba-
kanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı ya
da Yükseköğretim Kurumu tarafın-
dan hazırlanan bir sertifika verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve Diğer

Hükümler

Geçici maddi yardımlarda rücu
MADDE 42 – (1) Geçici maddi yar-

dımlar için yapılan ödemelerin tahsili
için, ödeme tutarı, ödemenin yapıla-
cağı yer ile tebliğ tarihinden itibaren
bir ay içinde ödenmesi hususu şid-
det uygulayana tebliğ edilir. Ödeme-
nin süresinde yapılmaması halinde
bu tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre
ilgili vergi dairesi tarafından takip ve
tahsil edilir.

(2) Korunan kişinin gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğunun ilgili müdür-
lüğe yapılan ihbar üzerine veya kol-
lukta ya da ŞÖNİM tarafından karar-
ların uygulanması izlenirken tespit
edilmesi halinde, bu hususa ilişkin tu-
tanak tutulur ve sosyal inceleme ra-
poru düzenlenir. Bu durumda yapılan
ödemeler, kendisine ödeme yapılan
kişiden 6183 sayılı Kanun hükümle-
rine göre tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğunun tespiti ha-
linde birinci fıkra hükümlerine göre
şiddet uygulayandan tahsil edilmiş
olan tutar kendisine iade edilir.

Nafaka
MADDE 43 – (1) Kanun hüküm-

lerine göre nafakaya karar verilmesi
hâlinde, kararın bir örneği, resen na-
faka alacaklısının veya borçlusunun
yerleşim yeri icra müdürlüğüne gön-
derilir.

(2) Gizlilik kararı bulunması ha-
linde icra müdürlükleri tarafından ya-

pılacak işlemlerde 32 nci maddenin
ikinci fıkrası kapsamında korunan ki-
şinin bilgileri gizli tutulur.

(3) Nafaka ödemekle yükümlü kılı-
nan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu
ile bağlantısı olması durumunda, ko-
runan kişinin başvurusu aranmaksı-
zın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya
da ücretinden icra müdürlüğü tara-
fından tahsil edilir.

(4) İcra müdürlüklerinin nafakanın
tahsili işlemlerine ilişkin posta gider-
leri Cumhuriyet başsavcılığının su-
çüstü ödeneğinden karşılanır. Ayrıca
harç ve benzeri hiçbir ad altında mas-
raf alınmaz.

Sağlık giderleri
MADDE 44 – (1) Korunan kişi-

nin sağlık giderleri, genel sağlık si-
gortası kapsamında karşılanır. Ancak
Kanun hükümlerine göre hakkında
koruyucu tedbir kararı verilen kişi-
lerden genel sağlık sigortalısı olma-
yan ve genel sağlık sigortalısının bak-
makla yükümlü olduğu kişi kapsa-
mına da girmeyen veya genel sağlık
sigortası prim borcu sebebiyle fiilen
genel sağlık sigortasından yararlana-
mayan ya da diğer mevzuat hüküm-
leri gereğince tedavi yardımından ya-
rarlanma hakkı bulunmayanlar, bu
hâllerin devamı süresince, 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendinin (1) numaralı alt
bendi kapsamında, gelir testine tabî
tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı
sayılır.

(2) Korunan kişinin kimlik ve adres
bilgilerinin gizlenmesi kararı varsa,
sağlık hizmetlerinden yararlanırken,
başvurusunun gizli tutulması, sıra
beklememesi, öncelikli ve en kısa za-
manda işlemlerinin tamamlanması
esastır.
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(3) Kanun hükümlerine göre hak-
kında önleyici tedbir kararı verilen ki-
şinin aynı zamanda rehabilitasyonu-
nun veya tedavi edilmesinin gerekli
olduğuna karar verilmesi hâlinde, ge-
nel sağlık sigortası kapsamında kar-
şılanmayan rehabilitasyon hizmetle-
rine yönelik giderler ile rehabilitas-
yon hizmetleri kapsamında verilmesi
gereken diğer sağlık hizmetlerinin gi-
derleri Bakanlık bütçesinin ilgili ter-
tiplerinden karşılanır.

Harç, masraf ve vergiden muafiyet
MADDE 45 – (1) Kanun kapsamın-

daki başvurular ile verilen kararların
icra ve infazı için yapılan işlemlerden
yargılama giderleri, harç, posta gideri
ve benzeri hiçbir ad altında masraf
alınmaz.

(2) Kanunun 17 nci maddesi uya-
rınca yapılan ödemeler, gelir vergisi

ile veraset ve intikal vergisinden, bu
ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise
damga vergisinden müstesnadır.

Davaya katılma
MADDE 46 – (1) Bakanlık, gerekli

görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile
bireylerine yönelik olarak uygulanan
şiddet veya şiddet tehlikesi dolayı-
sıyla açılan ve herhangi bir şekilde
haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî
her tür davaya ve çekişmesiz yargıya
müdahil olarak katılabilir.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik

hükümlerini Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler,

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel

İlkeler

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı,

korunma ihtiyacı olan veya suça
sürüklenen çocukların korunmasına,
haklarının ve esenliklerinin güvence
altına alınmasına ilişkin usûl ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Kanun, korunma

ihtiyacı olan çocuklar hakkında alına-
cak tedbirler ile suça sürüklenen ço-
cuklar hakkında uygulanacak güven-
lik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, ço-
cuk mahkemelerinin kuruluş, görev
ve yetkilerine ilişkin hükümleri kap-

sar.

Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu Kanunun uygu-

lanmasında;
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin

olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış
kişiyi; bu kapsamda,

1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Be-
densel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duy-
gusal gelişimi ile kişisel güvenliği teh-
likede olan, ihmal veya istismar edi-
len ya da suç mağduru çocuğu,

2. Suça sürüklenen çocuk: Kanun-
larda suç olarak tanımlanan bir fiili
işlediği iddiası ile hakkında soruş-
turma veya kovuşturma yapılan ya
da işlediği fiilden dolayı hakkında gü-
venlik tedbirine karar verilen çocuğu,

b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri
ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,

c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuş-
turma başlatılmış olanlar hariç, suça
sürüklenen çocuklarla korunma ihti-



20- m.4 Çocuk Koruma K.

yacı olan çocuklar hakkında uygula-
nacak tedbir kararlarını veren çocuk
mahkemesi hâkimini,

d) Kurum: Bu Kanun kapsamın-
daki çocuğun bakılıp gözetildiği, hak-
kında verilen tedbir kararlarının ye-
rine getirildiği resmî veya özel ku-
rumları,

e)1Sosyal çalışma görevlisi: Psikolo-
jik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji,
sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik,
aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hiz-
met alanlarında eğitim veren kurum-
lardan mezun meslek mensuplarını,

İfade eder.

Temel ilkeler
Madde 4 - (1) Bu Kanunun uygu-

lanmasında, çocuğun haklarının ko-
runması amacıyla;

a) Çocuğun yaşama, gelişme, ko-
runma ve katılım haklarının güvence
altına alınması,

b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gö-
zetilmesi,

c) Çocuk ve ailesinin herhangi
bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulma-
ması,

d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek
suretiyle karar sürecine katılımlarının
sağlanması,

e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin,
kamu kurumlarının ve sivil toplum
kuruluşlarının işbirliği içinde çalışma-
ları,

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili
ve süratli bir usûl izlenmesi,

g) Soruşturma ve kovuşturma süre-
cinde çocuğun durumuna uygun özel
ihtimam gösterilmesi,

h) Kararların alınmasında ve uygu-
lanmasında, çocuğun yaşına ve ge-
lişimine uygun eğitimini ve öğreni-
mini, kişiliğini ve toplumsal sorum-
luluğunu geliştirmesinin desteklen-
mesi,

i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kı-
sıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en
son çare olarak başvurulması,

j) Tedbir kararı verilirken kurumda
bakım ve kurumda tutmanın son çare
olarak görülmesi, kararların verilme-
sinde ve uygulanmasında toplumsal
sorumluluğun paylaşılmasının sağ-
lanması,

k) Çocukların bakılıp gözetildiği,
tedbir kararlarının uygulandığı ku-
rumlarda yetişkinlerden ayrı tutulma-
ları,

l) Çocuklar hakkında yürütülen iş-
lemlerde, yargılama ve kararların ye-
rine getirilmesinde kimliğinin başka-
ları tarafından belirlenememesine yö-
nelik önlemler alınması,

İlkeleri gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

Koruyucu ve destekleyici tedbirler
Madde 5 - (1) Koruyucu ve des-

tekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle
kendi aile ortamında korunmasını
sağlamaya yönelik danışmanlık, eği-
tim, bakım, sağlık ve barınma konu-
larında alınacak tedbirlerdir. Bunlar-
dan;

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun ba-
kımından sorumlu olan kimselere ço-
cuk yetiştirme konusunda; çocuklara
da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorun-
larının çözümünde yol göstermeye,

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eği-
tim kurumuna gündüzlü veya yatılı
olarak devamına; iş ve meslek edin-
mesi amacıyla bir meslek veya sanat
edinme kursuna gitmesine veya mes-
lek sahibi bir ustanın yanına yahut
kamuya ya da özel sektöre ait işyerle-
rine yerleştirilmesine,

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımın-
dan sorumlu olan kimsenin herhangi

12012-6327 m.38
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bir nedenle görevini yerine getireme-
mesi hâlinde, çocuğun resmî veya
özel bakım yurdu ya da koruyucu
aile hizmetlerinden yararlandırılması
veya bu kurumlara yerleştirilmesine,

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel
ve ruhsal sağlığının korunması ve te-
davisi için gerekli geçici veya sürekli
tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, ba-
ğımlılık yapan maddeleri kullananla-
rın tedavilerinin yapılmasına,

e) Barınma tedbiri, barınma yeri ol-
mayan çocuklu kimselere veya hayatı
tehlikede olan hamile kadınlara uy-
gun barınma yeri sağlamaya,

Yönelik tedbirdir.
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e)

bendinde tanımlanan barınma tedbiri
uygulanan kimselerin, talepleri hâ-
linde kimlikleri ve adresleri gizli tutu-
lur.

(3) Tehlike altında bulunmadığının
tespiti ya da tehlike altında bulun-
makla birlikte veli veya vasisinin ya
da bakım ve gözetiminden sorumlu
kimsenin desteklenmesi suretiyle teh-
likenin bertaraf edileceğinin anlaşıl-
ması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim
edilir. Bu fıkranın uygulanmasında,
çocuk hakkında birinci fıkrada belirti-
len tedbirlerden birisine de karar ve-
rilebilir.

Kuruma başvuru
Madde 6 - (1) Adlî ve idarî merci-

ler, kolluk görevlileri, sağlık ve eği-
tim kuruluşları, sivil toplum kuruluş-
ları, korunma ihtiyacı olan çocuğu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
Çocuk ile çocuğun bakımından so-
rumlu kimseler çocuğun korunma al-
tına alınması amacıyla Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
başvurabilir.

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu kendisine bildirilen

olaylarla ilgili olarak gerekli araştır-
mayı derhâl yapar.

Koruyucu ve destekleyici tedbir
kararı alınması

Madde 7 - (1) Çocuklar hakkında
koruyucu ve destekleyici tedbir ka-
rarı; çocuğun anası, babası, vasisi, ba-
kım ve gözetiminden sorumlu kimse,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ve Cumhuriyet savcısının is-
temi üzerine veya re’sen çocuk hâ-
kimi tarafından alınabilir.

(2) Tedbir kararı verilmeden önce
çocuk hakkında sosyal inceleme yap-
tırılabilir.

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir.
Bir veya birden fazla tedbire karar ve-
rilebilir.

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve
destekleyici tedbire karar verdiği ço-
cuğun denetim altına alınmasına da
karar verebilir.

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz
önünde bulundurarak koruyucu ve
destekleyici tedbirin kaldırılmasına
veya değiştirilmesine karar verebilir.
Bu karar acele hâllerde, çocuğun bu-
lunduğu yer hâkimi tarafından da ve-
rilebilir. Ancak bu durumda karar, ön-
ceki kararı alan hâkim veya mahke-
meye bildirilir.

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz
yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden
sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğ-
renimine devam edebilmesi için ve rı-
zası alınmak suretiyle tedbirin uygu-
lanmasına belli bir süre daha devam
edilmesine karar verebilir.

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı
olan çocuk hakkında, koruyucu ve
destekleyici tedbir kararının yanında
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medenî Kanunu hükümlerine göre
velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve
kişisel ilişki kurulması hususlarında
da karar vermeye yetkilidir.
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Tedbirlerde yetki
Madde 8 - (1) Korunma ihtiyacı

olan çocuklar hakkında koruyucu ve
destekleyici tedbirler, çocuğun men-
faatleri bakımından kendisinin, ana,
baba, vasisi veya birlikte yaşadığı
kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk
hâkimince alınır.

(2) Tedbir kararlarının uygulan-
ması, kararı veren hâkim veya mah-
kemece en geç üçer aylık sürelerle in-
celettirilir.

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim
memurları, çocuğun velisi, vasisi, ba-
kım ve gözetimini üstlenen kimsele-
rin, tedbir kararını yerine getiren kişi
ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhu-
riyet savcısının talebi üzerine veya
re’sen çocuğa uygulanan tedbirin so-
nuçlarını inceleyerek kaldırabilir, sü-
resini uzatabilir veya değiştirebilir.

Acil korunma kararı alınması
Madde 9 - (1) Derhâl korunma al-

tına alınmasını gerektiren bir duru-
mun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu tarafından bakım ve gözetim
altına alındıktan sonra acil korunma
kararının alınması için Kurum tarafın-
dan çocuğun Kuruma geldiği tarihten
itibaren en geç beş gün içinde çocuk
hâkimine müracaat edilir. Hâkim tara-
fından, üç gün içinde talep hakkında
karar verilir. Hâkim, çocuğun bulun-
duğu yerin gizli tutulmasına ve gerek-
tiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar
verebilir.

(2) Acil korunma kararı en fazla
otuz günlük süre ile sınırlı olmak
üzere verilebilir. Bu süre içinde Ku-
rumca çocuk hakkında sosyal ince-
leme yapılır. Kurum, yaptığı ince-
leme sonucunda, tedbir kararı alınma-
sının gerekmediği sonucuna varırsa
bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı
hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun,

ailesine teslim edilip edilmeyeceğine
veya uygun görülen başkaca bir ted-
bire hâkim tarafından karar verilir.

(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir
kararı alınması gerektiği sonucuna va-
rırsa hâkimden koruyucu ve destek-
leyici tedbir kararı verilmesini talep
eder.

Bakım ve barınma kararlarının ye-
rine getirilmesi

Madde 10 - (1) Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından,
kendisine intikal eden olaylarda ge-
rekli önlemler derhâl alınarak çocuk,
resmî veya özel kuruluşlara yerleştiri-
lir.

Çocuklara özgü güvenlik tedbiri
Madde 11 - (1) Bu Kanunda düzen-

lenen koruyucu ve destekleyici tedbir-
ler, suça sürüklenen ve ceza sorumlu-
luğu olmayan çocuklar bakımından,
çocuklara özgü güvenlik tedbiri ola-
rak anlaşılır.

Akıl hastalığı
Madde 12 - (1) Suça sürüklenen

çocuğun aynı zamanda akıl hastası
olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31
inci maddesinin birinci ve ikinci fık-
raları kapsamına giren çocuklar hak-
kında, çocuklara özgü güvenlik ted-
birleri uygulanır.

Tedbir kararlarında usûl
Madde 13 - (1) Bu Kanunun 7 nci

maddesinin yedinci fıkrasında öngö-
rülen durumlar hariç olmak üzere,
suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu
olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı
olan çocuklar hakkında duruşma ya-
pılmaksızın tedbir kararı verilir. An-
cak, hâkim zaruret gördüğü hâllerde
duruşma yapabilir.

(2) Tedbir kararının verilmesinden
önce yeterli idrak gücüne sahip olan
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çocuğun görüşü alınır, ilgililer dinle-
nebilir, çocuk hakkında sosyal ince-
leme raporu düzenlenmesi istenebilir.

Kanun yolu
Madde 14 - (1) Bu Kanun hüküm-

lerine göre, çocuk hâkimi tarafından
alınan tedbir kararlarına karşı itiraz
yolu açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nununun itiraza ilişkin hükümlerine
göre en yakın çocuk mahkemesine ya-
pılır.

İKİNCİ KISIM
Soruşturma ve Kovuşturma

BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturma

Soruşturma
Madde 15 - (1) Suça sürüklenen ço-

cuk hakkındaki soruşturma çocuk bü-
rosunda görevli Cumhuriyet savcısı
tarafından bizzat yapılır.

(2) Çocuğun ifadesinin alınması
veya çocuk hakkındaki diğer işlem-
ler sırasında, çocuğun yanında sosyal
çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma
sırasında gerekli görüldüğünde ço-
cuk hakkında koruyucu ve destekle-
yici tedbirlerin uygulanmasını çocuk
hâkiminden isteyebilir.

Çocuğun gözaltında tutulması
Madde 16 - (1) Gözaltına alınan ço-

cuklar, kolluğun çocuk biriminde tu-
tulur.

(2) Kolluğun çocuk biriminin bu-
lunmadığı yerlerde çocuklar, gözal-
tına alınan yetişkinlerden ayrı bir
yerde tutulur.

İştirak hâlinde işlenen suçlar
Madde 17 - (1) Çocukların yetişkin-

lerle birlikte suç işlemesi hâlinde, so-
ruşturma ve kovuşturma ayrı yürütü-

lür.
(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında

gerekli tedbirler uygulanmakla bera-
ber, mahkeme lüzum gördüğü tak-
dirde çocuk hakkındaki yargılamayı
genel mahkemedeki davanın sonu-
cuna kadar bekletebilir.

(3) Davaların birlikte yürütülmesi-
nin zorunlu görülmesi hâlinde, genel
mahkemelerde, yargılamanın her aşa-
masında, mahkemelerin uygun bul-
ması şartıyla birleştirme kararı verile-
bilir. Bu takdirde birleştirilen davalar
genel mahkemelerde görülür.

Çocuğun nakli
Madde 18 - (1) Çocuklara zincir, ke-

lepçe ve benzeri aletler takılamaz. An-
cak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçma-
sını, kendisinin veya başkalarının ha-
yat veya beden bütünlükleri bakımın-
dan doğabilecek tehlikeleri önlemek
için kolluk tarafından gerekli önlem
alınabilir.

Kamu davasının açılmasının erte-
lenmesi

Madde 19 - 1(1) Çocuğa yüklenen
suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Ka-
nunundaki koşulların varlığı halinde,
kamu davasının açılmasının ertelen-
mesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişi-
ler açısından erteleme süresi üç yıldır.

(2)Ceza Muhakemesi Kanununun
171 inci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen hapis cezasının üst sınırı, on
beş yaşını doldurmamış çocuklar ba-
kımından beş yıl olarak uygulanır.

Adlî kontrol
Madde 20 - (1) Suça sürüklenen ço-

cuklar hakkında soruşturma veya ko-
vuşturma evrelerinde adlî kontrol ted-
biri olarak Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 109 uncu maddesinde sayılan-
lar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya
da birkaçına karar verilebilir:

12006-5560 m.39; 2019-7188 m.33
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a) Belirlenen çevre sınırları dışına
çıkmamak.

b) Belirlenen bazı yerlere gideme-
mek veya ancak bazı yerlere gidebil-
mek.

c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla
ilişki kurmamak.

(2) Ancak bu tedbirlerden sonuç alı-
namaması, sonuç alınamayacağının
anlaşılması veya tedbirlere uyulma-
ması durumunda tutuklama kararı
verilebilir.

(3)1 Denetimli serbestlik müdür-
lüğü tarafından takip edilen çocuk
için adli kontrol süresince rehberlik
edecek bir uzman görevlendirilir ve
çocuk hakkında yapılacak ihtiyaç de-
ğerlendirmesine göre iyileştirme ça-
lışmaları yürütülür.

Tutuklama yasağı
Madde 21 - (1) Onbeş yaşını dol-

durmamış çocuklar hakkında üst sı-
nırı beş yılı aşmayan hapis cezasını
gerektiren fiillerinden dolayı tutuk-
lama kararı verilemez.

İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturma

Duruşma
Madde 22 - (1) Çocuk, velisi, vasisi,

mahkemece görevlendirilmiş sosyal
çalışma görevlisi, çocuğun bakımını
üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa
kurumun temsilcisi duruşmada hazır
bulunabilir.

(2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun
sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer
işlemler sırasında çocuğun yanında
sosyal çalışma görevlisi bulundurabi-
lir.

(3) Duruşmalarda hazır bulunan
çocuk, yararı gerektirdiği takdirde
duruşma salonundan çıkarılabileceği

gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruş-
mada hazır bulundurulmasına da ge-
rek görülmeyebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması

Madde 23 - 2(1) Çocuğa yüklenen
suçtan dolayı yapılan yargılama so-
nunda, Ceza Muhakemesi Kanunun-
daki koşulların varlığı halinde, mah-
kemece hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilebilir. Ancak,
bu kişiler açısından denetim süresi üç
yıldır.

Uzlaşma
Madde 24 - 3(1) Ceza Muhake-

mesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin
hükümleri suça sürüklenen çocuklar
bakımından da uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Mahkemeler ve Cumhuriyet

Savcılığı

BİRİNCİ BÖLÜM
Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve

Yetkisi

Mahkemelerin kuruluşu
Madde 25 - (1) Çocuk mahkemesi,

tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler
her il merkezinde kurulur. Ayrıca, böl-
gelerin coğrafi durumları ve iş yoğun-
luğu göz önünde tutularak belirlenen
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulunun olumlu görüşü alına-
rak kurulabilir. İş durumunun gerekli
kıldığı yerlerde çocuk mahkemeleri-
nin birden fazla dairesi oluşturulabi-
lir. Bu daireler numaralandırılır. Ço-
cuk mahkemelerinde yapılan duruş-
malarda Cumhuriyet savcısı bulun-
maz. Mahkemelerin bulunduğu yer-
lerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk
mahkemeleri kararlarına karşı kanun

12020-7242 m.54
22006-5560 m.40
32006-5560 m.41
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yoluna başvurabilirler.
(2) Çocuk ağır ceza mahkemele-

rinde bir başkan ile yeteri kadar üye
bulunur ve mahkeme bir başkan ve
iki üye ile toplanır. Bu mahkemeler
bölgelerin coğrafi durumları ve iş yo-
ğunluğu göz önünde tutularak belir-
lenen yerlerde Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alı-
narak kurulur. İş durumunun gerekli
kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mah-
kemelerinin birden fazla dairesi oluş-
turulabilir. Bu daireler numaralandı-
rılır.

Mahkemelerin görevi
Madde 26 - (1) Çocuk mahkemesi,

asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza
mahkemesinin görev alanına giren
suçlar bakımından, suça sürüklenen
çocuklar hakkında açılacak davalara
bakar.

(2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, ço-
cuklar tarafından işlenen ve ağır ceza
mahkemesinin görev alanına giren
suçlarla ilgili davalara bakar.

(3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi,
bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer
alan tedbirleri almakla görevlidir.

(4) Çocuklar hakkında açılan kamu
davaları, Kanunun 17 nci maddesi hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla bu Ka-
nunla kurulan mahkemelerde görü-
lür.

Mahkemelerin yargı çevresi
Madde 27 - (1) Çocuk mahkemele-

rinin yargı çevresi, kurulduğu il ve
ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir.

(2) Çocuk ağır ceza mahkemeleri-
nin yargı çevresi, bulundukları il mer-
kezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden
bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

(3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu
göz önünde tutularak çocuk mahke-
meleri ile çocuk ağır ceza mahkemele-
rinin yargı çevresinin belirlenmesine
veya değiştirilmesine Adalet Bakan-

lığının önerisi üzerine Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca karar ve-
rilir.

Hâkimlerin atanmaları
Madde 28 - (1) Mahkemelere, ata-

nacakları bölgeye veya bir alt bölgeye
hak kazanmış, adlî yargıda görevli,
tercihan çocuk hukuku alanında uz-
manlaşmış, çocuk psikolojisi ve sos-
yal hizmet alanlarında eğitim almış
olan hâkimler ve Cumhuriyet savcı-
ları arasından Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca atama yapılır.

(2) Atamalarda istekli olanlarla
daha önce bu görevlerde bulunmuş
olanlara öncelik tanınır.

(3) Herhangi bir nedenle görevine
gelemeyen hâkimin yerine bu hâkim
görevine başlayıncaya veya Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetki-
lendirme yapılıncaya kadar o yerdeki
hâkimlerden hangisinin bakacağı, bi-
rinci fıkrada aranan nitelikler de gö-
zetilerek adlî yargı adalet komisyonu
başkanınca belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu
Madde 29 - (1) Cumhuriyet başsav-

cılıklarında bir çocuk bürosu kuru-
lur. Cumhuriyet başsavcısınca 28 inci
maddenin birinci fıkrasında öngörü-
len nitelikleri haiz olanlar arasından
yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu
büroda görevlendirilir.

Çocuk bürosunun görevleri
Madde 30 - (1) Çocuk bürosunun

görevleri;
a) Suça sürüklenen çocuklar hak-

kındaki soruşturma işlemlerini yürüt-
mek,

b) Çocuklar hakkında tedbir alın-
ması gereken durumlarda, gecikmek-
sizin tedbir alınmasını sağlamak,
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c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağ-
duru veya suça sürüklenen çocuklar-
dan yardıma, eğitime, işe, barınmaya
ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çe-
kenlere ihtiyaç duydukları destek hiz-
metlerini sağlamak üzere, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ve sivil top-
lum kuruluşlarıyla işbirliği içinde ça-
lışmak, bu gibi durumları çocukları
korumakla görevli kurum ve kuruluş-
lara bildirmek,

d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla
verilen görevleri yerine getirmektir.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde, bu görevler çocuk büro-
sunda görevli olmayan Cumhuriyet
savcıları tarafından da yerine getirile-
bilir.

Kolluğun çocuk birimi
Madde 31 - (1) Çocuklarla ilgili kol-

luk görevi, öncelikle kolluğun çocuk
birimleri tarafından yerine getirilir.

(2) Kolluğun çocuk birimi, ko-
runma ihtiyacı olan veya suça sü-
rüklenen çocuklar hakkında işleme
başlandığında durumu, çocuğun veli
veya vasisine veya çocuğun bakımını
üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
muna, çocuk resmî bir kurumda ka-
lıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bil-
dirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdi-
ğinden veya istismar ettiğinden şüp-
helenilen yakınlarına bilgi verilmez.

(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sı-
rada yanında yakınlarından birinin
bulunmasına imkân sağlanır.

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki
personeline, kendi kurumları tarafın-
dan çocuk hukuku, çocuk suçluluğu-
nun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psi-
kolojisi, sosyal hizmet gibi konularda
eğitim verilir.

(5) Çocuğun korunma ihtiyacı

içinde bulunduğunun bildirimi ya da
tespiti veya hakkında acil korunma
kararı almak için beklemenin, çocu-
ğun yararına aykırı olacağını göste-
ren nedenlerin varlığı hâlinde kollu-
ğun çocuk birimi, durumun gerektir-
diği önlemleri almak suretiyle çocu-
ğun güvenliğini sağlar ve mümkün
olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim
eder.

Görevlilerin eğitimleri
Madde 32 - 1(1) Mahkemelerde gö-

revlendirilecek hâkimler ve Cumhu-
riyet savcıları ile sosyal çalışma gö-
revlilerine ve denetimli serbestlik ve
yardım merkezi şube müdürlüğünde
görevli denetim görevlilerine, adaylık
dönemlerinde Adalet Bakanlığınca
belirlenen esaslara uygun çocuk hu-
kuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi
ve psikolojisi gibi konularda eğitim
verilir.

(2) Mahkemelere görevlendirilenle-
rin, , görevleri süresince, alanlarında
uzmanlaşmalarını sağlama ve kendi-
lerini geliştirmelerine yönelik hizmet
içi eğitim almaları sağlanır.

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eği-
timin usûl ve esasları yönetmelikle
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal İnceleme

Sosyal çalışma görevlileri
Madde 33 - 2Adalet Bakanlığınca

en az lisans öğrenimi görmüş olan-
lar arasından yeterli sayıda sosyal ça-
lışma görevlisi mahkemelere görev-
lendirilmek üzere adliyelere atanır.
Atamada; çocuk ve aile sorunları ile
çocuk hukuku ve çocuk suçluluğu-
nun önlenmesi alanlarında lisansüstü
eğitim yapmış olanlar tercih edilir.

12009-7188 m.34
22019-7188 m.35
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(2) Mahkemelere görevlendirilen
veya bu Kanun kapsamındaki tedbir-
leri uygulayan sosyal çalışma görevli-
lerine almakta oldukları aylıklarının
brüt tutarının yüzde ellisi oranında
ödenek verilir.

(3) Bu görevlilerin bulunmaması,
görevin bunlar tarafından yapılma-
sında fiilî veya hukukî bir engel bu-
lunması ya da başka bir uzmanlık da-
lına ihtiyaç duyulması gibi durum-
larda, diğer kamu kurum ve kuruluş-
larında çalışanlar ile serbest meslek
icra eden birinci fıkrada öngörülen
nitelikleri haiz kimseler de sosyal ça-
lışma görevlisi olarak görevlendirile-
bilirler.

(4) Hakkında sosyal inceleme yapı-
lacak çocuğun, incelemeye tâbi tutu-
lacak çevresi mahkemenin yetki alanı
dışında ise, davayı gören mahkeme-
nin talimatına bağlı olarak çocuğun
bulunduğu yerdeki mahkemece ince-
leme yaptırılır. Büyükşehir belediye
sınırları içinde kalan yerlerde bu ince-
leme, davayı gören mahkemeye bağlı
olarak çalışan sosyal çalışma görevli-
lerince yapılabilir.

Sosyal çalışma görevlilerinin gö-
revleri

Madde 34 - (1) Sosyal çalışma gö-
revlilerinin görevi;

a) Görevlendirildikleri çocuk hak-
kında derhâl sosyal inceleme yapmak,
hazırladıkları raporları kendilerini gö-
revlendiren mercie sunmak,

b) Suça sürüklenen çocuğun ifade-
sinin alınması veya sorgusu sırasında
yanında bulunmak,

c) Bu Kanun kapsamında mahke-
meler ve çocuk hâkimleri tarafından
verilen diğer görevleri yerine getir-
mektir.

(2) İlgililer, sosyal çalışma görevlile-
rinin çalışmaları sırasında kendilerine
yardımcı olmak ve çocuk hakkında is-

tenen bilgileri vermek zorundadır.
(3) Sosyal çalışma görevlilerinin,

görevleri sırasında yaptıkları ve hâ-
kim tarafından takdir edilen masraf-
ları Cumhuriyet başsavcılığının su-
çüstü ödeneğinden ödenir.

Sosyal inceleme
Madde 35 - (1) Bu Kanun kapsa-

mındaki çocuklar hakkında mahke-
meler, çocuk hâkimleri veya Cumhu-
riyet savcılarınca gerektiğinde çocu-
ğun bireysel özelliklerini ve sosyal
çevresini gösteren inceleme yaptırılır.
Sosyal inceleme raporu, çocuğun, iş-
lediği fiilin hukukî anlam ve sonuçla-
rını algılama ve bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği-
nin mahkeme tarafından takdirinde
göz önünde bulundurulur.

(2) Derhâl tedbir alınmasını gerekti-
ren durumlarda sosyal inceleme daha
sonra da yaptırılabilir.

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi ta-
rafından çocuk hakkında sosyal ince-
leme yaptırılmaması hâlinde, gerek-
çesi kararda gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

Denetim altına alma kararı
Madde 36 - (1) Hakkında koruyucu

ve destekleyici tedbir kararı verilen,
kamu davasının açılmasının ertelen-
mesi kararı onanan, hükmün açıklan-
masının geri bırakılması kararı veri-
len çocuğun denetim altına alınma-
sına karar verilebilir.

Denetim görevlisinin görevlendi-
rilmesi

Madde 37 - (1) Denetim altına alı-
nan çocukla ilgili olarak denetimli
serbestlik ve yardım merkezi şube
müdürlüğü tarafından bir denetim
görevlisi görevlendirilir. Ancak, ko-
runma ihtiyacı olan çocuklar veya
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suç tarihinde oniki yaşını bitirmemiş
suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun
aileye teslimi yönünde karar veril-
mesi hâlinde, bu çocuklar hakkında
denetim görevi gözetim esaslarına
göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu tarafından yerine geti-
rilir.

(2) Görevlendirme sırasında çocu-
ğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dik-
kate alınır ve çocuğa kolay ulaşabi-
lecek olanlar tercih edilir.

Denetim görevlisinin görevleri
Madde 38 - (1) Denetim görevlisi-

nin görevleri şunlardır:
a) Kararla ulaşılmak istenen ama-

cın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim,
aile, kurum, iş ve sosyal çevreye uyu-
munu sağlamak üzere onu destekle-
mek, yardımcı olmak, gerektiğinde
önerilerde bulunmak.

b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabi-
leceği kurumlar, hakları ve haklarını
kullanma konularında rehberlik et-
mek.

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden
yararlanmasında çocuğa yardımcı ol-
mak.

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu
kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde
yaşadığı şartları, ailesi ve çevresiyle
ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu,
boş zamanlarını değerlendirme faali-
yetlerini yerinde incelemek.

e) Alınan kararın uygulanmasını,
bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk
üzerindeki etkilerini izlemek, tâbi tu-
tulduğu yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesini denetlemek.

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer
aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı
veya mahkemeye rapor vermek.

(2) Denetim görevlisi, görevini ye-
rine getirirken gerektiğinde çocuğun
ana ve babası, vasisi, bakım ve gözeti-

minden sorumlu kimse ve öğretmen-
leriyle işbirliği yapar.

(3) Çocuğun ana ve babası, va-
sisi, bakım ve gözetiminden sorumlu
kimse çocuğun devam ettiği okul, iş-
yeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip
kurumların yetkilileri, denetim görev-
lisine yardımcı olmak, görevi gere-
ğince istediği bilgileri vermek zorun-
dadırlar.

(4) Çocuğun yakınları denetim gö-
revlisinin yetkilerine müdahale ede-
mezler.

Denetim plânı ve raporu
Madde 39 - 1(1) Çocuğa uygulana-

cak denetimin yöntemi, denetim gö-
revlisince, sosyal incelemeyi yapan
uzman veya sosyal çalışma görev-
lisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip
eden on gün içinde hazırlanacak bir
plânla belirlenir.

(2) Denetim plânı hazırlanırken;
a) Çocuk hakkında alınan tedbirin

amacı, niteliği ve süresi,
b) Çocuğun ihtiyaçları,
c) Çocuğun içinde bulunduğu teh-

like hâlinin ciddiyeti,
d) Çocuğun ana ve babası, va-

sisi, bakım ve gözetiminden sorumlu
kimse tarafından çocuğa verilen des-
teğin derecesi,

e) Suça sürüklenmesi sebebiyle ted-
bir alınmış ise suç teşkil eden fiilin
mahiyeti,

f) Çocuğun görüşü,
Dikkate alınır.
(3) Denetim plânı, mahkeme veya

çocuk hâkimince onaylandıktan
sonra derhâl uygulanır. Denetim gö-
revlisi, kararın uygulama biçimi, ço-
cuk üzerindeki etkileri ile çocuğun
ana ve babası, vasisi, bakım ve göze-
timinden sorumlu kimselerin veya
kurumların çocuğa karşı sorumluluk-
larını gereğince yerine getirip getir-

12019-7188 m.37
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medikleri, kararın değiştirilmesini
gerektirir bir durum olup olmadığı
ve istenen diğer hususlarda her ay,
ayrıca talep hâlinde mahkeme veya
çocuk hâkimine rapor verir.

Denetimin sona ermesi
Madde 40 - (1) Denetim, kararda

öngörülen sürenin dolmasıyla sona
erer. Tedbirden beklenen yararın elde
edilmesi hâlinde denetim, sürenin
dolmasından önce de kaldırılabilir.

(2) Denetim, çocuğun başka bir suç-
tan dolayı tutuklanması veya cezası-
nın yerine getirilmesine başlanmakla
sona erer.

Sosyal inceleme ve denetim rapor-
ları hakkında bilgi edinme

Madde 41 - (1) Sosyal inceleme ra-
poru ile denetim plânı ve raporunun
birer örneğini çocuğun avukatı veya
yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısın-
dan, mahkemeden veya çocuk hâki-
minden alabilir. Çocuğa raporun içe-
riği hakkında bilgi verilir.

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç
olmak üzere birinci fıkrada gösterilen
kişilerin sosyal inceleme raporu ile de-
netim plânı ve raporu hakkında bilgi
sahibi olmasının çocuğun yararına ay-
kırı olduğuna kanaat getirilirse, bun-
ların incelenmesi kısmen veya tama-
men yasaklanabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Uygulanacak hükümler
Madde 42 - (1) Bu Kanunda hü-

küm bulunmayan hâllerde Ceza Mu-
hakemesi Kanunu, Türk Medenî Ka-
nunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
ile 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Denetim konusunda bu Ka-

nunda hüküm bulunmayan hâllerde,
Denetimli Serbestlik ve Yardım Mer-
kezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
hükümleri uygulanır.

Çocuğun giderleri
Madde 43 - (1) Çocuk hakkında ve-

rilen koruyucu ve destekleyici tedbir
kararlarının giderleri Devletçe öde-
nir. Ödenecek miktar mahkemece ve-
rilecek bir karar ile tespit edilir.

(2) Türk Medenî Kanunu hükümle-
rine göre çocuğa bakmakla yükümlü
olan kimsenin malî durumunun mü-
sait olması hâlinde, Devletçe ödenen
meblağın tahsili için ilgililere rücu
edilir.

Kamu görevlisi
Madde 44 - (1) Bu Kanun kap-

samına giren görevlerle bağlantılı
olarak kamu görevlileri hakkında
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memur-
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanun hüküm-
leri uygulanmaz.

Kurumlar
Madde 45 - (1) Bu Kanunun 5 inci

maddesinde yer alan koruyucu ve
destekleyici tedbirlerden;

a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı da-
nışmanlık ve barınma tedbirleri Milli
Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yö-
netimler,

b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri
Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu,

d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri
Sağlık Bakanlığı,

Tarafından yerine getirilir.
(2) Bakım ve barınma tedbirleri-

nin yerine getirilmesi sırasında ihti-
yaç duyulan kolluk hizmetlerinin ye-
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rine getirilmesi, çocukların rehabili-
tasyonu, eğitimi ve diğer bakanlıkla-
rın görev alanına giren diğer husus-
larla ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından
yapılan her türlü yardım ve destek
talepleri Milli Eğitim Bakanlığı, İçiş-
leri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili
diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve
kuruluşları tarafından geciktirilmek-
sizin yerine getirilir.

(3) Bu tedbirlerin yerine getiril-
mesinde kurumların koordinasyonu
Adalet Bakanlığınca sağlanır.

Kadrolar
Madde 46 - (1) Bu Kanun gereğince

kurulacak mahkemelerin kuruluş ve
çalışmaları için gerekli sınıflardan ye-
teri kadar kadro temin edilir.

Yönetmelik
Madde 47 - (1) Bu Kanunun 5 ve 10

uncu maddelerinin uygulanmasına
ilişkin usûl ve esaslar, Adalet Bakan-
lığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu tarafından müşte-
reken, diğer maddelerin uygulanma-
sına ilişkin usûl ve esaslar ise Adalet
Bakanlığı tarafından altı ay içinde çı-
karılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 48 - (1) 7.11.1979 tarihli ve

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul-
leri Hakkında Kanun yürürlükten kal-
dırılmıştır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırı-
lan 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Ço-
cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö-
rev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanuna yapılan yollamalar, bu Kanu-
nun ilgili hükümlerine yapılmış sayı-
lır.

Geçici Madde 1 - (1) 2253 sayılı Ka-
nun gereğince kurulan çocuk mah-

kemelerinde derdest bulunan ve bu
Kanun ile kurulan çocuk mahkeme-
sinin görevine giren dava ve işler, bu
mahkemeler faaliyete geçtiğinde ço-
cuk mahkemesine devredilir.

(2) Genel ceza mahkemelerinde gö-
rülmekte olan ve bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihte onsekiz yaşını
doldurmuş olan sanıklar hakkındaki
dava ve işler çocuk mahkemeleri ile
çocuk ağır ceza mahkemelerine dev-
redilmez.

(3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk
ağır ceza mahkemeleri bulunmayan
yerlerde, bu mahkemeler kurulup gö-
reve başlayıncaya kadar çocuklar tara-
fından işlenen suçlara ait soruşturma
ve kovuşturmalar Cumhuriyet baş-
savcılığı ve görevli mahkemelerce bu
Kanun hükümlerine göre yapılır.

(4) Çocuk mahkemesi bulunmayan
yerlerde, bu mahkeme kurulup gö-
reve başlayıncaya kadar korunma ih-
tiyacı olan çocuklar hakkında tedbir
kararları görevli aile veya asliye hu-
kuk mahkemelerince alınır.

(5) Adalet Bakanlığının koordina-
törlüğünde ilgili bakanlıklar ve bağlı
kuruluşlar bu Kanunun yürürlüğü ta-
rihinden itibaren altı ay içinde koru-
yucu ve destekleyici tedbirleri yerine
getirmek üzere gerekli tedbirleri alır.
Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve bağlı ku-
ruluşlar bu amaçla sivil toplum kuru-
luşlarıyla işbirliğine gidebilirler.

Yürürlük
Madde 49 - (1) Bu Kanunun;
a) Suça sürüklenen ve hakkında ba-

kım tedbiri uygulanan çocuklar hak-
kında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu tarafından yerine ge-
tirilecek hizmetlere ilişkin hükümler
ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi yayımı tarihinden itibaren
altı ay sonra,

b) 37 nci maddesinin birinci fıkrası-
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nın ikinci cümlesi ile 5 inci maddesi-
nin birinci fıkrasının (a) bendi yayımı
tarihinden itibaren bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tari-
hinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 50 - (1) Bu Kanun hükümle-

rini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ

(1) 2006 - 5560
(2) 2012 - 6327

(3) 2019 - 7188

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye bakınız).

3; 2
19; 1, 3
23; 1
24; 1

32; 3
33; 3
39; 3
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GENELGE
2012/20

Geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımızın her türlü tehlikeden
korunarak bedensel ve ruhsal açıdan
sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bi-
reyler olarak sosyal hayatta yerlerini
almaları, Hükümetimizin temel he-
defleri arasında bulunmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda; çocuk-
larımızı koruyup kollamaya yönelik
mevzuat ve düzenlemeler yürürlüğe
konularak, oluşturulan altyapı çer-
çevesinde yürütülen uygulamaların
geliştirilmesi için çalışmalar devam
etmektedir.

Çocuğun beden veya ruh sağlı-
ğına zarar veren ya da zarar verme
riski taşıyan, fiziksel, duygusal, zi-
hinsel veya cinsel gelişimini olum-

suz etkileyen durumlar, çocuğa
karşı kötü muamele şeklinde tanım-
lanmaktadır. Kötümuamelenin istis-
mar ya da ihmal olmak üzere iki
farklı boyutu bulunmaktadır. Ül-
kemizde istismara uğrayan çocuk
ve/veya ailesi, yaşanan olumsuzluk-
ları pek çok sebeple gizleme eğili-
mindedir. Bu sebeple de istismara
uğrayan çocuğa verilmesi zorunlu
olan hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal
destek aksayabilmektedir.

Mağdur çocukların; kolluk kuv-
vetleri, adl0ei merciler ve sağlık ku-
rumları tarafından ayrı ayrı değer-
lendirilmesi ve bu süreçte yaşadıkla-
rını defalarca dile getirmek zorunda
bırakılması, gizliliğin yeterince sağla-
namaması, ilgili kurumlarda çocukla
görüşme yapanların; çocuğun ruh-
sal durumunu gözeterek görüşme
yapabilecek yeterlilikte eğitime sa-
hip olmaması halinde, çocuğun uğra-
dığı travma şiddetlenmektedir.
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Yukarıda belirtilen hususlar dik-
kate alınarak; çocuk istismarının ön-
lenmesi ve istismara uğrayan çocuk-
lara bilinçli ve etkin bir şekilde mü-
dahale edilmesi amacıyla, öncelikli
olarak cinsel istismara uğramış çocuk-
ların ikincil örselenmesini asgariye
indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu
alanda eğitimli kişilerden oluşan bir
merkezde ve tek seferde gerçekleştiril-
mesini temin etmek üzere; Sağlık Ba-
kanlığına bağlı hastaneler/kurumlar
bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri-
nin (ÇİM) kurulması ve bu merkez-
lerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca
koordine edilmesi gerekli görülmüş-
tür.

Pilot uygulama olarak ilk defa An-
kara’da açılmış bulunan ÇİM, ilgili
kurumların da katılımı ile faaliyetle-
rini sürdürmektedir. Bu süreçte elde
edilen tecrübeler ışığında Ankara’ya
ilaveten Kayseri, Samsun ve Gazi-
antep’te kurulan ÇİM’lerin zaman
içerisinde ülke genelinde yaygınlaştı-
rılması hedeflenmektedir.

Öte yandan; ÇİM’lerin çalışma
ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve
amacına uygun bir şekilde yürütül-
mesi için gerekli tedbirleri görüşüp
karara bağlamak ve bu konuda ku-
rumlar arası işbirliği ve koordinas-
yonu sağlamak üzere; Sağlık Bakan-
lığı Müsteşarı ya da yardımcısının
başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçiş-
leri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp
Kurumu Başkanlığıtemsilcilerinin
(bakanlıklardan müsteşar yardım-
cısı, başkanlıklardan başkan yardım-
cısı düzeyinde) katılımıyla ÇİM Yöne-
tim ve Koordinasyon Kurulu (Kurul)
oluşturulmuştur.

Kurulun ve ÇİM’lerin çalışma
usul ve esasları, aşağıda sayılan hu-
suslar çerçevesinde Kurul tarafından
belirlenecek; sekretarya hizmetleri,
alınan kararların ilgili kurumlarca
uygulanmasının takibi ve koordinas-
yonu Sağlık Bakanlığı tarafından yü-
rütülecektir. Yargıtay Başkanlığı, Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve
ilgili İl Cumhuriyet Başsavcılığı tem-
silcileri ile katkı sağlayabileceği ön-
görülen ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarının yanı sıra üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları, meslek bir-
likleri, konu ile ilgili uluslararası ku-
ruluş ve özel sektör temsilcileri de
Kurul toplantılarına davet edilebile-
cektir.

ÇİM’lerin işleyişi hususunda;

1 - ÇİM’lerde görev yapacak
personelin eğitiminin, Sağlık Ba-
kanlığınca uygun görülen merkez-
lerde gerçekleştirilmesi, özellikle ço-
cuklarla ilgili alanlarda görev ya-
pan öğretmen, sosyal çalışma görev-
lisi, sağlık personeli, din görevlisi
gibi kamu görevlileri ile kolluk gö-
revlilerine kurumlarınca eğitim veri-
lerek ÇİM’lerin amacı ve işleyişi ko-
nusunda bilgilendirilmesi veya Sağ-
lık Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre
belirlenecek aralıklarla verilecek eği-
timlere katılımlarının sağlanması,

2 - ÇİM personelinin görev ve
yetkilerine ilişkin düzenlemelerin
Sağlık Bakanlığı tarafından hazır-
lanarak Kurulun onayı ile yapıl-
ması; ÇİM’lerde yürütülecek hizmet-
lerin, farklı uygulamalara yer verme-
yecek biçimde bu Genelgede belirti-
len hususlar ile gerektiğinde Kurulca
belirlenen esaslar doğrultusunda be-
lirli standartlarda yerine getirilmesi,

3 - Özellikle cinsel istismar su-
çunun mağduru olan çocukların et-
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kin bir şekilde korunmalarının sağ-
lanması, ikincil mağduriyetlerinin ön-
lenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu
alanda eğitimli kişiler tarafından tek
seferde yapılmasıve istismarı önleyici
tedbirlerin alınması amacıyla Cum-
huriyet başsavcılıkları tarafından yü-
rütülen soruşturma işlemlerinin; Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
yayımlanan "Soruşturma Usul ve
Esasları" konulu Genelgenin ilgili bö-
lümüne göre yürütülmesi,

Bu kapsamda, üniversitelerde ku-
rulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından
ÇİM’-lerin işleyişine dair usul ve esas-
lar dikkate alınarak tamamlanmış
özelliklere sahip bulunan çocuk ko-
ruma birimleri veya merkezlerinde
de soruşturma işlemlerinin yapılma-
sına dair Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu kararına uygun hareket
edilmesi,

4 - İfade alma, rapor düzenleme
ve delillerin hukuka uygun toplan-
ması gibi adli işlemler yönünden
Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapıla-
cak değerlendirme ve denetim yetkisi
saklı kalmak kaydıyla, mülkî idare
amirlerince; merkezde yapılacak hiz-
metlerin yerine getirilmesi için me-
kân ve personel tahsisi dâhil ol-
mak üzere gereken tüm tedbirlerin
alınarak merkezin işleyişinin takip
edilmesi ve üçer aylık dönemler hâ-
linde hazırlanacak raporların, uygu-
lamadaki aksaklıkları ve çözüm yol-
larını da içerecek biçimde Kurula su-
nulmak üzere Sağlık Bakanlığına gön-

derilmesi,
5 - ÇİM’ler ile üniversitelerin Sağ-

lık Bakanlığınca belirlenen özelliklere
sahip çocuk koruma birimleri veya
merkezleri bünyesinde; cinsel istis-
mara maruz kalan çocuğun beden
veya ruh sağlığının bozulup bozulma-
dığının tespitine yönelik raporu ver-
mek üzere; adli tıp mevzuatına uy-
gun olarak ilgili uzmanların yer ala-
cağı sağlık kurulu oluşturulması için
ilgili kurumlarca gereken tedbirlerin
alınması,

6 - ÇİM’lerin çalışmalarını yürü-
tebilmesi için ihtiyaç duyacağı; per-
sonel, araç, gereç ve her türlü dona-
nım desteği ile diğer hususların ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarınca önce-
likle sağlanması,

uygun görülmüştür.

Kurulun ve ÇİM’lerin çalışmaları-
nın bir bütünlük içinde yürütülmesi,
bu konuda kurumlar arası işbirliği ve
koordinasyonun sağlanması, Kurul
tarafından alınan kararların uygu-
lanması, ÇİM’lerin çalışmalarını ge-
rektiği gibi yürütebilmesi için bütün
bakanlık, kamu kurum ve kuruluş-
larınca gereken destek ve yardım
sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica
ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
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22.
ADLİ GÖRÜŞME ODALARI

YÖNETMELİĞİ

Adli Görüşme Odalarına yöne-
lik yürütülen çalışmalar kapsamında
24/02/2017 tarihinde adli görüşme
odaları yönetmeliği yürürlüğe girmiş
ve ilk adli görüşme odası 03/04/2017
tarihinde faaliyete başlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

amacı; öncelikli olarak çocuğun üs-
tün yararı ilkesi uyarınca çocuk dostu
adli usullerin işletilmesini, adli süreç
içinde yer alan mağdur, tanık ve suça
sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile
içi şiddet mağdurları ve diğer kırıl-
gan gruba dahil mağdurlarla uygun
ortam ve yöntemle görüşme yapılma-
sını, ikincil örselenmenin önlenme-
sini, korunma ihtiyaçlarının tespitini
ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesini
sağlamak üzere adliyeler bünyesinde

özel bir alan olarak adli görüşme oda-
larının kurulması, işlerlik kazanması,
ilgili personelin görev, yetki, sorum-
lulukları ile bu odaların işleyişine iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Ba-

kanlıkça belirlenen adliyeler bünye-
sinde kurulacak adli görüşme odaları
ile bu odalarda görev alacak adli ve
idari personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,

9/12/1994 tarihli ve 4058 sayılı Ka-
nunla onaylanması uygun bulunan
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına
Dair Sözleşmenin 12 nci maddesi-
nin ikinci fıkrasına, 19 uncu madde-
sinin birinci ve ikinci fıkrasına ve 40
ıncı maddesine, 25/11/2010 tarihli ve
6084 sayılı Kanunla onaylanması uy-
gun bulunan Avrupa Konseyi Çocuk-
ların Cinsel Sömürüsü ve İstismara
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Karşı Korunması Sözleşmesinin 36
ncı maddesine, 24/11/2011 tarihli ve
6251 sayılı Kanunla onaylanması uy-
gun bulunan Kadınlara Yönelik Şid-
det ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesinin 26 ncı madde-
sinin birinci fıkrası ve 56 ncı maddesi-
nin birinci fıkrasına, 3/7/2005 tarihli
ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanu-
nunun 4 üncü, 5 inci ve 15 inci mad-
deleri ile 35 inci maddesinin birinci
fıkrasına ve 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
52 nci ve 236 ncı maddelerine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte

geçen;
a) Adli görüşme: Mahkemelerden

veya Cumhuriyet başsavcılıklarından
adli görüşme odası koordinatörlü-
ğüne yönlendirilen dosyalardaki ço-
cuk veya yetişkinlerle, adli görüşme
odalarında yaşlarına, içinde bulun-
dukları duruma uygun şekilde uz-
manlar tarafından yapılan görüş-
meyi,

b) Adli işlem: Adli süreçte çocuk-
lara veya yetişkinlere yönelik olarak
yürütülen ve bu kişilerin bizzat ha-
zır bulunmasını gerektiren her türlü
işlemi,

c) Bakan: Adalet Bakanını,
ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
d) Başkanlık: Adalet Bakanlığı

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur
Hakları Daire Başkanlığını,

e) Çocuk: Daha erken yaşta ergin
olsa bile 18 yaşını doldurmamış ki-
şiyi,

f) Görüşme yapılan/yapılacak kişi:
Adli süreç içinde yer alan mağdur, ta-
nık ve suça sürüklenen çocuklar ile
cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları
ve diğer kırılgan gruba dâhil yetişkin

mağdurları,
g) Hâkimlik: Görüşme yapılan kişi-

lerle ilgili olarak adli ve idari tedbir-
lere karar veren ve bu amaçlarla ifade
ve sorgu gibi adli işlemleri gerçekleşti-
ren sulh ceza ve infaz hâkimliklerini,

ğ) Komisyon: Adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonunu,

h) Koordinatör: Odaların kullanımı
ile ilgili işlemlerde teknik personel,
uzman ve ilgili yazı işleri personeli-
nin koordinasyonunu sağlayan kişiyi,

ı) Mahkeme: Adli görüşme odaları-
nın bulunduğu yerlerde faaliyet gös-
teren her türlü ilk derece hukuk ve
ceza mahkemelerini,

i) SEGBİS: Yargı çevresi dışında bu-
lunan ya da mahkemede hazır bulu-
namayan kişilerin video konferansla
dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına
alınması amacıyla kullanılan ses ve
görüntü bilişim sistemini,

j) Teknik personel: Video kaydı,
ses kaydı, internet bağlantısı, SEG-
BİS bağlantısı ve benzeri teknik ko-
nularda destek sağlayan personeli,

k) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemini,

l) Uzman: Aile, çocuk ve çocuk ağır
ceza mahkemeleri bünyesinde psiko-
log, pedagog ve sosyal çalışmacı kad-
rosunda çalışan görevliler ile Ceza
Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu gereğince bu Yönet-
melik kapsamına giren konulara iliş-
kin olarak tayin edilen kişileri,

ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5 - (1) Adli görüşme

odalarından öncelikli olarak mağdur,
tanık ve suça sürüklenen çocuklar
yararlandırılır. Çocuklarla ilgili her
türlü eylem ve işlemlerde çocuğun
yüksek yararı öncelikli olarak dikkate
alınır.
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(2) Adli görüşme odalarında ger-
çekleştirilen tüm iş ve işlemler ile mes-
leki çalışmalar sırasında görüşme ya-
pılan/yapılacak kişinin;

a) Yaş, cinsiyet ve gelişim özellikle-
rinin göz önünde bulundurulması,

b) Herhangi bir nedenle ayrımcılığa
tâbi tutulmaması,

c) Güvenliği ve temel ihtiyaçları
için gereken tedbirlerin alınması,

ç) Damgalanmasına yol açabilecek
eylemlerin engellenmesi ve bu ko-
nuda gereken tedbirlerin alınması,

d) Yaşına ve gelişim durumuna
göre hakları ile süreç hakkında bilgi-
lendirilmesi, sürece etkin katılımının
sağlanması, gizlilik ilkesine ve kişilik
haklarına aykırı olmadıkça ailesinin
veya kanuni temsilcisinin de sürece
dâhil edilmesi,

e) Korunma ve desteklenme ihtiya-
cının tespiti halinde ilgili mevzuatta
yer alan kurumlara yönlendirilmesi
ve hizmetlerden yararlandırılması,

f) Yüz yüze gelmesinde sakınca
bulunduğu değerlendirilen kişilerle
karşı karşıya getirilmemesi,

hususlarında gerekli dikkat ve
özen gösterilir.

(3) Tüm iş ve işlemler görüşme ya-
pılan kişinin örselenmesini engelle-
yecek şekilde mümkün olan en kısa
sürede gerçekleştirilir.

(4) Daha önce mevzuata uygun şe-
kilde görüşme yapılarak ifade, beyan
ve diğer adli işlemleri gerçekleştirilen
kişiler zorunluluk olmadıkça tekrar
bu işlemlere tabi tutulmaz.

(5) Hizmetler karşılıklı iletişim, iş-
birliği ve ekip çalışması anlayışı ile
yürütülür.

(6) Gerçekleştirilen çalışmalar ile tu-
tulan kayıt ve raporların gizliliğine
riayet edilir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında ya-
pılacak iş ve işlemlerde, Başkanlıkça
hazırlanan Mağdura Yaklaşım Kılavu-

zunda belirtilen ilke ve esaslara uyu-
lur.

İKİNCİ BÖLÜM
Adli Görüşme Odası Personelinin

Görevleri ve Görevlendirilme
Usulü

Uzmanın görevleri
MADDE 6 - (1) Adli görüşme oda-

larında hizmet sunacak uzmanın gö-
revleri şunlardır:

a) Koordinatörce bilgilendirilme-
sini müteakip görüşme yapılacak ki-
şinin dosyasını gerekli işlemlerin ger-
çekleştirilmesini sağlayacak şekilde
önceden incelemek.

b) Görüşme yapılacak kişinin ve
yüksek yararına aykırı olmadıkça ço-
cuğun ailesi veya kanuni temsilcisi ya
da gerektiğinde müdafii veya vekili
ile irtibata geçmek, süreç hakkında
bilgi vermek ve gerekli görülen hal-
lerde işlem öncesinde ön görüşme
yapmak.

c) Engellilik, kronik hastalık gibi
özel durumları, tercüman ihtiyacı ve
diğer gereksinimleri olan görüşme ya-
pılacak kişiler ve aileleri ile ilgili ola-
rak koordinatörce gerekli imkânların
sağlanmasını takip etmek ve gerekti-
ğinde durumu ilgili hâkim veya Cum-
huriyet savcısının bilgisine sunmak.

ç) Görüşme yapılacak kişinin adli
görüşme odasına gelişinden ayrılma-
sına kadar kendisine eşlik etmek, ge-
rektiğinde güvenlik güçlerinin ve di-
ğer personelin yardımını almak.

d) Görüşme öncesinde görüşme
yapılacak kişiyi ve gerekli hallerde
ailesini görüşmeye hazırlamak ve te-
mel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağ-
lamak.

e) Mahkemeler veya Cumhuriyet
başsavcılığı tarafından koordinatöre
yönlendirilen dosyalardaki görüşme
yapılacak kişilerle uygun şekilde adli
görüşmeleri yapmak.
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f) Adli görüşme sırasında hâkim,
Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil
veya diğer ilgililerce ses sistemi kul-
lanılarak iletilen soruları görüşme ya-
pılan kişiye uygun ve anlaşılabilir bir
dille aktarmak ve rahat bir şekilde ce-
vap vermesini sağlamak.

g) Görüşme yapılan kişinin, ko-
runma veya desteklenme ihtiyacı
içinde bulunduğunun tespiti halinde,
durumu ilgili kurum, kuruluş veya
adli mercilere bildirmek.

ğ) Görüşme sırasında dikkat çeken
ve yargılama için gerekli olabilecek
görüşme yapılan kişinin genel du-
rumu, beden dili, sorulan sorulara
verdiği farklı tepkiler gibi önemli ko-
nuları içeren “Adli Görüşme Raporu”
nu kendisine verilen süre içinde mah-
keme veya Cumhuriyet savcısına sun-
mak.

h) Görüşme yapılan/yapılacak kişi
ve yakınlarını, istemeleri halinde gö-
rüş ve önerilerini iletebileceği yön-
tem ve merciler konusunda bilgilen-
dirmek.

ı) Adli görüşme odasının işleyişine
ilişkin mevzuat ve uygulamada ya-
şanan sorunları ve çözüm önerilerini,
bu hizmetten faydalanan kişilerin gö-
rüşlerini de dikkate alarak gerekti-
ğinde koordinatöre bildirmek.

i) Mevzuatta öngörülen veya ilgili
hakim ya da Cumhuriyet savcısı tara-
fından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Adli görüşme odası koordinatörü-
nün görevleri

MADDE 7 - (1) Yazı işleri müdürü
veya mümkün olmaması halinde or-
ganizasyon ve iletişim becerisi olan
uygun bir personel komisyon tarafın-
dan adli görüşme odası koordinatörü
olarak görevlendirilir.

(2) Koordinatörün görevleri şunlar-
dır:

a) Hizmet kalitesi standartlarını gö-
zetmek, adli görüşme odasının dü-
zenli ve etkin şekilde işlemesini sağ-
lamak ve bu yönde gerekli tedbirleri
almak.

b) Mahkeme veya Cumhuriyet baş-
savcılığı tarafından görüşme yapıl-
ması istenilen kişiler için gerekli ran-
devu düzenlemelerini yapmak ve ta-
kibini sağlamak.

c) Randevuların belirli bir düzen
içinde planlanması için gerekli işlem-
leri yapmak.

ç) Görüşme öncesinde ilgili hâkim,
Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil, uz-
man, yazı işleri personeli ve teknik
personel arasında koordinasyonu sağ-
lamak.

d) Mahkeme ve Cumhuriyet baş-
savcılığı tarafından yapılan adli gö-
rüşme taleplerini ilgili uzmana haber
vermek.

e) Acil hallerde adli görüşme odala-
rının kullanımı ile ilgili gerekli düzen-
lemeleri yapmak ve ilgili mercilerin
koordinasyonunu sağlamak.

f) Görüşmenin verimli ve güvenli
geçmesi için gereken tedbirleri almak,
bu konuda gerektiğinde güvenlik güç-
lerinden yardım istemek ve görüşme
sonrasında ilgili dosyanın mahkeme
veya Cumhuriyet savcısına gönderil-
mesini sağlamak.

g) Adli görüşme odasının işleyişine
ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar
ile çözüm önerilerini Cumhuriyet baş-
savcılığına bildirmek.

ğ) İşlemler sırasında korunma ih-
tiyacı tespit edilen ve ilgili mercilere
yönlendirilen kişilere yönelik kayıt-
ları tutmak.

h) Aynı ilde bulunan Çocuk İzlem
Merkezi, Üniversite Çocuk Koruma
Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezi gibi kurumlar ile irtibat ve
koordinasyon içinde çalışmak.

ı) Mevzuatta öngörülen veya ilgili
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hakim ya da Cumhuriyet savcısı tara-
fından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Teknik personelin görevleri
MADDE 8 - (1) Bakanlık veya

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafın-
dan UYAP, SEGBİS ve diğer ilgili bili-
şim sistemleri konusunda uzman bir
personel adli görüşme odasına teknik
destek vermek üzere görevlendirilir.

(2) Teknik personelin görevleri şun-
lardır:

a) Koordinatör tarafından bildirilen
görüşmeler için gereken teknik hazır-
lıkları yapmak.

b) Video kaydı, ses kaydı, inter-
net bağlantısı, SEGBİS bağlantısı ve
UYAP işlemleri gibi konularda teknik
destek sağlamak.

c) Malzemelerin bakım ve kontrol-
lerini takip etmek ve bu konuda koor-
dinatörle işbirliği içinde çalışmak.

ç) Görüşme yapılan kişilerle ilgili
dijital veri ve belgelerin güvenliğini
sağlayacak tedbirleri almak.

d) Mevzuatta öngörülen veya ilgili
hakim ya da Cumhuriyet savcısı tara-
fından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Uzman ve personel görevlendiril-
mesine ilişkin hususlar

MADDE 9 - (1) Komisyon, nöbet
çizelgesi oluşturarak, aile, çocuk ve
çocuk ağır ceza mahkemelerinde ça-
lışan uzmanları bu Yönetmelikte be-
lirtilen iş ve işlemleri yerine getirmek
üzere görevlendirir.

(2) Aile, çocuk ve çocuk ağır ceza
mahkemeleri bünyesinde görevli bu-
lunan uzmanların sayılarının yeter-
siz olduğu yerlerde Cumhuriyet baş-
savcılığı ile gerekli yazışmaların ya-
pılması suretiyle denetimli serbestlik
müdürlükleri bünyesinde çalışan de-
netimli serbestlik uzmanlarından da
nöbet çizelgesine dahil edilmek sure-

tiyle faydalanılabilir.
(3) Adliye bünyesinde yeterli sa-

yıda uzmanın görev yapmaması, de-
netimli serbestlik müdürlüklerinde
görevli uzmanların işlerinin yoğun ol-
ması veya görevin belirtilen uzmanlar
tarafından yapılmasında fiili veya hu-
kuki bir engel bulunması halinde; yü-
rütülen adli süreç kapsamında mah-
kemeler veya Cumhuriyet başsavcı-
lıklarınca ilgili kanunlar gereğince bi-
lirkişi görevlendirilmek suretiyle adli
görüşme odası kullanılır. Ancak ifade
ve beyan alınması sırasında bu Yönet-
melikte belirtilen usûl ve ilkeler dik-
kate alınır.

(4) Bu Yönetmelik hükümleri uya-
rınca mevcut uzman sayısı ve iş du-
rumu dikkate alınarak adli görüşme
odasında görev alacak personelin nö-
bet çizelgesi uygun görülen süreler
için komisyon tarafından düzenlenir.
Nöbet çizelgesinde uzmanların eşit
aralıklarla yer almaları sağlanır. Acil
hallerde ve ihtiyaç olması halinde ek
personel görevlendirilir.

(5) Cinsel suç mağdurlarının beyan-
larının veya ifadelerinin alınması sıra-
sında mümkün olması halinde, mağ-
durla aynı cinsiyete sahip uzman gö-
revlendirilir. Ayrıca sürecin tekrarlan-
ması halinde, mümkünse aynı uzma-
nın görevlendirilmesi sağlanır.

(6) Adli görüşme odasının işleyişi
acil haller hariç olmak üzere mesai
saatlerine göre belirlenir. Ancak ko-
misyon, adliyeye gelen görüşme ya-
pılacak kişi sayısı, mevcut iş yükü, in-
san kaynağı ve diğer halleri gözete-
rek, adli görüşme odasının yirmi dört
saat esasına göre veya hafta sonu da
çalışmasına karar verebilir.

(7) Hizmette sürekliliğin ve kalite-
nin sağlanması bakımından koordina-
törün ve görevlendirilen diğer perso-
nelin zorunlu haller dışında değiştiril-
memesi esastır.
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(8) Adli görüşme odasında görev
yapacak personelin izinlerine ilişkin
hususlar hizmetin aksamamasına dik-
kat edilerek ilgili mevzuat hükümle-
rine göre yerine getirilir.

Mahkemelerin kendi uzmanların-
dan yararlanması

MADDE 10 - (1) Mahkemeler, adli
görüşme odasında yapılacak iş ve iş-
lemin niteliği ile görüşme yapılacak
kişinin yararını dikkate alarak, nöbet
çizelgesinde belirlenen uzman yerine
kendi birimlerinde görevli uzmanlar-
dan da yararlanabilirler.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca görev-
lendirilen uzmanlar da bu Yönetme-
likte öngörülen görevleri yerine ge-
tirmek ve işleyişe uygun hareket et-
mekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Görüşme Odalarına İlişkin

Standartlar

Adli görüşme odalarının genel
standartları

MADDE 11 - (1) Adliyeler bünye-
sinde özel bir alan olarak oluşturula-
cak adli görüşme odasında, mümkün
olduğu ölçüde aşağıdaki genel stan-
dartların yerine getirilmesi sağlanır:

a) Adli görüşme odasının; görüşme
odası, bekleme odası ve gözlem odası
olmak üzere en az üç bölümden oluş-
ması ve bölümlerin yan yana veya ya-
kın bir konumda olması.

b) Her bir bölümün en az yirmi
dört metre kare büyüklüğünde, ay-
dınlık ve ferah olması.

c) Bölümlerin uygun sıcaklıkta, ru-
tubetsiz olması ve iyi havalandırıl-
ması.

ç) Adli görüşme odasının, ku-
rulduğu binanın sessiz bir yerinde
konumlandırılması, girişinin müm-
künse ayrı bir kapıdan yapılması ve
sınırlı erişim düzenlemelerine uygun

olarak yapılandırılması.
d) Bölümlerin birbirinden duvar

veya modüler sistemle ayrılması ve
ses yalıtımına yönelik tedbirlerin alın-
ması.

e) Bölümlerin içinde yer alan mobil-
yaların bölümün amacına uygun ve
farklı yaş grubundaki kişilerin rahat-
lıkla kullanabileceği şekilde seçilmesi.

Bekleme odası
MADDE 12 - (1) Bekleme odası, gö-

rüşme yapılacak kişilerin ve diğer il-
gililerin işlem öncesinde bekleyeceği,
işleme hazırlanacağı ve gerektiğinde
avukatıyla birebir görüşme yapacağı
çok amaçlı adli görüşme odası bölü-
müdür.

(2) Bekleme odasında genel asgari
standartlara ek olarak mümkün ol-
duğu ölçüde aşağıdaki asgari stan-
dartlar sağlanır:

a) Görüşme yapılacak kişilerin ve
diğer ilgililerin istirahat edebilecek-
leri rahatlıkta, iyi havalandırılmış ve
aydınlık bir yapıda olması.

b) Ofis ortamından ziyade bekleme
salonu gibi tasarlanması.

c) Oda tasarlanırken ve mobilyalar
seçilirken farklı yaş gruplarından ki-
şilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması,
sadece küçük yaştaki çocuklara veya
ergenlere yönelik tasarlanmaması.

ç) Farklı yaş grupları ve ihtiyaç-
ları dikkate alınarak gerektiğinde ço-
cuğun psiko-sosyal rahatlığını sağla-
yacak oyuncak, boyama kiti, kâğıt-
kalem, çizgi roman gibi materyallerin
bulundurulması.

(3) Görüşme yapılacak kişi ile kar-
şılaşmasında sakınca bulunan kişiler
hiçbir şekilde bekleme odasına alın-
maz; bu kişilerin işlem sırasında hazır
bulunabileceği durumlarda görüşme
yapılan kişi ile karşılaşmaması için
gerekli tüm tedbirler uzman ve koor-
dinatör tarafından alınır. Bu konuda
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gerektiğinde güvenlik güçlerinin yar-
dımına başvurulabilir.

Görüşme odası
MADDE 13 - (1) Görüşme odası,

görüşme yapılan kişi ile uzmanın
sesli ve görüntü kaydı alınarak birebir
görüşme yapabileceği adli görüşme
odası bölümüdür.

(2) Görüşme odasında genel asgari
standartlara ek olarak mümkün ol-
duğu ölçüde aşağıdaki asgari stan-
dartlar sağlanır:

a) Odanın adli görüşme amacına
uygun olarak mümkün olduğunca
sade bir şekilde tasarlanması ve mo-
bilyalar seçilirken farklı yaş grupla-
rından görüşme yapılan kişilerin ihti-
yaçlarının dikkate alınması.

b)Yüksek kaliteli görüntü kaydı ve
aktarımı yapabilecek en az iki ka-
mera bulundurulması, kameraların
görüşme yapılan kişi tarafından fark
edilmeyecek şekilde odanın iki köşe-
sine, bir tanesi odanın tümünü görebi-
lecek, diğeri ise gerektiğinde görüşme
yapılan kişinin beden diline, yüz ve
mimiklerine yakın çekim yapabilecek
şekilde konumlandırılması.

c)Yüksek kaliteli ses kaydı ve akta-
rımı yapabilecek mikrofon ve kulak-
lık sisteminin bulundurulması ve gö-
rüşme yapılan kişinin dikkatini çek-
meyecek şekilde konumlandırılması.

ç) Oda içindeki cihaz ve donanımın
SEGBİS ve UYAP ile tam uyumlu ol-
ması.

d) Oda içindeki cihaz ve donanımın
kullanımının görüşme sürecini kolay-
laştıracak basitlikte olması.

e) Gözlem odası ile görüşme odası
arasında ses ve görüntünün kamera
ile aktarılması.

f) Gerektiğinde görüşme yapılan ki-
şinin yaşına uygun bir şekilde ken-
disini ifade etmesini kolaylaştıracak
oyuncak, boyama kalemleri, kağıt-

kalem gibi materyallerin temin edil-
mesi.

g) Odanın kapısına içeride gö-
rüşme yapıldığını belirten bir uyarı-
nın asılması.

Gözlem odası
MADDE 14 - (1) Gözlem odası,

adli görüşme sırasında ilgili hâkim
veya Cumhuriyet savcısı ile birlikte
hazır bulunabilecek diğer ilgili kişi-
lerin, adli görüşmeyi takip ettiği adli
görüşme odası bölümüdür. Ayrıca gö-
rüşme odasındaki donanımın kontrol
edildiği teknik cihazlar bu bölümde
yer alır.

(2) Gözlem odasında genel asgari
standartlara ek olarak mümkün ol-
duğu ölçüde aşağıdaki asgari stan-
dartlar sağlanır:

a) Gözlem odasının, adli işlem sı-
rasında hazır bulunabilecek kişilerin
görüşmeyi rahatça takip edebileceği
şekilde tasarlanması.

b) Odada SEGBİS ve UYAP bağlan-
tısı, görüşmenin sesli, görüntülü ve
yazılı kaydı için gerekli teknik dona-
nımın bulunması.

c) Görüşme odası ile gözlem odası
arasında yüksek kaliteli ve karşılıklı
ses ve görüntü iletiminin sağlanması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Adli Görüşme Odalarının İşleyiş

Usulleri

Adli işlemlerin adli görüşme oda-
larında yürütülmesine ilişkin esas-
lar

MADDE 15 - (1) Adli görüşme
odasının;

a) Öncelikli olarak mağdur, tanık
ve suça sürüklenen çocukların,

b) Cinsel suç ve aile içi şiddet suçu
mağdurları ile diğer kırılgan gruba
dâhil mağdurların,

ifade ve beyanlarının alınmasında
kullanılması esastır.
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(2) İş yoğunluğu dikkate alınarak
adli görüşme odasından; görüşme ya-
pılacak kişinin vekili, müdafii veya
uzmanın talebiyle ya da resen ilgili
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tara-
fından özel ortamda ifade veya beya-
nının alınması gerektiği ya da fail ile
yüz yüze gelmesinde sakınca bulun-
duğu değerlendirilen kişiler öncelikli
olarak faydalanır.

(3) İş yoğunluğu dikkate alınarak
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından
adli görüşme odasının belirli gün
veya saatlerde belirli gruplar için ya-
pılacak işlemlerde kullanılmasına ka-
rar verilebilir.

(4) Mahkeme ve Cumhuriyet baş-
savcılığı yazı işleri müdürlükleri tara-
fından görüşme yapılan kişilere iliş-
kin dosyaların üzerine işlemlerin adli
görüşme odasında yapıldığına dair
"Adli Görüşme Odası Çocuk" veya
"Adli Görüşme Odası Yetişkin" yazılı
bir kaşe basılır. Koordinatörce de üze-
rinde kaşe olmayan dosyalara aynı
kaşe basılır.

Çocuklara öncelik verilmesi
MADDE 16 - (1) Adli görüşme

odasının kullanımında çocuklara ön-
celik verilmesini sağlamak amacıyla,
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından
adliyenin mevcut iş yükü ve işleyişi
dikkate alınarak bir günü mağdur ço-
cuklar için olmak üzere haftanın en
az iki günü münhasıran çocuk dosya-
larına tahsis edilir.

(2) Münhasıran çocuk dosyalarına
ayrılan günlerde adli görüşme oda-
sının bu kapsamda değerlendirilen
diğer mağdurlarla ilgili işlemler için
kullanılabilmesi acil bir halin varlı-
ğına ve odanın uygunluğuna bağlıdır.

(3) Çocukların dâhil olduğu vaka-
larda, çocuğun hazır bulunması ve
bilgisine başvurulması gereken diğer
adli işlemler de adli görüşme oda-

sında gerçekleştirilebilir.

Soruşturma aşamasındaki işlem-
ler

MADDE 17 - (1) Soruşturmayı yü-
rüten Cumhuriyet savcısının veya il-
gili sulh ceza hâkiminin uygun gör-
mesi üzerine koordinatör gerekli iş-
lemleri derhal başlatır ve adli gö-
rüşme odasının uygunluğuna göre il-
gili personelle irtibata geçer.

(2) Adli görüşme odasının uygun
ve kullanılabilir olması halinde, koor-
dinatör tarafından görevli uzman ha-
zır edilir. Uzman, görüşme yapılacak
kişiyi ifade veya beyan alma işlemine
hazırlar. Daha sonra ilgili Cumhuri-
yet savcısı ya da sulh ceza hâkimine
haber verilmek suretiyle işlem yerine
getirilir.

(3) Adli görüşme odasının talep
anında müsait olmaması halinde, il-
gili Cumhuriyet savcısına veya hâ-
kime derhal bilgi verilir ve işlemin
yapılabileceği en yakın tarih ve saat
bildirilir. Taleple işlem arasındaki sü-
rede görüşme yapılacak kişinin yara-
rının gerektirdiği tedbirlerin alınması
ve gereksiz yere bekletilmemesi esas-
tır.

(4) Soruşturma aşamasında 5271 sa-
yılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca
mağdur çocuğun veya duruşmaya ge-
tirilmesi mümkün olmayan ve tanık-
lığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması
açısından zorunlu olan kişilerin beya-
nının alınması sırasında görüntü veya
ses kaydı alınır. Zorunluluk arz etme-
yen hallerde de görüşme yapılan kişi-
nin tekrar adli sürece dâhil edilmesini
engellemek amacıyla rızası dahilinde
sesli ve görüntülü kaydı alınabilir.

Mahkeme aşamasındaki işlemler
MADDE 18 - (1) Mahkeme aşama-

sında bu Yönetmeliğin 15 inci madde-
sinde sayılan kişilerin ifade veya be-
yanının adli görüşme odasında alın-
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masına, ilgili hâkim tarafından karar
verilebilir. Hâkim gerekli görmesi ha-
linde bu hususta karar verirken uz-
man görüşünden de faydalanabilir.

(2) Görüşme yapılacak kişinin ifade
ve beyan alma işleminin adli görüşme
odasında yapılmasına tensip aşama-
sında veya duruşma sırasında karar
verilmesi halinde; ilgili yazı işleri per-
soneli tarafından koordinatör ile irti-
bata geçilerek adli görüşme odasının
uygun olduğu gün ve saatte duruşma
günü verilmesi sağlanır. Çıkarılan da-
vetiyede ifadenin adli görüşme oda-
sında alınacağı özellikle belirtilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca işlem ya-
pılmasına duruşma sırasında veya
acele hallerde hâkim tarafından ka-
rar verilmesi halinde, koordinatör ile
irtibata geçilerek, uygun ve kullanıla-
bilir olması durumunda ifade ve be-
yan alma işlemi gecikmeksizin adli
görüşme odasında yapılır.

(4) İfade veya beyanın adli gö-
rüşme odasında alınacağı durum-
larda, koordinatör gerekli işlemleri
derhal başlatır. Koordinatör tarafın-
dan görevli uzman hazır edilir. Uz-
man, görüşme yapılacak kişiyi ifade
veya beyan alma işlemine hazırlar. Ni-
teliğine göre ifade ve beyan alma işle-
mini, hâkim bizzat adli görüşme oda-
sında yapabileceği gibi SEGBİS aracı-
lığıyla da gerçekleştirebilir.

Karar üzerine koordinatörce yapı-
lacak işlemler

MADDE 19 - (1) Koordinatör, ka-
rarın kendisine ulaşmasından veya
kendi iş listesine düşmesinden itiba-
ren UYAP ekranında gerekli kayıtları
oluşturur; mahkeme veya Cumhuri-
yet başsavcılığı bilgisi, taraf bilgisi, iş-
lem tipi ile belirlenen tarih ve saat
gibi bilgiler otomatik olarak iş liste-
sine düşmüş ise gerekli kontrolleri ve
düzeltmeleri yapar.

(2) Koordinatör, belirlenen tarih
için nöbet çizelgesinde görevlendiril-
miş uzmanı derhal bilgilendirir ve
dosya bilgilerini aktarır.

(3) Koordinatör, belirlenen gün ve
saatte işlemin tam ve amaca uygun
olarak yerine getirilmesini takip eder.

Uzmanın dosyayı incelemesi ve ön
görüşme yapması

MADDE 20 - (1) Koordinatör ta-
rafından dosya bilgilerinin iletilmesi
üzerine uzman, dosyayı inceler, gö-
rüşme yapılacak kişinin yararına aykı-
rılık taşımadıkça kanuni temsilcisiyle
ve gerektiğinde müdafii veya vekili
ile irtibata geçerek görüşme yapılacak
kişiyle bir ön görüşme gerçekleştire-
bilir.

(2) Uzman, ön görüşme yapılan ki-
şilere süreçle ilgili bilgi verir, varsa
sorularını cevaplar ve bu aşamada tes-
pit ettiği özel durumlarla ilgili gerekli
yönlendirme ve diğer işlemleri başla-
tır.

(3) Uzman, işlem öncesinde, sıra-
sında ve sonrasında görüşme yapıla-
cak kişiyi anlayacağı bir dille bilgilen-
dirir

Adli görüşme
MADDE 21 - (1) Uzmanın gö-

rüşme yapılacak kişinin yaşına, ge-
lişim özelliklerine ve durumuna uy-
gun doğrudan bir adli görüşme yap-
ması esastır. Adli görüşmenin süresi,
biçimi ve kapsamı görüşme yapılacak
kişinin yararına ve işlemin niteliğine
göre belirlenir.

(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısı, mü-
dafi veya vekil ve diğer ilgililerin soru
sormasının gerektiği hallerde adli gö-
rüşme aşağıdaki esaslara uygun şe-
kilde yapılır:

a) Adli görüşme, görüşme odası bö-
lümünde gerçekleştirilir ve işlem sıra-
sında bu bölüme görüşme yapılacak
kişi ve uzman ile gerekmesi halinde
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tercüman dışında kimse alınmaz.
b) Uzman, görüşme öncesinde gö-

rüşme yapılacak kişiye görüşmenin
niteliğini, yapılacak işlemleri, görüş-
menin sesli ve görüntülü olarak akta-
rıldığını, görüşmenin kaydedilip kay-
dedilmediğini ve kimler tarafından ta-
kip edildiğini anlayabileceği bir dille
anlatır.

c) Hâkim, Cumhuriyet savcısı, mü-
dafi, vekil ve diğer ilgililer, SEGBİS
bağlantısı ile mümkünse duruşma sa-
lonundan ya da gözlem odasından gö-
rüşmeyi takip eder.

ç) Hâkim, Cumhuriyet savcısı, mü-
dafi, vekil ve diğer ilgililer, sorularını
mikrofon veya ekran vasıtasıyla adli
görüşmeyi gerçekleştiren uzmana ile-
tir.

d) Uzman, kendisine iletilen so-
ruyu görüşme yapılan kişinin duru-
muna uygun bir dille aktarır, varsa ek
soruları aynı usulle yöneltir.

e) Adli görüşmenin sesli ve görün-
tülü olarak kaydı ile kameraların kul-
lanılma işlemi, ilgili mahkeme veya
Cumhuriyet başsavcılığı zabıt katibi
veya teknik personel tarafından ya-
pılır. Sesli ve görüntülü kayıt UYAP
sistemine kaydedilir.

f) Adli görüşmenin tutanağa geçiril-
mesi, ilgili mahkeme veya Cumhuri-
yet başsavcılığı zabıt katibi tarafından
yapılır. İfadelerin yazıya dökümü için
bilgisayar yazılımlarından da faydala-
nılabilir. Görüşme sonunda tutanağın
bir örneği taraflara verilir veya sonra-
dan tebliğ edilir.

g) Görüşme sonunda uzman tara-
fından görüşmenin genel çerçevesi,
içeriği, görüşme sırasında dikkat çe-
ken ve yargılama için önemli olabi-
lecek konuları içeren adli görüşme
raporu düzenlenir ve belirlenen süre
içinde dosyaya sunulur.

(3) Görüşme yapılacak kişinin ya-
rarı ve maddi gerçeğin ortaya çıka-

rılmasına katkı verecek durumlarda,
hâkim ya da Cumhuriyet savcısı tara-
fından görüşmeyi izlemek üzere adli
tıp gibi farklı uzmanlık alanlarından
kişiler de görevlendirilebilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca görevlen-
dirilenler, yapılan görüşmeyi gözlem
odasından veya duruşma salonundan
takip ederek, 5271 sayılı Kanunun 66
ncı maddesinin altıncı fıkrasında ön-
görülen usule uygun olarak soru yö-
neltebilirler.

(5) 5271 sayılı Kanunun 68 inci
maddesi uyarınca katılanın veya veki-
linin, şüphelinin ya da sanığın yahut
müdafii ile kanuni temsilcinin istemi
üzerine davet edilen uzman hakkında
da dördüncü fıkra hükümleri uygula-
nır.

Adli görüşme sırasında kullanıla-
cak teknikler

MADDE 22 - (1) Uzman; görüşme
yapılacak kişinin durumu, görüşme-
nin niteliği, süresi ve diğer hususları
göz önünde bulundurarak genel mes-
leki bilgi ve tecrübesinin gerektirdiği
teknikleri kullanır.

(2) Görüşmeyi takip eden hâkim,
Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil ve
diğer ilgililer de görüşmenin yukarı-
daki fıkra uyarınca ve görüşme ya-
pılan kişinin örselenmesini engelle-
yecek şekilde gerçekleşebilmesi için
gereken azami özeni gösterirler.

Koruyucu, önleyici ve destekleyici
tedbirlere yönelik işlemler

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmeli-
ğin 15 inci maddesinde belirtilen ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre hak-
kında koruyucu, önleyici ve destekle-
yici tedbir alınmasına yönelik işlem
yapılmakta olan kişilerle adliye içinde
doğrudan görüşme yapılmasını ge-
rektiren hallerde de adli görüşme oda-
sından yararlanılabilir.

(2) Yukarıda yazılan hallerde ilgili
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mahkeme veya hâkimliğin uygun gör-
mesi üzerine koordinatör tarafından
bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

Korunma ve desteğe ihtiyacı ol-
duğu tespit edilen kişilerin yönlendi-
rilmesi

MADDE 24 - (1) Dosya içeriğiyle
ilgili olsun ya da olmasın, herhangi
bir adli işlem sırasında korunma ve
desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen
kişilerin durumu uzman tarafından
ilgili mevzuat uyarınca yetkili merci-
lere yönlendirilmek üzere derhal ko-
ordinatöre bildirilir.

Hukuk mahkemelerindeki işlemler
ve diğer haller

MADDE 25 - (1) Hukuk mahke-
melerinde taraf veya tanık olarak yer
alan, bu Yönetmeliğin 15 inci mad-
desi kapsamına girdiği değerlendiri-
len kişilere ilişkin işlemler de ilgili
hâkimin uygun görmesiyle adli gö-
rüşme odasında gerçekleştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Kalitesi, Kurumlararası

Koordinasyon ve Personel
Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Hizmet kalitesinin sağlanması, iz-
lenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 26 - (1) Adli görüşme
odalarının işleyişine ilişkin hizmet ka-
litesinin sağlanmasında hizmetten ya-
rarlanan kişiler ile personelin görüş-
lerini açıkça paylaşabileceği katılımcı
bir yaklaşım sergilenmesi esastır.

(2) Görüşme yapılan kişilerin ve
ailelerin geri bildirimlerini almak
amacıyla adli görüşme odasında
istek-şikayet kutuları ile yeterli sa-
yıda geri bildirim formu bulunduru-
lur.

(3) Adli işlem sonrasında uzman
tarafından görüşme yapılan kişi ve

ailesine geri bildirim formlarıyla il-
gili bilgi verilir ve bu formları dol-
durmaları teşvik edilir. Geri bildiri-
min sözlü yapılması veya ilgililerin
okuma-yazma bilmemesi halinde, uz-
man bu durumu belirterek formu ken-
disi de doldurabilir.

(4) Geri bildirim formları her ay
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından
değerlendirilir. İletilen sorunların çö-
zümüne ilişkin olarak uygulama ve
işleyişe dair yapılması gereken işlem-
ler ilgili birimlere iletilir.

Uygulamada yaşanan sorunların
takibi ve raporlanması

MADDE 27 - (1) Koordinatör, uz-
manların da görüşünü alarak adli gö-
rüşme odasının işleyişine ilişkin ya-
şanan sorunları ve çözüm önerilerini
içeren raporu üç ayda bir Cumhuriyet
başsavcılığına sunar.

(2) İşleyişe ilişkin olarak yaşanan
idari sorunların çözümü için Cumhu-
riyet başsavcılığı tarafından gerekli
tedbirler alınır. Mahkeme aşamasın-
daki işlemlere yönelik sorunlar ise
komisyonda değerlendirilir. Uygun
görülen aralıklarla komisyon başkanı
ve Cumhuriyet başsavcısının da ka-
tılımıyla ilgili personelle toplantılar
yapılarak yaşanan sorunların gideril-
mesi ve hizmet kalitesinin artırılması
için atılacak adımlar değerlendirilir.
Koordinatörce, Cumhuriyet başsavcı-
lığına sunulan raporlar değerlendiril-
mek suretiyle oluşturulacak raporlar
altı ayda bir Başkanlığa iletilir.

(3) Başkanlıkça adli görüşme odası-
nın standartlara uygun bir şekilde ku-
rulup işletildiğinin kontrolü ve sorun-
ların yerinde tespit edilmesi amacıyla
uygun aralıklarla alan ziyaretleri dü-
zenlenir.

(4) Başkanlıkça her yıl Kasım
ayında, adli görüşme odasında sunu-
lan hizmetlere ilişkin olarak alınan
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geri bildirimlerin değerlendirilmesi,
uygulamada yaşanan sorunların ve
ihtiyaçların tespiti ile çözüm önerileri-
nin geliştirilmesi amacıyla ilgili birim,
kurum veya kuruluşların katılımıyla
toplantı düzenlenir. Toplantı sonuç-
ları, gerekli tedbirlerin alınması ama-
cıyla Başkanlıkça ilgili diğer kurum
veya kuruluşlarla da paylaşılabilir.

(5) Adli görüşme odasında yapılan
iş ve işlemlerle ilgili bilgiler üç ayda
bir Cumhuriyet başsavcılığı tarafın-
dan Başkanlığa gönderilir. Başkanlık
tarafından söz konusu istatistiki veri-
ler ve işleyişe ilişkin olarak gönderi-
len raporlar incelenmek suretiyle de-
ğerlendirilir.

(6) Başkanlık tarafından yapılan de-
ğerlendirmeler doğrultusunda; adli
görüşme odasının işleyişinin güçlen-
dirilmesi için, mevzuat değişiklikleri
de dâhil olmak üzere yapılması gere-
ken çalışmalar her yıl Bakanlığa arz
edilir ve gerekli işlemler başlatılır.

Kurumlararası koordinasyon
MADDE 28 - (1) Adli görüşme

odasının işleyişinde ilgili tüm kurum
veya kuruluşlarla tam bir işbirliği
içinde çalışılması esastır. Farklı ku-
rumlar arasındaki koordinasyon ko-
ordinatör tarafından sağlanır.

(2) Aynı yerde bulunan Çocuk İz-
lem Merkezi, Üniversite Çocuk Ko-
ruma Merkezi ve Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezi gibi kurumlarla iş-
birliği halinde çalışılır, uzmanlar ara-
sında düzenli vaka toplantıları yapıla-
rak uygulamanın istikrarlı bir şekilde
işletilmesi sağlanır ve gereken tedbir-
ler alınır.

(3) İlgili kurumlar tarafından dü-
zenlenen koordinasyon toplantılarına
katılan hâkim, Cumhuriyet savcısı,
uzman veya diğer personel; adli gö-
rüşme odasının işleyişi, diğer kurum-
lara yapılan yönlendirmeler ile ku-

rumlararası işbirliğine yönelik göz-
lem ve önerilerini bu toplantıda pay-
laşır.

(4) Adli görüşme odasıyla ilgili
merkezi düzeydeki genel iş ve işlem-
ler ile Bakanlık içi ve kurumlararası
koordinasyon Başkanlık tarafından
yerine getirilir.

Hizmet içi eğitimler
MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelikte

yer alan hizmetlerin tam ve kaliteli
şekilde yerine getirilmesi için perso-
nele yönelik kapasite artırımı ve hiz-
met içi eğitim tedbirleri Bakanlıkça
alınır. Uygun görülen aralık ve konu-
larda adli görüşme odasının bulun-
duğu yerlerde görev yapan ve mes-
leğe yeni başlayan uzman ve diğer
personelin adli görüşme odasının iş-
leyişi konusunda hizmet içi eğitim al-
ması Bakanlık tarafından sağlanır. Ay-
rıca hâkim ve Cumhuriyet savcılarına
yönelik eğitim Türkiye Adalet Akade-
misi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Yapılacak hizmet içi eğitim-
lerde hem personelin özel görevlerine
odaklanılmasına hem de disiplinlera-
rası çalışmayı destekleyici yöntemler
kullanılmasına dikkat edilir.

(3) Personelin uygulama yapmasını
kolaylaştıracak araçlar; uygulamada
yaşanan sorunlar, personelin ihtiyaç
ve görüşleri de dikkate alınarak Baş-
kanlık tarafından geliştirilir.

(4) Başkanlık adli görüşme konu-
sunda bilimsel araştırmaların yapıl-
masını ve ileri düzey adli görüşme
sertifika programlarının geliştirilme-
sini teşvik eder, bu konuda üniversi-
teler, uluslararası kurumlar ve sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
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ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Adli görüşme odalarının yaygın-
laştırılması

MADDE 30 - (1) Bakanlıkça, adli-
yeye intikal eden soruşturma ve da-
vaların niteliği ile sayısı da dikkate
alınarak adli görüşme odası bulun-
mayan yerlerde uygulamanın yaygın-
laştırılması ve ihtiyaç duyulan adli-
yelerde adli görüşme odası oluştu-
rulması için gerekli tedbirler alınır

ve yeni yapılacak adliyelerde bu Yö-
netmelikte öngörülen standartlara uy-
gun bölümlerin planlarda yer alması
sağlanır.

Yürürlük
MADDE 31 - Bu Yönetmelik Ada-

let Bakanı tarafından onaylandığı ta-
rihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik

hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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23.
SUÇ MAĞDURLARININ

DESTEKLENMESİNE DAİR
CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİ

Kararname numarası: 63 :RG: 10 Haziran 2020 Sayı: 31151

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel

İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Cumhurbaşkan-

lığı Kararnamesinin amacı; suç mağ-
durlarına sağlanan hizmet ve yardım-
lara ilişkin esasları ve bu hizmetlerin
yerine getirilmesine dair görev, yetki
ve sorumlulukları düzenlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi, soruşturması ve kovuştur-
ması Türkiye’de yürütülen suçlar ne-
deniyle ortaya çıkan mağduriyetler
hakkında uygulanır.

Tanımlar
MADDE 2 - (1) Bu Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin uygulanma-
sında;

a) Adli destek görevlisi: Adalet Ba-
kanlığı ve adliye bünyesinde psiko-
log, pedagog ve sosyal çalışmacı kad-
rolarında çalışanları,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Adli

Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi
Başkanlığını,

ç) Kırılgan grup: Bu Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi gereğince adli
destek görevlileri tarafından yapılan
bireysel değerlendirme sonucunda
suçtan daha fazla etkilendiği ve ko-
runması gerektiği tespit edilen mağ-
durlar ile adli sisteme dâhil olan ço-
cukları,

d) Mağdur: Suç nedeniyle fiziksel,
ruhsal veya ekonomik olarak doğru-
dan zarar gören gerçek kişiyi,

e) Müdürlük: Bu Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesiyle verilen görevleri
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yapmak üzere adliye bünyesinde ku-
rulan adli destek ve mağdur hizmet-
leri müdürlüklerini,

ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 3 - (1) Mağdurlara yöne-

lik yardım ve destek hizmetlerinde,
eşitlik, insan onuruna saygı, dürüst-
lük ve mahremiyet ilkesi esastır.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi kapsamındaki hizmetler mağ-
durun kişiliğine saygı gösterilerek ve
mağduriyetinin farkında olarak ye-
rine getirilir.

(3) Mağdurun, adli sürece etkin ka-
tılım ve adalete erişim için mevzuatın
öngördüğü şartlara uygun olarak ken-
disine vekil tayin edilmesi ve adli yar-
dımda bulunulması isteği derhal kar-
şılanır.

(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi kapsamında yer alan hizmetler,
kamu kurum ve kuruluşları tarafın-
dan gecikmeksizin, koordineli ve et-
kin bir şekilde sunulur.

(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin uygulanmasında görev alan-
lar, mağdura ilişkin kişisel verilerin
gizliliğini korumak zorundadır. Bu
bilgiler, kanunlarda öngörülen hâller
dışında hiçbir kurum ve kişiye veril-
mez.

(6) Mağdurların, bu Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesindeki hizmet ve
yardımlardan faydalanabilmesi için
kolluğa, Cumhuriyet başsavcılığına
veya müdürlüğe başvurması gerekir.

(7) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi kapsamında yer alan hizmetle-
rin sunumunda, başvuru şartı çocuk-
lar için aranmaz ve çocuğun yüksek
yararı ilkesi gözetilir.

(8) Mağdurlara sunulan yardım ve
destek hizmetlerinde sivil toplum ku-
ruluşları ile gönüllü gerçek ve tüzel
kişilerden de yararlanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Mağdurlara Yönelik Hizmetler

Bilgilendirme ve yönlendirme
MADDE 4 - (1) Mağdurlar, talep-

leri halinde kendilerine sağlanan hak
ve yardımlara ilişkin olarak kolluk bi-
rimleri veya müdürlükçe gecikmeksi-
zin bilgilendirilir ve yönlendirilir.

(2) Mağdurla yapılan sözlü veya
yazılı iletişimde, mağdurun anlama
veya kendini ifade etme kabiliyetini
etkileyen yaş, gelişim düzeyi, engel-
lilik gibi durumları dikkate alınır ve
anlaşılır bir dil kullanılır.

(3) Mağdura, kolluk veya Cumhuri-
yet başsavcılığı tarafından ihbar veya
şikayetine ilişkin yazılı bir belge veri-
lir.

Korunma ve suçun tekrarının ön-
lenmesi

MADDE 5 - (1) Mağdura veya aile
bireylerine yönelik bir saldırı ihtima-
linin bulunması halinde, bu kişilerin
başvurusu üzerine suçun tekrarının
veya başkaca bir suçun işlenmesinin
önlenmesi için kolluk birimlerince ge-
rekli tedbirler alınır.

Bazı mağdurlara yönelik hizmet-
ler

MADDE 6 - (1) Kasten öldürme ve
bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle
ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel
istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve ne-
ticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suç-
larından mağdur olanlara aşağıdaki
hizmetler sunulur:

a) Ceza muhakemesinin zorunlu
kıldığı durumlar hariç olmak üzere,
soruşturma veya kovuşturma işlemle-
rinin yapıldığı yerlerde, şüpheli veya
sanıkla mağdurun temasını önleyici
tedbirler alınır.

b) Tutuklu veya hükümlülerin ceza
infaz kurumlarından tahliyesine veya
firarına ilişkin bilgiler ceza infaz ku-
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rumu müdürlüğünce mağdurun bu-
lunduğu yer kolluk birimine bildiri-
lir. Kolluk birimince yapılan değerlen-
dirme sonucunda gerekli koruyucu
ve önleyici tedbirler alınır, mağdur
için tehlike oluşturabilecek hallerde
mağdura bilgi verilir.

c) Mağdurların meslek edinme-
leri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
veya Milli Eğitim Bakanlığı işbirli-
ğiyle kamu kurum ve kuruluşları, be-
lediyeler veya sivil toplum kuruluş-
ları tarafından kurslar düzenlenebi-
lir ve mevcut kurslara katılmalarında
mağdurlara öncelik tanınır.

ç) Mağdurlar, kamu kurum ve ku-
ruluşları ile belediyelerin ekonomik
ve sosyal desteklerinden öncelikli ola-
rak yararlandırılır.

d) Yaşadığı mağduriyet nedeniyle:
1) Yerleşim yerini değiştirmek zo-

runda kalan mağdurların talepleri ha-
linde, kendilerinin ya da birlikte ika-
met ettikleri aile bireylerinin çalış-
tıkları kamu kurum ve kuruluşları-
nın kadro, pozisyon ve teşkilat du-
rumu gözönünde bulundurularak gö-
rev yerleri değiştirilir.

2) Yerleşim yerini değiştirmek zo-
runda kalan özel hukuk hükümlerine
tabi çalışan mağdurların talepleri ha-
linde, kendilerinin ya da birlikte ika-
met ettikleri aile bireylerinin aynı iş-
verene ait başka işyerlerinde çalışma-
ları sağlanabilir.

3) Yerleşim yerini veya okulunu de-
ğiştirmek zorunda kalan mağdurla-
rın talepleri halinde, kendilerinin ya
da bakmakla yükümlü oldukları ki-
şilerin veya birlikte ikamet eden alt-
soyunun eğitim gördüğü kurumların
aynı türde eğitim veren okullarına de-
vam etmeleri, ilgisine göre Milli Eği-
tim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu
veya yükseköğretim kurumlarınca ön-
celikli olarak sağlanır. Ayrıca, yeni
eğitim kurumunda ihtiyaç duyulması

halinde mağdura rehberlik hizmetleri
verilir. Buna ilişkin usul ve esaslar,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından birlikte çıka-
rılan yönetmelikle düzenlenir.

Kırılgan gruplara sunulacak hiz-
metler

MADDE 7 - (1) Adli sisteme dahil
olan çocuklar ile cinsel dokunulmaz-
lığa karşı işlenen suçlardan veya aile
içi şiddet, terör ve insan ticareti suç-
larından mağdur olanların başvurma-
ları halinde müdürlük bünyesinde ça-
lışan adli destek görevlileri tarafından
bu maddedeki hizmetlerin sunulması
amacıyla bireysel değerlendirme ya-
pılır.

(2) Kadın, yaşlı ve engelli mağdur-
lar başta olmak üzere, mağdurun ki-
şisel özellikleri, suçun niteliği ve ağır-
lığı, suçun işlendiği şartlar dikkate alı-
narak suçtan daha fazla etkilendiği ve
korunması gerektiği yapılacak ön de-
ğerlendirme ile anlaşılan mağdurlara
yönelik olarak da birinci fıkra uya-
rınca değerlendirme yapılabilir.

(3) Bireysel değerlendirme sonu-
cunda kırılgan gruba girdiği tespit
edilen mağdurlara adli destek görev-
lisi aracılığıyla sunulacak hizmetler
şunlardır:

a) Mağdurun, Cumhuriyet savcısı-
nın veya hâkimin isteği üzerine, mağ-
durun dinlenilmesinden önce kaygı
düzeyini düşürmek amacıyla içinde
bulunduğu ortamı, ilgili kişileri ve sü-
reci açıklamak.

b) Mağdurun kendini rahat ifade
edebilmesi için gerekli tedbirlerin
alınmasını Cumhuriyet savcısı veya
hâkime bildirmek ve mağdur dinle-
nirken yanında bulunmak.

c) Cumhuriyet savcısı veya hâki-
min isteği üzerine sosyal inceleme ra-
poru hazırlamak.

ç) İfade ve beyan işlemlerinin adli
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23- m.8 Suç Mağdurları Kararnamesi

görüşme odasında gerçekleştirilme-
sini Cumhuriyet savcısı veya hâkime
önermek.

d) Tedavi veya rehabilitasyona ihti-
yaç duyan mağdurları yönlendirmek.

e) Adli süreç boyunca etkin des-
teğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilen
mağdurlara yönelik hizmetlerde vaka
yönetimi uygulamak.

(4) Soruşturma veya kovuşturma
sürecinin tamamlanmasından sonra
destek ihtiyacı devam eden mağdur-
lar, ilgili kurumlara yönlendirilir.

(5) Müdürlüğe başvuruda bulunan
mağdurlardan korunma ihtiyacı olan
çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığının il müdürlüğüne veya sosyal
hizmet merkezlerine bildirilir.

(6) Haklarında koruyucu ve destek-
leyici tedbir kararı verilemeyen mağ-
durlara yönelik olarak kolluk veya
Cumhuriyet başsavcılığının bildirimi
üzerine ya da resen mülkî idare amiri
tarafından gerekli tedbirler alınır.

(7) Gerek görülmesi halinde bu
maddedeki hizmetler, suçtan zarar
görenlere de sağlanabilir.

Adli görüşme odaları
MADDE 8 - (1) 4/12/2004 ta-

rihli ve 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanununun 236 ncı maddesi-
nin dördüncü fıkrasının uygulanması,
ifade ve beyanların özel ortamda adli
destek görevlisi aracılığıyla alınması
amacıyla müdürlük bünyesinde adli
görüşme odaları kurulur.

(2) Adli görüşme odalarında yapı-
lan tüm iş ve işlemler görüşme ya-
pılan kişinin örselenmesini engelle-
yecek şekilde ve mümkün olan en
kısa sürede gerçekleştirilir. Çocuk-
larla ilgili iş ve işlemlerde çocuğun
yüksek yararı ilkesi dikkate alınır.

Cinsel suç mağdurlarına yönelik
hizmetler

MADDE 9 - (1) Ceza Muhake-
mesi Kanununun 236 ncı maddesinin
beşinci ve altıncı fıkralarının uygu-
lanması bakımından cinsel suç mağ-
durlarının tekrarlanan mağduriyetini
önlemek, adli ve tıbbî işlemlerin bu
alanda eğitimli görevliler tarafından
tek seferde gerçekleştirilmesini temin
etmek amacıyla Bakanlığın talebi üze-
rine Sağlık Bakanlığı tarafından cinsel
suç mağdurlarına yönelik hizmet ve-
ren merkezler kurulur. Üniversiteler
tarafından da bu merkezler kurulabi-
lir.

(2) Bu merkezlerin kurulmasına, iş-
leyişine ve denetimine ilişkin usul
ve esaslar, Adalet Bakanlığı, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ve İçişleri Bakanlığının uygun görüşü
alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı ta-
rafından çıkarılan yönetmelikle dü-
zenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat
MADDE 10 - (1) Bu Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinde yer alan ve
Bakanlığın görev alanına giren iş ve
işlemler, Başkanlık tarafından yerine
getirilir.

(2) Adli yargı ilk derece mahke-
mesi adalet komisyonu bulunan yer-
lerde Bakanlığa bağlı olarak Cumhuri-
yet başsavcılığının gözetim ve deneti-
minde müdürlük kurulur. İş durumu
ve coğrafi konum gözönüne alınarak,
adalet komisyonu bulunmayan yer-
lerde Bakanlık onayı ile müdürlükler
veya müdürlüğe bağlı bürolar kurula-
bilir.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 11 - (1) Müdürlüğün gö-

revleri şunlardır:
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a) Mağdurları kendilerine tanınan
haklar ve yardımlar konusunda bilgi-
lendirmek ve yönlendirmek.

b) Adli süreçte, kırılgan gruba yö-
nelik destek hizmetlerini sunmak.

c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara
uygun müdahale programlarını uy-
gulamak, tekrarlanan mağduriyetle-
rini önleyici tedbirler almak ve psiko-
sosyal destek faaliyetlerini yürütmek.

ç) Adli süreçte görev alan adli des-
tek görevlilerinin koordineli ve etkin
şekilde çalışmalarını sağlamak.

d) Mağdurların adalete erişiminin
güçlendirilmesine yönelik faaliyetler
yürütmek.

e) Adli süreçte tanıkların desteklen-
mesine yönelik hizmetleri sunmak.

f) Adli yardım hizmetlerine ilişkin
bilgilendirme yaparak ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği halinde hizme-
tin etkin sunulmasına yönelik faali-
yetleri yürütmek.

g) Görev alanıyla ilgili hizmet su-
nan kamu kurum ve kuruluşları veya
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak.

ğ) Müdürlüğün görev alanına giren
konularda toplumsal farkındalığı ar-
tırıcı faaliyetlerde bulunmak.

h) Mevzuatla veya Bakanlıkça veri-
len diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Cumhuriyet savcısı veya hâ-
kim tarafından talep edilmesi halinde
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanununun 15 inci madde-
sinin ikinci fıkrası, 22 nci maddesi-
nin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü
maddesi ve 5271 sayılı Kanunun 236
ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkrası gereğince yapılacak işlemlerde
adli destek görevlisi görevlendirilir.

Danışma Kurulu ve koordinasyon
kurulları

MADDE 12 - (1) Bu Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi kapsamına giren

hizmetlerin sunumuna ve hizmet su-
numunda karşılaşılan sorunların çö-
zümüne ilişkin önerilerde bulunmak
üzere kamu kurum ve kuruluşları-
nın temsilcilerinin katılımıyla Bakan-
lıkta Danışma Kurulu, müdürlük bu-
lunan yerlerde ise koordinasyon ku-
rulu oluşturulur. Kurul toplantılarına,
görüşlerine başvurulmak üzere sivil
toplum kuruluşları temsilcileri de da-
vet edilebilir. Kurulların oluşumu ile
çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çı-
karılan yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mağdur hizmetlerinin desteklen-
mesi

MADDE 13 - (1) Belediyeler, üni-
versiteler ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları mağdur hizmetlerinin su-
nulmasına katkı sağlamak amacıyla
Bakanlık ile ortak programlar gelişti-
rebileceği gibi ilgili mevzuatı çerçeve-
sinde yer tahsis edebilir, hizmet bina-
larının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü
araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir.

(2) Mağdurlara yardım ve destek
hizmetlerinde bu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde belirtilen ilkeler gö-
zetilerek gönüllü kişilerden yararlanı-
labilir.

(3) Bakanlıkça, üniversitelerin hu-
kuk fakülteleri veya fakültelerin
sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik
ve psikolojik danışmanlık bölümleri
ile mağdurlara sunulan hizmetlerde
mesleki deneyim ve tecrübe artırımını
sağlamak amacıyla işbirliği yapılabi-
lir.

Eğitim
MADDE 14 - (1) Bakanlıkta ve mü-

dürlüklerde çalışan görevliler ile ihti-
yaç duyulması halinde gönüllü çalı-
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şanlara Bakanlıkça eğitim verilir.
(2) Başkanlıkça üniversitelerin il-

gili birimleri ile mağdur hakları ala-
nına ilişkin sertifika veya yüksek li-
sans gibi eğitim programları geliştir-
mek üzere işbirliği yapılabilir.

(3) Mağdur hakları ve mağdura
yaklaşım konusunda üniversiteler, ba-
rolar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılır. Bu kurum ve kuruluş-
lar tarafından hazırlanacak eğitim ve
staj müfredatına Başkanlıkça katkı ve
destek verilir.

Hizmetin izlenmesi ve değerlendi-
rilmesi

MADDE 15 - (1) Müdürlükçe, su-
nulan hizmetlerin kalitesinin artırıl-
ması amacıyla hizmetten faydalanan
kişiler veya aileleri ile hizmet sunu-
munda görev yapanların görüş ve de-
ğerlendirmeleri alınır. Müdürlük ta-
rafından sunulan hizmetler, istatistik-
ler, hizmet sunumuna ilişkin tespit,
değerlendirme ve öneriler, rapor ha-
linde Başkanlığa sunulur.

(2) Başkanlık tarafından yapılan
değerlendirmeler doğrultusunda; su-
nulan hizmetlerin etkinliğinin artırıl-
ması için, mevzuat değişiklikleri de
dâhil olmak üzere yapılması gereken
çalışmalara ilişkin öneriler her yıl Ba-
kanlığa sunulur.

(3) Her yıl Başkanlıkça müdürlük-
lerin hazırladıkları istatistiki veriler
ve çalışma raporları dikkate alınarak
bir rapor hazırlanır.

Yönetmelik
MADDE 16 - (1) Bu Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi kapsamında
yer alan hizmetlerin sunulmasına iliş-
kin usul ve esaslar ile müdürlüklerin
yetki alanı, denetimi, adli destek gö-
revlilerinin çalışma usul ve esasları
bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
nin yayımı tarihinden itibaren altı ay
içinde Bakanlıkça çıkarılan yönetme-
likle düzenlenir.

Kadrolar
MADDE 17 - (1) Ekli listede yer

alan kadrolar ihdas edilerek 2 sa-
yılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
eki cetvellerin ilgili bölümlerine ek-
lenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan ve değişti-
rilen hükümler

MADDE 18 - (10/7/2018 tarihli ve
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile ilgili olup yerine işlenmiş-
tir.)

Atama İzni
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas
edilen psikolog, pedagog ve sosyal
çalışmacı kadrolarına 31/12/2022 ta-
rihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 11 inci madde-
sine göre belirlenen atama sayısı sı-
nırı aranmaksızın açıktan veya nak-
len atama yapılabilir.

Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.
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24.
ÇOCUK VE KADINLARA

KARŞI İŞLENEN SUÇ
SORUŞTURMALARI TEBLİĞİ

Sayı : 19120602-010-06-02-0789-2018-E. 1576/81221
Tarih : 19.11.2018

Çocuklara ve kadınlara yönelik işle-
nen cinsel dokunulmazlığa karşı suç-
larla ilgili soruşturmaların, bu kap-
samda uygulanan korama tedbirleri-
nin ve delil mahiyetindeki görüntü-
lerin son zamanlarda yazılı ve görsel
basında açıkça ve sıklıkla yer aldığı
görülmekle, söz konusu suçların nite-
liği ve konunun hassasiyeti nedeniyle
aşağıda belirtilen hususlara dikkat çe-
kilmesinde fayda görülmüştür.

Bilindiği üzere; cinsel suçlar, ma-
hiyeti itibariyle mağdurlar üzerinde
fiziksel ve duygusal olarak kısa ve
uzun dönemde yıkıcı etkilere sahip
olup, mağdurun yakınları üzerinde
de benzer sonuçlara yol açmaktadır.
Bu suçlarla ilgili adlî işlemlerin titiz
biçimde yerine getirilmesi tüm top-
lumsal kesimlerin ortak hassasiyet
noktasını oluşturmaktadır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 160 ve 161 inci mad-
deleriyle maddi gerçeği araştır-
mak üzere soruşturma yapmak gö-
revi/münhasıran Cumhuriyet savcı-
sına verilmiş olup, bu göreve ilişkin
her türlü araştırmanın adlî kolluk
görevlileri aracılığıyla da yapılabile-
ceği hükme bağlanmıştır. Kanunun
Cumhuriyet savcılarına verdiği bu
temel görev, kadınlara ve çocuklara
karşı işlenen cinsel suç ve şiddet olay-
larında da fiile ilişkin ayrıntılı bilgi
ve kayıtların kolluktan ivedilikle te-
min edilmesi ile delillerin kaybolma-
dan araştırılıp değerlendirilmesini
zorunlu kılmaktadır.

Söz konusu suçların niteliğine göre,
korama tedbirlerinin gecikmeksizin
ve etkin bir şekilde uygulanması
da önem arz etmektedir. Yargı iş-
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lemlerinin tartışmalardan uzak tutul-
ması ve toplumun adalete olan gü-
veninin korunması; soruşturma sü-
recinde aynı şüpheli hakkında aynı
türdeki koruma tedbirlerinin birden
fazla ve farklı şekilde uygulanması-
nın önüne geçilecek şekilde delillerin
zamanında ve eksiksiz toplanmasını,
hukuki değerlendirmelerin de buna
göre yapılmasını gerektirmektedir.

Öte yandan, mağdur çocuğun; kol-
luk görevlileri, sağlık çalışanları ve
adli merciler tarafından ayrı ayrı din-
lenmesi, tekrarlanan usul işlemleri se-
bebiyle mağdurun faille tekrar karşı-
laşmak durumunda kalması, üçüncü
kişiler huzurunda olayı en ince ayrın-
tısına kadar defalarca anlatması, ya-
şanılan travmayı derinleştirebilmek-
tedir.

Cinsel istismar suç soruşturmala-
rında; mağdur çocukların ikincil örse-
lenmesini asgariye indirmek, adli ve
tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli per-
sonelin görev yaptığı bir merkezde
ve tek seferde gerçekleştirilmesini te-
min etmek üzere, 32 ilde 35 has-
tane/kurum

bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi
(ÇİM) kurularak adlî işlemlerin bu
merkezlerde uzmanlar aracılığıyla ye-
rine getirilmesi sağlanmıştır. Bu kap-
samda, Cumhuriyet başsavcılıkları ta-
rafından da mümkün olduğu ölçüde
cinsel suç mağduru çocuk ifadeleri-
nin bu merkezlerde alınması belirti-
len sakıncaları ortadan kaldıracaktır.

Çocuk İzlem Merkezlerinde mağ-
durun ifadesi, alanında uzman perso-
nel tarafından aynalı bir odada, ses ve
görüntü kaydı yapılarak alınmakta,
ifade sırasında aynanın arka tarafında
Cumhuriyet savcısı, kolluk, mağdur
çocuk avukatı, adli tıp uzmanı, çocuk
psikiyatrı bulunmakta ve ifadeyi izle-
mektedir.

Diğer taraftan, 24.02.2017 tarihinde

yürürlüğe giren Adlî Görüşme Oda-
ları Yönetmeliği ile 49 il ve 56 adli-
yede, 59 adli görüşme odası kurula-
rak, fail ile yüz yüze gelmesinde sa-
kınca bulunduğu veya ifadesinin özel
ortamda alınması gerektiği değerlen-
dirilen, başta cinsel suç ve aile içi
şiddet suçu mağdurları olmak üzere,
mağdur, tanık ve suça sürüklenen ço-
cukların ifade ve beyanlarının uzman
aracılığıyla alınmasına imkân sağlan-
mıştır.

Bakanlığımız tarafından ayrıca, suç
mağdurları ile temas halinde olan
kamu görevlilerinin mağdurlara yak-
laşımına ilişkin ilke ve davranış ku-
rallarını içeren “Mağdura Yaklaşım
Kılavuzu” hazırlanmıştır. Uygulama-
cılar için rehber niteliği taşıyan kıla-
vuzda; kamu görevlilerinin kırılgan
gruba dahil suç mağdurlarına hizmet
sunarken dikkat etmeleri gereken hu-
suslara ilişkin yol gösterici bilgiler ve-
rilmiş, bu kapsamda mağdur çocuk-
lara pedagojik açıdan doğru yaklaşım
ilkeleri de belirlenmiştir.

Mağdur çocuğun ifadesinin alına-
cağı yerde Çocuk İzlem Merkezi bu-
lunmaması hâlinde, işlenen suç nede-
niyle psikolojisi bozulmuş mağdur ço-
cuğun ifadesinin alınması sırasında
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca
uzman bulundurulması ve işlemin
görüntülü ve sesli olarak kayıt altına
alınması gerekmektedir.

Şu halde, çocuğun cinsel istisma-
rıyla ilgili soruşturmalarda, olayın ço-
cuk üzerinde yarattığı etki de dikkate
alınarak; çocuğun bizzat Cumhuriyet
savcısı tarafından dinlenmesi ve ikin-
cil örselenmenin önüne geçilebilmesi
amacıyla bu işlem sırasında suçun ni-
telendirilmesi için sorulması gereken
tüm hususların sorularak olayın ay-
dınlatılması söz konusu olumsuz et-
kiyi azaltacaktır. Nitekim, Ceza Mu-
hakemesi Kanununun 236 ncı mad-
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desi, soruşturma sırasında psikoloji,
psikiyatri, tıp veya eğitim alanında
uzman bir kişi eşliğinde görüntülü ve
sesli olarak kayıt altına alman mağ-
dur çocuk ifadesinin, mahkemede
yargılama sırasında da kullanılmasını
ve maddi gerçeğin ortaya çıkması ba-
kımından zorunluluk bulunmadıkça
yalnızca bir kez dinlenmesini öngör-
mektedir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabil-
mesi için zorunluluk bulunması ve
ceza muhakemesindeki "doğrudan
doğruyalık" ilkesi ile "adil yargılanma
hakkı"nm bir sonucu olarak şüp-
heli, sanık ya da müdafii tarafından
mağdur çocuğa soru sormalarına im-
kan tanımak amacıyla soruşturma
veya kovuşturmada kural olarak bir
kez dinlenen mağdur çocuğun istis-
nai olarak tekrar dinlenilmesine ihti-
yaç duyulabilmektedir. Bu durumda,
ifade ve beyan alma işlemlerinin Ba-
kanlığımız tarafından çalışma usul ve
prensipleri belirlenen adlî görüşme
odalarında yerine getirilmesi, söz ko-
nusu odanın bulunmadığı yerlerde
ise Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ço-
cuk Koruma Kanununun amir hü-
kümleri uyarınca, çocuğun üstün ya-
rarı ilkesi de gözetilerek işlemlerin ta-
mamlanmasının uygun olacağı değer-
lendirilmektedir.

Bu itibarla;
1- Cinsel dokunulmazlığa karşı

bir suç işlendiğinin öğrenilmesi ha-
linde, Cumhuriyet savcısınca derhal
soruşturmaya başlanması ve bu ko-
nuda mutlaka Cumhuriyet başsavcı-
sına bilgi verilmesi,

2- Cumhuriyet savcısınca; maddi
gerçeğin ortaya çıkarılması için araş-
tırmaya başlanması, tüm delillerin
hızlı bir şekilde toplanması, adli kol-
luk birimlerine gerekli emir ve tali-

matların gecikmeksizin iletilmesi ile
kolluk tarafından yerine getirilecek
işlemlerin takip ve denetiminin yapıl-
ması,

3- Cinsel istismara uğramış çocuk-
ların ikincil örselenmelerinin önüne
geçilebilmesi için ifadelerin uzmanlar
eşliğinde, zorunlu haller dışında tek
seferde ve mümkün olduğu ölçüde
Çocuk İzlem Merkezleri kullanılarak
bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından
alınması,

4- Cinsel dokunulmazlığı ihlal edi-
len suç mağdurlarının ifade alma iş-
lemlerinde gerektiği ve mümkün ol-
duğu ölçüde Adli Görüşme Odaları-
nın kullanılması,

5- Cinsel suç soruşturmalarında,
delillerin toplanması sırasında yaşa-
nabilecek eksiklik veya gecikme ne-
deniyle koruma tedbirleri hakkında
birbirinden farklı değerlendirme ve
uygulamalara gidilmesinin, mağdur
ve yakınları kadar toplumun da ada-
lete olan inancını olumsuz etkileyebi-
leceği hususunun göz önünde bulun-
durulması,

6- Bu soruşturmalarda, mağdur
ve çocuğun mahremiyetinin korun-
ması, soruşturma konusu eylemin on-
ların geleceği üzerinde olumsuz etki-
ler bırakmasının önüne geçilebilmesi
ve masumiyet karinesinin korunabil-
mesi açısından soruşturmanın gizli-
liği ilkesine riayet edilmesi,

7- Soruşturma dosyasına ilişkin de-
lil veya görüntüleri usulüne aykırı
olarak paylaşan ya da buna sebebiyet
verenler hakkında kanuni gereğine te-
vessül edilmesi,

Konularında gerekli dikkat ve öze-
nin gösterilmesini rica ederim.

Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül
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