YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA
İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ
HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 1 inci maddesi
baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġcra daireleri:
MADDE 1- Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra
müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları
tarafından görevlendirilecek mübaĢir ve hizmetli bulunur.
Ġcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığınca yaptırılacak yazılı sınav ve
Adalet Bakanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Ġcra katipleri arasından
Adalet Bakanlığınca yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığınca yapılacak mülakat
sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.
Ġcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için
yapılacak merkezi sınavda baĢarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki
vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama
ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değiĢikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü
sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değiĢikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis
edilen kadronun yüzde ellisini geçemez.
Ġcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, sınav, mülakat,
görevlendirme, nakil, unvan değiĢikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle
düzenlenir.
Ġcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde,
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca zabıt katibi, mübaĢir ve hizmetli
görevlendirilir.
Ġcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı
yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
tarafından görevlendirilecek yazı iĢleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.
Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine
bağlamaya yetkilidir.”
MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Ġcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”
MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 8/a
maddesi eklenmiĢtir.
“Elektronik iĢlemler
MADDE 8/a- Ġcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iĢ ve iĢlemlerinde
Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi kullanılır, her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı
Ağı BiliĢim Sistemi vasıtasıyla iĢlenir, kaydedilir ve saklanır.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluĢturulan elektronik veriler senet
hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli
elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiĢ
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olan iĢlemler dıĢında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla
oluĢturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve
mühürleme iĢlemini öngören hükümler uygulanmaz.
Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili
kiĢilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemine aktarılır
ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu Ģekilde
elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra
ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın
aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya
görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve
mühürlenir.
Elektronik ortamda yapılan iĢlemlerde süre gün sonunda biter.
Elektronik iĢlemlerin Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul
ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Paranın ödenmesi ve değerli eĢyanın muhafazası:
MADDE 9- Ġcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet
Bakanlığınca uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır.
Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kiĢiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen
paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iĢgünü çalıĢma saati sonuna kadar
banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.
Ġcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdi ödeme, ilgilisinin gösterdiği
banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat
gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç
iĢgünü sonuna kadar verilir.
Ġcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli Ģeyleri kasalarında, zorunlu
hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.”
MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 13/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, diğer
örneğinin ise en geç o ayın sonunda Adalet Bakanlığına gönderilmesi” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“Haciz yoluyla ilamsız takiplere baĢlanmadan önce, asıl alacak tutarı Asgari Ücret
Tespit Komisyonu tarafından onaltı yaĢından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek
brüt asgari ücret tutarının altında ise alacaklı, borçlunun bilinen en son adresine iadeli
taahhütlü posta yoluyla meĢruhatlı ödemeye davet yazısı göndermek zorundadır. Bu ödemeye
davet yazısında;
1. Alacaklının adı soyadı, varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik
numarası, adresi,
2. Talebe konu alacak veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda
talep edilirse faizin miktarı ile iĢlemeye baĢladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise
alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi,
3. Alacak, belge veya senede dayandırılıyor ise sureti, yoksa borcun sebebi,
4. Bu ödemeye davet yazısı için harcanan posta gideri,
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5. Ödemenin yapılması istenen banka adı ile alacaklıya ait hesap numarası,
6. Tebliğ tarihinden itibaren beĢ iĢgünü içinde (2) numaralı bent gereği belirlenen tutar
ile ödemeye davet yazısı için harcanan posta giderinin ödenmesi gerektiği,
7. BeĢ iĢgünü içinde (6) numaralı bent gereği ödenmesi gereken tutarın ödenmemesi
halinde cebri icra yoluna baĢvurulacağı,
hususları bildirilir.
Ödemeye davet yazısının tebliğ edilememesi veya bu davete rağmen beĢ iĢgünü içinde
ödeme yapılmaması halinde icra takibine baĢlanabilir.
Bu maddede düzenlenen hususları incelemek görev ve yetkisi icra müdürüne aittir.”
MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının
(1) ve (2) numaralı bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.”
“1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya
vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; Ģöhret ve yerleĢim yeri; alacaklı yabancı
memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleĢim yeri (YerleĢim yeri gösteremezse icra
dairesinin bulunduğu yer yerleĢim yeri sayılır.);
2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, Ģöhret ve yerleĢim yeri;
Bir terekeye karĢı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı,
soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, Ģöhret
ve yerleĢim yerleri;”
“Kanunun 42 nci maddesinin ikinci ve devamı fıkralarında düzenlenen ödemeye davetle
ilgili bilgi ve belgelerin, takip talebi anında icra dairesine tevdii zorunludur.”
MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının
(1) ve (2) numaralı bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen Ģartları içerdiğine karar verirse
ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.”
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci
maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,
2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi,
borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,”
MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3)
numaralı bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkraya aĢağıdaki (13) ve (14) numaralı
bentler ile maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalıĢmasına dayanan borçlunun
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eĢya,
3. a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüĢ, değerli taĢ, antika veya süs eĢyası gibi kıymetli
Ģeyler,
b) Aynı amaçla kullanılan eĢyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaĢayan aile bireyleri için lüzumlu her
türlü eĢya,”
“13. Öğrenci bursları,
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14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar.”
“Ġcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını
değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”
MADDE 10- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Diğer taĢınır mallar, masrafı peĢinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır.
Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek Ģartıyla, muvakkaten borçlu yedinde
veya üçüncü Ģahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü Ģahsın elinde bulunan taĢınır mallar
haczedildiğinde, üçüncü Ģahsın kabulü hâlinde üçüncü Ģahsa yediemin olarak bırakılır.
Haczedilen taĢınır malların toplam değeri Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından onaltı
yaĢından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının beĢ
katından az ise muhafaza altına alınmaz, borçlu veya üçüncü kiĢiye yediemin olarak bırakılır.
Mallar satıĢ mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin
değiĢikliği yapılabilir.”
“Hacizli mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kiĢilere ait
lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kiĢiler, bu
yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt iĢleticilere aynı standartları sağlamak koĢuluyla
devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kiĢilerin sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve Ģartlara uygunluğunun saptanması
sonucunda iĢletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza
iĢlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluĢuna, bu depolarda bulunması gereken asgari
niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karĢı yapılacak
sigortaya; iĢletici olma niteliklerine, iĢletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın
verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı iĢletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin
durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer
hususlara iliĢkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte
düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aĢamasındaki ücretler Adalet Bakanlığınca
düzenlenecek tarifeyle belirlenir.”
“Ġcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetlerince yakalanan araçlar, en geç üç
iĢgünü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü
aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.”
MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Üçüncü Ģahsın zilyetliği:
MADDE 99- Haczedilen Ģey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya
diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kiĢi nezdinde bulunursa, bu kiĢi yedieminliği kabul ettiği
takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. Ġcra müdürü, üçüncü kiĢi aleyhine icra
mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra
mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kiĢinin iddiası kabul edilmiĢ sayılır. Alacaklı
tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, hacizli malın satıĢı yapılamaz. Haczin,
üçüncü kiĢinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kiĢi lehine istihkak iddiasında bulunulması
halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”
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MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Alacaklı, haczolunan mal taĢınır ise hacizden itibaren altı ay, taĢınmaz ise hacizden
itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”
MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 110- Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürünce
verilecek karar gereği gerekli gider onbeĢ gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da
kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması
yönündeki talep bir defa geri alınabilir.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazıĢmalar sonucunda
haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz Ģerhi terkin
edilir ve iĢlem ilgili icra dairesine bildirilir.
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik
olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.”
MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aĢağıdaki
cümle ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“SatıĢ ilanı elektronik ortamda da yapılır.”
“Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla baĢlanır. Elektronik ortamda
teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce baĢlar, ihalenin tamamlanacağı günden
önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci
ihaleden sonraki beĢinci gün baĢlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce,
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi
zorunludur.
Satılığa çıkarılan taĢınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada
yazılı oranda ise artırmaya iĢtiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.”
MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Ġhalenin yapılması:
MADDE 115- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün
ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden baĢlatılır. Satılığa çıkarılan
mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de
değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. ġu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin
edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satıĢ isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer
alacaklar o malla temin edilmiĢse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla
olması ve bundan baĢka paraya çevirme ve paraların paylaĢtırılması masraflarını aĢması
gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaĢılmazsa satıĢ icra
memuru tarafından geri bırakılır.
Ġkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı Ģartlar gerçekleĢmezse satıĢ talebi
düĢer.”
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MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve aynı fıkranın son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“Daire dıĢında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iĢgünü
çalıĢma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında
muhafaza edilir.”
MADDE 17- 2004 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir
ay” ibaresi “iki ay”, 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay”
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 18- 2004 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ġartnameye, artırmaya iĢtirak edeceklerin taĢınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde
yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri,
elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği,
elektronik ortamda verilen tekliflerin taĢınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az
olamayacağı ve elektronik ortamda teklif vermeye iliĢkin hususlar yazılır.”
MADDE 19- 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:
MADDE 126- SatıĢ, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer,
gün ve saat önceden ilan edilir.
Ġlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. Ġlan edilen metnin esasa müessir
olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiĢtirilmeksizin
hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden
az zaman kalmıĢ ise daha önce ilan edilen günden yedi iĢgünü sonrası için tespit edilecek
günde satıĢ yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ
edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak Ģeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti,
bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iĢtirak
edeceklerin hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya
milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne
suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin
taĢınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı
müsbiteleri ile onbeĢ gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları
tapu siciliyle sabit olmadıkça, satıĢ bedelinin paylaĢmasından hariç kalacakları da ilave edilir.
Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla baĢlanır. Elektronik ortamda
teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce baĢlar, ihalenin tamamlanacağı günden
önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci
ihaleden sonraki beĢinci gün baĢlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce,
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi
zorunludur.
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Satılığa çıkarılan taĢınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada
yazılı oranda ise artırmaya iĢtiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taĢınmazın satıĢ ilanı hakkında da
uygulanır.”
MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 127 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 127- Ġlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taĢınmazın tapu siciline
kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.
Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat
adresleri olarak kabul edilir. Bunların dıĢında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya
elektronik ortamda yapılan satıĢ ilanı tebligat yerine geçer.”
MADDE 21- 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 129- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer,
gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden baĢlatılır. TaĢınmaz üç
defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en
çok artırana ihale edilir. ġu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde
ellisini bulması ve satıĢ isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin
edilmiĢse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan baĢka
paraya çevirme ve paraların paylaĢtırılması masraflarını aĢması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaĢılmazsa satıĢ icra
memuru tarafından geri bırakılır.
Ġkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı Ģartlar gerçekleĢmezse satıĢ talebi
düĢer.”
MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Alacaklı, taĢınır rehnin satıĢını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay
içinde, taĢınmaz rehnin satıĢını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”
MADDE 23- 2004 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine
yazılması lazım gelen kayıtlar,”
MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine
yazılması lazım gelen kayıtlar,”
MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “116
ve 242 nci maddeler” ibaresi “242 nci madde” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
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MADDE 26- 2004 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 9- 9 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için
ilgilisi tarafından, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde banka
hesap numarasının bildirilmesi gerekir.
GEÇĠCĠ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce
baĢlatılan takip iĢlemleri hakkında, değiĢiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam
olunur.
GEÇĠCĠ MADDE 11- Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin dördüncü fıkrası gereğince
hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo
ve garajlarda muhafaza iĢlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam
olunur.
Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek
kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim
alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.
Ġlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde,
88 inci maddenin beĢinci fıkrası hükmü uyarınca satıĢ iĢlemi yapılır.
Ancak, satıĢ yapılamazsa Bakanlıkça görevlendirilecek icra müdürünün baĢkanlığında
kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro baĢkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer
kiĢinin katılımıyla oluĢturulacak değer tespit komisyonunca tespit edilecek değer üzerinden,
yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon,
ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.
Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup
edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”
MADDE 27- 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Birden fazla iĢ mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan
davaların görüleceği iĢ mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
belirlenebilir.”
MADDE 28- 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de Ġkamet ve
Seyahatleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir aydan iki
seneye kadar hapis cezasiyle” ibaresi “mülkî amir tarafından beĢyüz liradan üçbin liraya kadar
idarî para cezasıyla” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 29- 5683 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 26- Sınır dıĢı edildikleri veya Türkiye’yi terke davet olundukları halde
müsaadesiz gelmeye mütecasir olan yabancılar mülkî amir tarafından ikibin liradan beĢbin
liraya kadar idarî para cezası ile cezalandırılır ve sınır dıĢı edilir.”
MADDE 30- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç aydan altı aya kadar
hapis ve bin güne kadar adlî” ibaresi “mülki amir tarafından ikibin liradan beĢbin liraya kadar
idarî”, ikinci fıkrasında yer alan “bin güne kadar adlî” ibaresi “mülki amir tarafından beĢyüz
liradan ikibin liraya kadar idarî” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
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MADDE 31- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı DanıĢtay Kanununun 8 inci maddesinin (3)
numaralı fıkrasında yer alan “yirmi yıl” ibaresi “oniki yıl” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 32- 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“c) Bakanlıklar ile kamu kuruluĢları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici iĢlemlere,”
MADDE 33- 2575 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci
cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“BaĢsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla DanıĢtayda görülen dava dosyalarını, esas
hakkındaki düĢüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara
havale eder.”
MADDE 34- 2575 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“1. Savcılar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla DanıĢtayda görülen dava dosyalarından
kendilerine havale olunanları BaĢsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düĢüncelerini, bir
ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte
BaĢsavcıya bildirirler. DanıĢtay BaĢkanının ve BaĢsavcının vereceği diğer görevleri yerine
getirir; çalıĢma düzeninin korunması ve iĢ veriminin artırılması için BaĢsavcının alacağı
tedbirlere uyarlar.”
“3. Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, DanıĢtay savcıları, önceden haber
verilmek suretiyle, düĢüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.”
MADDE 35- 2575 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 24- 1. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle
DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun oluĢumu ve çalıĢma usulü hakkında aĢağıdaki
hükümler uygulanır.
a. Ġdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla
Genel Kurul tarafından seçilecek onsekiz üyeden oluĢur. Kurula DanıĢtay BaĢkanı veya
vekillerinden biri, bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi baĢkanlık eder.
b. Bu üyeler Ġdari Dava Daireleri Kurulunda sürekli olarak görev yaparlar. Ancak, iĢ
durumu gözönüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalıĢmalarına katılmalarına Genel Kurul
tarafından karar verilebilir.
c. Toplantı ve görüĢme yeter sayısı onbeĢtir. Kararlar, toplantıya katılanların oyçokluğu
ile verilir. Oyların eĢitliği halinde baĢkanın bulunduğu tarafın görüĢü doğrultusunda karar
verilmiĢ olur.
GEÇĠCĠ MADDE 25- 1. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ilk derece mahkemesi
olarak DanıĢtayda açılmıĢ bulunan ve bu Kanunla idare ve vergi mahkemelerinin görevleri
kapsamına alınan davaların, DanıĢtayda görülmesine devam edilir.
2. DüĢünce alınmak üzere DanıĢtay BaĢsavcılığına gönderilmekle birlikte, bu Kanunun
yayımı tarihinden önce görüĢ bildirilmemiĢ yürütmenin durdurulması istemli dosyalar ile
temyiz ve karar düzeltme dosyaları, herhangi bir görüĢ bildirilmeksizin, ilgili daire veya
kurullara geri gönderilir.”
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MADDE 36- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinin (1) numaralı fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve (3) numaralı fıkrasının birinci,
üçüncü, dördüncü ve beĢinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“Bölge Ġdare Mahkemesi baĢkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
atama yapılır. Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalıĢabilirler. Bu
kurulların oluĢumu, aralarındaki iĢ bölümü ile kurullara kimin baĢkanlık edeceği Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.”
MADDE 37- 2576 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarında yer
alan “birmilyar lirayı” ibareleri “ellibin Türk Lirasını” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 38- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 14 üncü
maddesinin (2) numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde ise dilekçeler, evrak bürosunca
kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını
gösterir ücretsiz bir alındı kağıdı verilir.”
MADDE 39- 2577 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“6. DanıĢtayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas
hakkındaki yazılı düĢüncesi taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğden itibaren onbeĢ gün
içinde, savcının düĢüncesine cevap verebilirler.”
MADDE 40- 2577 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan
“birmilyar lirayı” ibareleri “ellibin Türk Lirasını” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 41- 2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“6. Ġdare ve vergi mahkemelerinde heyet halinde görülen davalarda, birinci fıkrada
belirtilen bilgi ve belgelerin istenmesi ile ek süre verilmesine iliĢkin ara kararlar, mahkeme
baĢkanı veya dosyanın havale edildiği üye tarafından da verilebilir.”
MADDE 42- 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ, aynı maddeye (2) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki (3)
numaralı fıkra eklenmiĢ, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki
fıkra eklenmiĢtir.
“2. DanıĢtay veya idari mahkemeler, idari iĢlemin uygulanması halinde telafisi güç veya
imkansız zararların doğması ve idari iĢlemin açıkça hukuka aykırı olması Ģartlarının birlikte
gerçekleĢmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi
geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak, dava
dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaĢılırsa,
davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
3. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari iĢlemlerin yürütülmesi, ikinci fıkradaki
hüküm çerçevesinde yeni bir karar verilinceye kadar, idarenin savunması alınmaksızın
durdurulabilir.”
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“9. Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde
bulunulamaz.”
MADDE 43- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar
ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya
vekilinin davalı idareye yazılı Ģekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim
tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci
fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz
ve icra olunur. Kararın davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih
arasında geçecek süre için faiz iĢlemez.”
“6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme
tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenecek gecikme zammı oranında
hesaplanacak faiz ödenir.”
MADDE 44- 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“1. Ġdare ve vergi mahkemelerinin;
a) Ġlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıt, nakil, iliĢik kesme ve
disiplin cezalarına iliĢkin iĢlemler ile yükseköğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve notlarının
tespitine iliĢkin iĢlemlerden,
b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarının taĢra teĢkilâtındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis
edilen geçici görevlendirme, ikinci görev, vekaleten atama, görev ve unvan değiĢikliği
içermeyen il içi naklen atama, görevden uzaklaĢtırma, yolluk, lojman ve izinlerine iliĢkin idarî
iĢlemlerden,
c) Kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine iliĢkin iĢlemlerden,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının üyeleri hakkında verdiği mesleki
faaliyeti sona erdirmeyen her türlü disiplin iĢlemleri ve sınav iĢlemlerinden,
e) Asker ailelerine yardım ile ilgili iĢlemlerden,
f) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun
uygulanmasından,
g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı
Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluĢları
tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili
uygulamalardan,
h) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından,
ı) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından,
kaynaklanan uyuĢmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihaî kararlar ile tek hâkimle
verilen nihaî kararlara, baĢka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin
bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.”
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MADDE 45- 2577 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“3. Kararın düzeltilmesi istekleri, öncelikle esas kararı vermiĢ olan daire, kurul veya
bölge idare mahkemesinin esas karara katılmamıĢ bir üyesi, bunun mümkün olmaması halinde
ise görevlendirilecek bir üye tarafından incelenir. Karar düzeltme talebinin yerinde olmadığı
anlaĢılırsa dosyayı inceleyen üye tarafından kabul edilmezlik kararı verilerek gerekçeleriyle
birlikte taraflara tebliğ edilir. Bu karar kesindir.
4. Karar düzeltme isteğinin yerinde olduğu kanaatine varılan dosyalar ise görüĢülüp
karara bağlanmak üzere ilgili daire, kurul veya bölge idare mahkemesine gönderilir. Dosyanın
incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu
görevi yapamazlar.”
MADDE 46- 2577 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 6- 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde evrak büroları
oluĢturuluncaya kadar dilekçeler mahkeme baĢkanı veya hâkim tarafından havale edilmeye
devam olunur.
2. Bu Kanunun 45 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yazılı uyuĢmazlıklarla ilgili
olarak ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararlardan, bu Kanunun yayımı tarihinden
önce verilen kararlar ile DanıĢtayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen
kararlar, DanıĢtayda temyiz edilebilir.
3. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmıĢ karar düzeltme baĢvuruları, 54 üncü
maddenin bu Kanunla yapılan değiĢiklikten önceki hükümlerine göre incelenerek karara
bağlanır.”
MADDE 47- (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
(2) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 12- Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava
açılabilir. Kurul kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
(3) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı ġeker Kanununun 11 inci maddesinin onuncu fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
(4) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
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(5) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
(6) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
(7) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 105 inci maddesinin birinci
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
(8) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurum
kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır. Kurulun kararları, Kurumun
idarî denetimi sırasında yerindelik denetimine tâbi tutulamaz.”
(9) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu
maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Kurul kararları kesindir. Ġdari yaptırım kararlarına karĢı yetkili idare mahkemesinde
dava açılabilir. Kurul kararlarına karĢı açılan her türlü dava öncelikli iĢlerden sayılır.”
MADDE 48- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci paragrafında yer alan “her dönemde alınacak
aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 49- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa 33 üncü maddeden
sonra gelmek üzere aĢağıdaki 33/A maddesi eklenmiĢtir.
“Kadastro mahkemesinin yargı çevresinin değiĢtirilmesi
MADDE 33/A- ĠĢ yoğunluğu ve coğrafi durum dikkate alınarak bir kadastro
mahkemesinin kaldırılmasına ve baĢka bir kadastro mahkemesinin yargı çevresine dahil
edilmesine, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından karar verilebilir.”
MADDE 50- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 2 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
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MADDE 51- 3713 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d)
bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ç) Kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine
sadece sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin ifadesine baĢvurulması gerektiği hallerde
çıkarılan davetiye veya çağrı kağıdı, kolluk görevlisinin iĢ adresine tebliğ edilir. Bu kiĢilere
ait ifade ve duruĢma tutanaklarında adres olarak iĢ yeri adresleri gösterilir.
d) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruĢturmanın
amacını tehlikeye düĢürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu
yetkisi kısıtlanabilir. Ancak bu kısıtlama, yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren
tutanak ile bilirkiĢi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî
iĢlemlere iliĢkin tutanaklar hakkında, en çok üç ay süreyle uygulanabilir.”
MADDE 52- 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri
ĠĢyurtları Kurumunun KuruluĢ ve Ġdaresine ĠliĢkin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ĠĢyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanlık MüsteĢarının baĢkanlığında, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü, Strateji GeliĢtirme BaĢkanı, Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı
ve Teknik ĠĢler Dairesi BaĢkanından oluĢur.”
MADDE 53- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasına “ceza davalarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir muhakeme Ģartı
olarak,” ibaresi eklenmiĢ ve aynı fıkrada yer alan “iki ay” ibaresi “altı ay”, “dört ay” ibaresi
“bir yıl” ve altıncı fıkrasında yer alan “iki ayı” ibaresi “altı ayı” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 54- 5187 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 3- 1/6/2005 tarihine kadar mahkemelerce basılı yayınlarla ilgili
olarak verilmiĢ toplatma, yasaklama, dağıtım ve satıĢın engellenmesi kararları, bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, yetkili ve görevli mahkemeden bu yasaklılığın
devamı niteliğinde bir karar alınmamıĢ olması durumunda kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
Bu tür kararlarla ilgili bilgi ve deliller kolluk tarafından iki ay içinde yetkili Cumhuriyet
BaĢsavcılığına iletilir. Mahkemelerce bu yönde alınmıĢ olan kararların bir örneği ĠçiĢleri
Bakanlığına gönderilir.”
MADDE 55- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinin (5) numaralı alt bendine “Yakıcı,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “yangın çıkarıcı,” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 56- 5237 sayılı Kanunun 75 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 75- (1) Mağduru belirli bir gerçek kiĢi olan suçlar hariç olmak üzere, yalnız
adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı
bir yılı aĢmayan suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aĢağı sınırını,
b) Hapis cezasının aĢağı sınırının karĢılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası
üzerinden bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüĢ ise, hapis cezası için bu
fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aĢağı sınırını,
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soruĢturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on
gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
(2) Birinci fıkranın uygulanabilmesi için, failin, ayrıca suçun iĢlenmesiyle kamunun
veya özel hukuk tüzel kiĢisinin uğradığı zararı, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya
tazmin suretiyle tamamen ve defaten gidermesi gerekir.
(3) Bu madde hükümlerinin uygulanabilmesi için, failin daha önce kasıtlı bir suçtan
mahkûm olmaması gerekir.
(4) Özel kanun hükümleri gereğince iĢin doğrudan mahkemeye intikal etmesi halinde de
fail, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak
miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediği ve ikinci fıkradaki yükümlülüğünü
yerine getirdiği takdirde kamu davası düĢer.
(5) Cumhuriyet savcılığınca, bu madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme iĢlemi
yapılmadan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değiĢmesi suretiyle bu madde
kapsamına giren bir suça dönüĢmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.
(6) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı bir yılı aĢmayan hapis cezası veya adlî
para cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hallerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki
fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir.
(7) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması,
müsadereye iliĢkin hükümleri etkilemez.”
MADDE 57- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 132 nci maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para” ibaresi “bir
yıldan üç yıla kadar hapis”; aynı fıkrada yer alan “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur” ibaresi “verilecek ceza bir kat artırılır” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
b) Ġkinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ibaresi “iki yıldan beĢ yıla
kadar hapis” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
c) Üçüncü fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para” ibaresi “bir
yıldan üç yıla kadar hapis” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
d) Üçüncü fıkrasına “rızası olmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “hukuka aykırı
olarak” ibaresi eklenmiĢtir.
e) Dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 58- 5237 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “iki aydan altı aya kadar hapis” ibaresi “iki yıldan beĢ yıla
kadar hapis” Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
b) Ġkinci fıkrasında yer alan “altı aya kadar hapis” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar
hapis” Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
c) Üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“KiĢiler arasındaki alenî olmayan konuĢmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen
verileri hukuka aykırı olarak ifĢa eden kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve dörtbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”
MADDE 59- 5237 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para” ibaresi “bir
yıldan üç yıla kadar hapis”; aynı fıkrada yer alan “cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz”
ibaresi “verilecek ceza bir kat artırılır” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
b) Ġkinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) KiĢilerin özel hayatına iliĢkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifĢa eden
kimse iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
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MADDE 60- 5237 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢ, üçüncü fıkrasında yer alan “ikinci fıkraya göre cezaya” ibaresi “beĢ
yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına”, “onbeĢ yıla kadar hapis” ibaresi ise “ceza yarı
oranında artırılır” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 61- 5237 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aĢağıdaki fıkra eklenmiĢ ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiĢtir.
“(2) Mala zarar verme suçunun sıvı veya gaz halindeki enerjinin nakline, iĢlenmesine
veya depolanmasına ait tesisler ile yüksek hızlı tren hattı ve iĢletmesi hakkında iĢlenmesi
halinde, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
MADDE 62- 5237 sayılı Kanunun 163 üncü maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(3) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğalgazın
sahibinin rızası olmaksızın tüketilmesi hâlinde kiĢi hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.”
MADDE 63- 5237 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve
karĢılıksız yararlanma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢ ve maddeye aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢtir.
“(5) KarĢılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin piĢmanlık
göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kiĢisinin uğradığı zararı, tamamen
tazmin etmesi hâlinde kamu davası açılmaz. AçılmıĢ olan kamu davası düĢer, mahkûm olunan
ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu fıkra hükmü uyarınca Cumhuriyet savcılığınca veya
mahkemelerce verilen kararlar adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme beĢ yıl süreyle
kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruĢturma veya kovuĢturmayla bağlantılı olarak
Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde verilebilir. Bu fıkra
hükmünden yararlananlar, beĢ yıl içinde bir daha karĢılıksız yaralanma suçunu iĢlediklerinde
etkin piĢmanlık hükümlerinden yararlanamazlar.”
MADDE 64- 5237 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin birinci fıkrasına “yakıcı,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yangın çıkarıcı,” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 65- 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢleyen kiĢi, ayrıca örgüte üye
olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarı
oranında indirilir.
(7) Örgüt içindeki hiyerarĢik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve
isteyerek yardım eden kiĢi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı
verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte ikiye kadar indirilebilir.”
MADDE 66- 5237 sayılı Kanunun 248 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“SoruĢturma baĢlamadan” ibaresi “Durum resmi makamlarca öğrenilmeden” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
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MADDE 67- 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya baĢkasına
yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu
görevlisi, beĢ yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız
tutum ve davranıĢları karĢısında, kiĢinin haklı bir iĢinin gereği gibi, hiç veya en azından
vaktinde görülmeyeceği endiĢesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya
yönlendireceği kiĢiye menfaat temin etmiĢ olması hâlinde, icbarın varlığı kabul edilir.”
MADDE 68- 5237 sayılı Kanunun 252 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 252- (1) RüĢvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. RüĢvet veren kiĢi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. RüĢvet konusunda
anlaĢmaya varılması hâlinde, suç tamamlanmıĢ gibi cezaya hükmolunur.
(2) Kamu görevlisinin rüĢvet talebinde bulunması ve fakat bunun kiĢi tarafından kabul
edilmemesi ya da kiĢinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte
bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde teĢebbüs
hükümlerine göre verilecek olan ceza iki yıldan az olamaz.
(3) RüĢvet teklif veya talebinin karĢı tarafa iletilmesi, rüĢvet anlaĢmasının sağlanması,
rüĢvetin temini hususlarında aracılık eden kiĢi, müĢterek fail olarak cezalandırılır.
(4) RüĢvet alan veya bu konuda anlaĢmaya varan kiĢinin, yargı görevi yapan, hakem,
bilirkiĢi, noter veya yeminli mali müĢavir olması hâlinde verilecek ceza üçte birden yarısına
kadar artırılır.
(5) RüĢvet, bir kamu görevlisinin, görevinin ifasıyla ilgili bir iĢin yapılması veya
yapılmaması için, kiĢiyle anlaĢarak kendisine veya baĢkasına bir menfaat sağlamasıdır.
Ancak, kiĢinin haklı bir iĢinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği
endiĢesiyle, kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya yönlendireceği kiĢiye
menfaat temin etmiĢ olması hâlinde, bu kiĢi bakımından fiil suç oluĢturmaz. Bu durumda
kamu görevlisi hakkında icbar suretiyle irtikap suçuna iliĢkin hükümlere göre cezaya
hükmolunur.
(6) Bu madde hükümleri;
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları,
b) Kamu kurum veya kuruluĢlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢlarının iĢtirakiyle kurulmuĢ Ģirketler,
c) Kamu kurum veya kuruluĢlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,
ç) Kamu yararına çalıĢan dernekler,
d) Kooperatifler,
e) Halka açık anonim Ģirketler,
ile hukuki iliĢki tesisinde veya tesis edilmiĢ hukuki iliĢkinin devamı sürecinde, bu tüzel
kiĢiler adına hareket eden kiĢilere, kamu görevlisi sıfatını taĢıyıp taĢımadıklarına
bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir iĢin yapılması veya yapılmaması için menfaat
temin edilmesi hâlinde de uygulanır.
(7) Yabancı bir ülkede seçilmiĢ veya atanmıĢ olan, yasama veya idarî veya adlî bir
görevi yürüten kamu kurum veya kuruluĢlarının, yapılanma Ģekli ve görev alanı ne olursa
olsun, devletler, hükümetler veya diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan
uluslararası örgütlerin görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine
getirenlere veya uluslararası mahkemelerde görev yapan hâkimlere, jüri üyelerine ve diğer
kamu görevlilerine, uluslararası parlamento üyelerine ve bir hukuki uyuĢmazlığın çözümü

17/54

amacıyla baĢvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen hakemlere uluslararası ticarî
iĢlemler veya görevin ifasıyla ilgili baĢka bir nedenle, bir iĢin yapılması veya yapılmaması
veya haksız bir yararın elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak
yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi ile yukarıda sayılan kiĢilerin rüĢvet talebinde
bulunması veya menfaat sağlaması rüĢvet sayılır.
(8) Yedinci fıkra kapsamına giren rüĢvet fiilinin;
a) Türkiye’de iĢlenmesi,
b) YurtdıĢında vatandaĢ tarafından iĢlenmesi,
c) YurtdıĢında yabancı tarafından;
1. Türkiye’nin,
2. Türkiye’deki bir kamu kurumunun,
3. Türk kanunlarına göre kurulmuĢ bir özel hukuk tüzel kiĢisinin,
4. Türk vatandaĢının,
tarafı olduğu bir uyuĢmazlık ya da bu kurum veya kiĢilerle ilgili bir iĢlemin yapılması
ve yapılmaması için iĢlenmesi,
hâllerinde, rüĢvet veren ve alan kiĢiler hakkında Türkiye’de re’sen soruĢturma yapılır.”
MADDE 69- 5237 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) RüĢvet alan kiĢinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, rüĢvet konusu
Ģeyi soruĢturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi hâlinde, hakkında rüĢvet suçundan
dolayı cezaya hükmolunmaz. RüĢvet alma konusunda baĢkasıyla anlaĢan kamu görevlisinin
durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi
hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.
(2) RüĢvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaĢmaya varan kiĢinin, durum
resmi makamlarca öğrenilmeden önce, piĢmanlık duyarak durumdan yetkili makamları
haberdar etmesi hâlinde, hakkında rüĢvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
(3) RüĢvet suçuna iĢtirak eden diğer kiĢilerin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden
önce, piĢmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu
suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.”
MADDE 70- 5237 sayılı Kanunun 255 inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Nüfuz ticareti
MADDE 255- (1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olan kiĢinin, haksız bir iĢin
yaptırılması amacıyla giriĢimde bulunması için, kendisine veya yönlendireceği kiĢiye menfaat
temin etmesi halinde, hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para
cezasına hükmolunur. KiĢinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı
oranında artırılır. ĠĢinin gördürülmesi karĢılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat
sağlayan kiĢi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Menfaat temini konusunda anlaĢmaya varılması halinde dahi, suç tamamlanmıĢ gibi
cezaya hükmolunur.
(3) ĠĢin gördürülmesi amacıyla giriĢimde bulunmanın müstakil bir suç oluĢturduğu
hallerde kiĢiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.”
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MADDE 71- 5237 sayılı Kanunun 277 nci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı etkilemeye teĢebbüs
MADDE 277- (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruĢturmada,
gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluĢturmak amacıyla, davanın
taraflarından birinin, Ģüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine
sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir iĢlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için,
yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teĢebbüs eden kiĢi,
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki suçu oluĢturan fiilin baĢka bir suçu da oluĢturması halinde, fikri
içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır.”
MADDE 72- 5237 sayılı Kanunun 278 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 278- (1) ĠĢlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kiĢi, bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) ĠĢlenmiĢ olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen
mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kiĢi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.
(3) Mağdurun onbeĢ yaĢını bitirmemiĢ bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü
olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması
halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.
(4) Suçun, üstsoy, altsoy, eĢ veya kardeĢ tarafından iĢlenmesi hâlinde, cezaya
hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna
iliĢkin hükümler saklıdır.”
MADDE 73- 5237 sayılı Kanunun 285 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 285- (1) SoruĢturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kiĢi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun oluĢabilmesi için;
a) SoruĢturma evresinde yapılan iĢlemin içeriğinin açıklanması suretiyle, masumiyet
karinesinden yararlanma hakkının veya haberleĢmenin gizliliğinin ya da özel hayatın
gizliliğinin ihlal edilmesi,
b) SoruĢturma evresinde yapılan iĢlemin içeriğine iliĢkin olarak yapılan açıklamanın
maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elveriĢli olması,
gerekir.
(2) SoruĢturma evresinde alınan ve soruĢturmanın tarafı olan kiĢilere karĢı gizli
tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan iĢlemlerin gizliliğini ihlal eden
kiĢi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen
duruĢmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden kiĢi, birinci fıkra
hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluĢması için, tanığın korunmasına iliĢkin
olarak alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleĢmesi aranmaz.
(4) SoruĢturma ve kovuĢturma evresinde kiĢilerin suçlu olarak algılanmalarına yol
açacak Ģekilde görüntülerinin yayınlanması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
(5) SoruĢturma ve kovuĢturma iĢlemlerinin haber verme sınırları aĢılmaksızın haber
konusu yapılması suç oluĢturmaz.”
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MADDE 74- 5237 sayılı Kanunun 288 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 288- (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir
soruĢturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir iĢlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı
beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı etkilemek amacıyla alenen
sözlü veya yazılı beyanda bulunan kiĢi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile
cezalandırılır.”
MADDE 75- 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ġekli Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Cumhuriyet savcısı” ibaresi “mülki amir” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 76- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 101 inci
maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin
reddine iliĢkin kararlarda;
a) Kuvvetli suç Ģüphesini,
b) Tutuklama nedenlerinin varlığını,
c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu,
gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir. Kararın içeriği
Ģüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine
verilir ve bu husus kararda belirtilir.”
MADDE 77- 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“üç” ibaresi “beĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 78- 5271 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki
cümle eklenmiĢtir.
“Ancak Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalâasının zorunlu müdafiin de hazır
bulunduğu duruĢmada açıklanmıĢ olması veya bu mütalâanın zorunlu müdafie yazılı olarak
tebliğ edilmiĢ olması durumlarında, çocuklar hakkında görevlendirilmiĢ olanlar hariç olmak
üzere, hukuken kabul edilebilir bir mazereti olmayan zorunlu müdafiin yokluğunda da karar
verilebilir.”
MADDE 79- 5271 sayılı Kanunun 308 inci maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“(2) Ġtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını
düzeltir; görmezse dosyayı Ceza Genel Kuruluna gönderir.
(4) Ceza Genel Kurulu, hukuka kesin aykırılık halleri saklı kalmak üzere incelemesini
itiraz nedenleriyle sınırlı bir Ģekilde yaparak karar verir.”
MADDE 80- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük
ve Uygulama ġekli Hakkında Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 5- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 308 inci maddesinde
yapılan değiĢiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunan
ve henüz karara bağlanmamıĢ dosyalar hakkında da uygulanır.”
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MADDE 81- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A
maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 43/B maddesi eklenmiĢtir.
“MADDE 43/B- (1) 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan; bankalara,
finansal kuruluĢlara veya paranın sayım ve incelemesini yaparak bankalara destek hizmeti
veren kuruluĢlar ile mevzuat çerçevesinde dövize iliĢkin iĢlemler yapmasına izin verilen
Ģirketlere, her ne amaçla olursa olsun ibraz edilen paranın sahte olduğunun anlaĢılması
halinde, 5237 sayılı Kanunun 278 inci maddesinde düzenlenen bildirim yükümlülüğü yerine
getirilmediği takdirde, bu maddede sayılan tüzel kiĢilere Cumhuriyet savcısı tarafından beĢbin
Türk Lirasından yirmibeĢbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”
MADDE 82- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “asliye mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 83- 5352 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(1) ArĢiv bilgileri;
a) Ġlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak
mahrumiyetine neden olan mahkûmiyetler bakımından, yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi
kararı alınması koĢuluyla, kaydın arĢive alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren onbeĢ
yıl ve her halde otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arĢive alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten
itibaren beĢ yıl geçmesiyle,
tamamen silinir.”
MADDE 84- 5352 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesi yürürlükten kaldırılmıĢ, ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve maddeye
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde, Anayasanın 76 ncı maddesi ile bazı özel kanunlarda
yer alan ve bir hak mahrumiyetine neden olan mahkûmiyetler bakımından, arĢive alınan veya
Ģartları oluĢtuğu hâlde ya da henüz Ģartları oluĢmadığı için arĢive alınmayan kayıtlar hakkında
12 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(3) Ġkinci fıkrada sayılanlar dıĢında, birinci fıkra gereğince iĢlem yapılarak arĢive alınan
kayıtlar, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiĢ
olan hükmün esasen vâki olmamıĢ sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak Adlî Sicil ve
Ġstatistik Genel Müdürlüğünce silinir.”
MADDE 85- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı
cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiĢtir.
MADDE 86- AĢağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıĢtır:
1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 116 ncı maddesi,
2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin beĢinci fıkrası,
b) 13 üncü maddesi,
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3) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası,
4) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi;
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
a) 141 inci maddesinin ikinci fıkrası,
b) 257 nci maddesinin üçüncü fıkrası,
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 251 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları,
b) 252 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri,
7) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 128 inci maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesi,
8) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununun 61 inci
maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi.
Dava ve cezaların ertelenmesi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair
düĢünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle iĢlenmiĢ olup; temel Ģekli itibarıyla adlî para
cezasını ya da üst sınırı beĢ yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;
a) SoruĢturma evresinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci
maddesindeki Ģartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,
b) KovuĢturma evresinde, kovuĢturmanın ertelenmesine,
c) KesinleĢmiĢ olan mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine,
karar verilir.
(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuĢturmanın ertelenmesi kararı
verilen kiĢinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra
kapsamına giren yeni bir suç iĢlememesi hâlinde, kovuĢturmaya yer olmadığı veya düĢme
kararı verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç iĢlenmesi hâlinde, bu
suçtan dolayı kesinleĢmiĢ hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruĢturma
veya kovuĢturmaya devam olunur.
(3) Cezasının infazı ertelenen kiĢinin erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl
içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç iĢlememesi hâlinde mahkûmiyet bütün
sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç
iĢlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleĢmiĢ hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde,
ertelenen cezanın infazına kaldığı yerden devam edilir.
(4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde erteleme
süresince ceza zamanaĢımı durur; kamu davasının açılmasının veya kovuĢturmanın
ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava zamanaĢımı ve dava süreleri durur.
(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararının verilmiĢ olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.
(6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiĢ mahkûmiyet hükmünün
infazının tamamlanmıĢ olması hâlinde bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmıĢ hakların
Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki Ģartlar aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.
(7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının, kovuĢturmanın
veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir.
Bu kayıtlar, ancak bir soruĢturma veya kovuĢturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı,
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için
kullanılabilir.
(8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuĢturmanın veya
cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar Türk Ceza Kanununun
erteleme ve tekerrüre iliĢkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde bulundurulmaz.
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MADDE 87- Bu Kanunun;
a) 3 üncü, 4 üncü, 7 nci, 8 inci, 10 uncu, 12 nci, 14 üncü ila 25 inci maddeleri, 26 ncı
maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve 11 nci maddeleri ile 86 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 88- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAġRA
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
KADRO
DERECESĠ ADEDĠ
ADEDĠ TOPLAM

Ġcra Müdürü
Ġcra Müdürü
Ġcra Müdürü
Ġcra Müdür Yardımcısı
Ġcra Müdür Yardımcısı
Ġcra Müdür Yardımcısı
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi
Ġcra Katibi

6
7
8
6
7
8
5
6
7
8
9
10
11
12

15
30
81
182
300
300
300
500
500
500
500
700
700
788

5.396

TOPLAM
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-

15
30
81
182
300
300
300
500
500
500
500
700
700
788

5.396

GENEL GEREKÇE
Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün
olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiĢ, Ġnsan Hakları ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢmenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da
herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının “makul süre içinde”
görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiĢtir.
Son yıllarda yargının iĢ yükünün aĢırı Ģekilde ağırlaĢması ve yargılama sürecinin yavaĢ
iĢlemesi, Anayasamızın ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin kabul ettiği makul sürede
yargılanma hakkı ve devletin makul sürede yargılama yükümlülüğünün gereğinin yerine
getirilmesini önemli derecede engellemektedir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin ihlâli
nedeniyle Türkiye’nin tazminat ödemek zorunda kaldığı fiillerin önemli bir kısmının da
makul sürede yargılama ilkesinin ihlâliyle ilgili olduğu düĢünüldüğünde, makul sürede
yargılama yükümlülüğünün önemi daha da artmaktadır.
Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan düzenlemelerin
devamı niteliğinde olan bu Tasarı, icra-iflas, ceza ve idarî yargı mevzuatının
uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıĢtır.
Öte yandan, temel hak ve hürriyetlerden kabul edilen ifade özgürlüğü, çoğulcu
demokrasilerde temel haklardan kabul edilmektedir. Ġleri demokrasilerin “olmazsa olmaz
Ģartı” olan ifade hürriyeti, birçok hak ve hürriyetin temeli, kiĢisel ve toplumsal geliĢmenin
kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ifade hürriyeti, birçok uluslararası belgeye
konu olmuĢ, Anayasamızda da ayrıntılı düzenlemelere tâbi tutulmuĢtur. Bu bağlamda,
Anayasanın “DüĢünce ve kanaat hürriyeti” baĢlıklı 25 inci, “DüĢünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti” baĢlıklı 26 ncı ve “Basın hürriyeti” baĢlıklı 28 inci maddelerinde, BirleĢmiĢ
Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19 uncu maddesinde ve Ġnsan Haklarını ve Ana
Hürriyetleri Korumaya Dair SözleĢmenin “Ġfade özgürlüğü” baĢlıklı 10 uncu maddesinde,
konuya iliĢkin koruyucu hükümlere yer verilmiĢtir.
Anayasanın “Özel hayatın gizliliği” baĢlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasında,
herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu; özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı; “HaberleĢme hürriyeti” baĢlıklı 22 nci
maddesinin birinci fıkrasında ise, herkesin haberleĢme hürriyetine sahip olduğu ve
haberleĢmenin gizliliğinin esas olduğu anayasal teminat altına alınmıĢtır.
Ġnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair SözleĢmenin “Özel hayatın ve aile
hayatının korunması” baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında da, herkesin özel hayatına,
aile hayatına, konutuna ve haberleĢmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu ifade
edilmiĢtir.
Özel hayatın gizliliği, kiĢinin en az müdahale ile hayatını sürdürmesi hakkını
içermekte olup, kiĢiye ait maddî ve manevî değerleri barındırmaktadır. Özel hayata saygı
gösterilmesi, kiĢi için asgarî dıĢ müdahalelerle kendi öz varlığını serbestçe sürdürebilmesi
hakkını ifade etmektedir. Aile ve ev hayatı, fizikî ve moral bütünlük, onur ve saygınlık,
kiĢinin yanlıĢ tanıtılmasından kaçınılması, ilgisiz ve utandırıcı gerçeklerin açıklanmaması,
özel fotoğrafların izinsiz yayımlanmaması, özel iletiĢimin kötüye kullanılmaması, sır olarak
verilen veya alınan bilgilerin açıklanmaması, özel hayat kapsamı içerisinde
değerlendirilmektedir.
Yukarıda belirtilen değerlerin korunmasına yönelik olarak mevzuatımızda önemli bir
kısım değiĢiklikler yapılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu kapsamda olmak
üzere aĢağıda ifade edilen mevzuat değiĢiklikleri yapılmıĢtır.
I- Ġcra-iflas mevzuatında yapılan değiĢiklikler kapsamında;
2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununda, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir çok
değiĢiklikler yapılmıĢ olmakla birlikte, bunlar köklü ve kapsamlı bir boyuta ulaĢmamıĢtır. Bu
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nedenle, Kanun günün Ģartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi cevap vermekte yetersiz
kalmıĢtır. Ayrıca doktrinde ve uygulamada, Kanunun aksayan yönleri hakkında getirilen
eleĢtiriler yanında, toplumda da alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesinin bulunmadığı
yönünde Ģikayetler sıkça dile getirilmektedir.
Bu nedenle, Kanunun uygulanmasına iliĢkin engellerin ortadan kaldırılması, yargının
hızlandırılarak günümüzün değiĢen sosyal ve ekonomik koĢullarına uyum sağlanması,
alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin korunması ve uygulamada yaĢanan
aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıĢtır.
Tasarıda; daha modern bir icra teĢkilâtı kurulması, icra dairelerindeki iĢlemlerde Ulusal
Yargı Ağı BiliĢim Sisteminin kullanılması, icra ve iflas dairelerinin para ile iliĢiğinin zorunlu
haller dıĢında tamamen ortadan kaldırılması, asgari ücret tutarının altında kalan alacakların
takibi için ilamsız takibe baĢlamadan önce, borçlunun bilinen en son adresine ödemeye davet
yazısı gönderilmesi, borçlu ile aynı çatı altında yaĢayan aile bireyleri için gerekli her türlü ev
eĢyası hacizlerinin önlenmesi, paraya çevrilme masraflarını karĢılamayacak nitelikteki
malların yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi, yediemin depolarının daha
verimli iĢletilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.
II- Ceza mevzuatında yapılan değiĢiklikler kapsamında;
Bazı suçlar kabahate dönüĢtürülmekte ve bir kısım kabahatler yönünden ceza verme
yetkisi adlî mercilerden alınarak idari makamlara devredilmekte, önödeme kurumu yeniden
düzenlenerek kapsamı ve uygulanma alanı geniĢletilmekte, iĢyükü açısından önemli yer tutan
bazı davaların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla yeni düzenlemeler yapılmakta ve ceza
yargılamasına iliĢkin süreci hızlandıracak değiĢiklikler öngörülmektedir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 inci maddesi uyarınca kurulan
mahkemelerin görev alanına giren suçlar bakımından uygulanan özel soruĢturma ve
kovuĢturma usullerinden bazıları kaldırılmakta, üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi
bünyesindeki Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu (GRECO) tavsiye kararlarının karĢılanması
amacıyla, Tasarıda, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kiĢilerden
kendisine veya bir baĢkasına çıkar sağlamak fiili, görevi kötüye kullanma suçu kapsamından
çıkartılarak rüĢvet suçuna dönüĢtürülmekte; haklı bir iĢinin gereği gibi, hiç veya en azından
vaktinde görülmeyeceği endiĢesiyle, kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya
yönlendireceği kiĢiye menfaat temin edilmiĢ olması cezasızlık nedeni olarak düzenlenmekte
ve yabancı kamu görevlilerine rüĢvet suçu ile yetkili olmadığı bir iĢ için yarar sağlama suçu
yeniden ele alınmaktadır.
Ayrıca tasarıyla Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun 278 inci maddesi, 5187 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesi ile 5352
sayılı Adlî Sicil Kanunun 12 nci maddesi ve geçici 2 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 132 nci, 133 üncü ve 134 üncü maddelerinde, özel
hayatın gizliliğinin ve haberleĢme hürriyetinin ceza hukukunda korunmasına yönelik
hükümlere yer verilmiĢtir. Bununla birlikte, söz konusu Kanunun bugüne kadarki
uygulamasında, belirtilen hakların korunması bakımından öngörülen cezaların yeterli
olmadığı yönünde uygulama sonuçları tespit edilmiĢtir. Söz konusu suçlarda daha etkin
Ģekilde mücadele edilebilmesi bakımından öngörülen maddelerdeki suçların cezaları
arttırılmıĢtır.
Ceza muhakemesi hukukuna hâkim olan ilkelerden biri de halka açıklık ilkesidir.
Ancak, bu ilke, kovuĢturma evresine iliĢkin olup, soruĢturma evresinde gizlilik ilkesi
hâkimdir. SoruĢturma evresinin genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karĢı gizli biçimde
cereyan etmesi gerekmektedir. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
157 nci maddesinde soruĢturma evresindeki usûl iĢlemlerinin gizli olduğu hükme
bağlanmıĢtır. Aynı Ģekilde Kanunun 285 inci maddesinde ise, soruĢturmanın gizliliğini ihlâl,
suç olarak düzenlenmiĢtir. Bunun nedenleri; ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe
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ulaĢma ilkelerini olanaklı kılmak, soruĢturma ve kovuĢturma görevlilerinin her türlü baskı ve
etkiden korunmalarını sağlamak ve asıl olarak da suçsuzluk karinesinin ihlâlini önlemektir.
Ancak, soruĢturmanın gizliliğini ihlâl kavramının kapsamı açık ve net olarak ifade
edilemediğinden, uygulamada problemlerle karĢılaĢılmakta, gereksiz soruĢturma ve
kovuĢturmalara sebebiyet verilmektedir. Bu nedenle, maddede düzenlenen suçun unsurlarının
ve yaptırımının yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır.
Yapılmakta olan bir soruĢturmada veya görülmekte olan bir davada, gerçeğin ortaya
çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluĢturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin,
Ģüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar
vermesi veya bir iĢlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı,
bilirkiĢiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teĢebbüste bulunma fiilinin
cezalandırılması gerekmiĢtir.
III- Ġdari yargı mevzuatında yapılan değiĢiklikler kapsamında;
Ġdari yargı sisteminin tümü göz önüne alınarak, sistemin daha hızlı ve etkili iĢletilmesi,
iĢ yükünün hafifletilmesi, insan haklarına daha uygun yargılama yapılabilmesi ve dosya
inceleme sürelerinin kısaltılması amacıyla, 2575 sayılı DanıĢtay Kanunu, 2576 sayılı Bölge
Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin KuruluĢu ve Görevleri
Hakkında Kanun, 2577 sayılı Ġdarî Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer bazı kanunlarda
değiĢiklik yapılmaktadır.
Bu değiĢikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin
ihlal kararı verdiği bazı sorunların giderilmesi, DanıĢtayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla
baktığı davaların azaltılması, iĢ yükünün hafifletilmesi, DanıĢtayın gerçek bir temyiz ve
içtihat mahkemesi hüviyetini kazanabilmesi, bir kısım kararların heyet kararına gerek
olmaksızın, üye hakim tarafından alınabilmesi, yargılama sürelerinin kısaltılması
sağlanacaktır.
IV- Basın ve ifade hürriyeti konularında yapılan değiĢiklikler kapsamında;
Temel hak ve hürriyetlerden kabul edilen ifade ve basın özgürlüğü, çoğulcu
demokrasilerde vazgeçilmez ve devredilemez bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle,
ifade hürriyeti, birçok uluslararası belgeye konu olmuĢ, Anayasamızda da ayrıntılı
düzenlemelere tâbi tutulmuĢtur. Bu özgürlüğün kullanım araçlarından biri de basın yahut
sözlü veya görüntülü yayın araçlarıdır. Bu araçların, amacına uygun olarak iĢlevlerini yerine
getirmeleri bakımından korunmaları demokratik toplumlarda asıl olup, bu anlamda basın ve
yayın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılarak ve güvenceler sağlanarak, haber ve düĢünceyi
özgür kılmak hedeflenmektedir. Bu nedenle, basın yayın yoluyla iĢlenen suçlara iliĢkin dava
ve cezaların infazının ertelenmesi iliĢkin bazı düzenlemeler yapılması toplumsal barıĢın
sağlanması ve sürdürülmesi bakımından büyük bir önem taĢımaktadır. Önem taĢıması
nedeniyle basın yoluyla ya da sair düĢünce açıklama yöntemleriyle iĢlenen suçlar yönünden
erteleme imkanı getirilmiĢtir.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Maddeyle, icra dairelerinde çalıĢan personelin uzmanlaĢmasını sağlamak
ve böylece hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sadece icra dairelerinde çalıĢacak icra
katipliği kadrosu ihdas edilmektedir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, icra müdür ve icra
müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan yazılı sınav ve yine
Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. Ġcra katipleri, merkezî sınavda
baĢarılı olanlar arasından Bakanlıkça yetki verilecek adalet komisyonları tarafından yapılacak
uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. Ġcra dairelerinde görev yapan kadrolu
icra katiplerinin yeterli olmaması durumunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde
adalet komisyonlarınca icra dairelerinde zabıt katibi, mübaĢir ve hizmetli görevlendirilecektir.
Ayrıca, icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin izin ve hastalık gibi
herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda bu görevin adlî yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek bir yazı iĢleri müdürü veya zabıt katibi
tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmaktadır.
MADDE 2- Maddeyle, kararların gerekçeli olarak icra tutanaklarına yazılması kabul
edilmektedir. Uygulamada talepler hakkında gerekçe yazılmadan karar verilmekte, genellikle
bu iĢlem kaĢe kullanılarak yerine getirilmektedir. Bu değiĢiklikle, standart ifadeli kaĢe
kullanılmasının önüne geçilerek kararlarda yaĢanabilecek keyfiliğin önlenmesi ve böylece
etkin bir denetim sağlanması amaçlanmaktadır. Taraflar, gerekçesi olmayan kararları
anlamada, değerlendirmede zorlanmakta, bu nedenle Ģikayete veya itiraza konu etmektedirler.
Bu Ģekilde kararlara gerekçe yazılması tarafları ikna etmede daha etkili olacak, aynı zamanda
iĢlemin Ģikâyete konu edilmesi hâlinde etkin ve hızlı bir denetim sağlanması imkânı
doğacaktır.
MADDE 3- Maddeyle, icra ve iflas dairelerinde her türlü iĢ ve iĢlemlerde Ulusal Yargı
Ağı BiliĢim Sisteminin kullanılması amaçlanmaktadır.
MADDE 4- Maddeyle, icra ve iflas dairelerinde yaĢanan bir takım aksaklıkları önlemek
amacıyla tahsilatların ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması, icra ve iflas dairelerinin
para ile iliĢiğinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlemeye göre, haciz sırasındaki
borçlu veya üçüncü kiĢiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların en geç
tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iĢgünü çalıĢma saati sonuna kadar icra ve iflas
dairelerinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Diğer tüm ödemeler ilgili icra ve iflas
dairesinin banka hesabına yapılacaktır. Hesaba yatırılan paralardan alacaklıya veya yediemin,
bilirkiĢi, çilingir ve Ģoför gibi diğer ilgili kiĢilere ödenmesi gereken tutar, talimat verilmek
suretiyle ilgililerin banka hesap numarasına aktarılacaktır.
MADDE 5- Maddeyle, 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 13/a maddesi gereğince
Cumhuriyet savcıları tarafından ilk defa yapılacak teftiĢ sonucu düzenlenecek raporların bir
örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine iliĢkin düzenleme yazıĢmalara ve bürokrasiye
yol açtığından metinden çıkarılmaktadır.
MADDE 6- Maddeyle, haciz yoluyla ilamsız takiplere baĢlanmadan önce, onaltı
yaĢından büyükler için her yıl belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarının altında kalan asıl
alacaklar bakımından, borçlunun borcundan haberdar edilmesi amacıyla, borçluya iadeli
taahhütlü posta yoluyla meĢruhatlı ödemeye davet yazısı gönderme zorunluluğu
getirilmektedir. Böylece, borcunu ödemek isteyen iyiniyetli borçlunun korunması
amaçlanmaktadır.
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MADDE 7- Maddeyle, takip talebinin elektronik ortamda da yapılabilmesine imkân
sağlanmaktadır. Böylece Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemini (UYAP) kullanan avukatlar
bürolarından icra takip talebinde bulunabileceklerdir. Yine Tasarıyla alacaklının takip
talebinde bulunurken banka adını ve hesap numarasını da bildirmesi sağlanarak, icra dairesi
tarafından yapılan tahsilâtların alacaklı hesabına aktarılması amaçlanmaktadır.
MADDE 8- Maddeyle, icra müdürünün ödeme emri düzenleyebilmesi için takip
talebinin Kanunda öngörülen Ģartları içerip içermediğini incelemesi koĢulu getirilmektedir.
2004 sayılı Kanunun “Tutanaklar” kenar baĢlıklı 8 inci maddesine bu Kanunun çerçeve 2 nci
maddesiyle yeni bir fıkra eklenerek, icra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçeli
olarak tutanaklara yazılması hükmü getirilmiĢtir. Bu hüküm gereğince, takip talebinin kabul
edilmemesi halinde de gerekçenin icra müdürü tarafından tutanağa yazılması gerektiği açıktır.
Ayrıca 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yapılan değiĢikliğe paralel olarak icra dairesi
tarafından düzenlenen ödeme emrinde yer alması gereken unsurlarda değiĢiklik
yapılmaktadır.
MADDE 9- Maddeyle, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin sağlanması,
temel hak ve özgürlüklerin korunması, haczinde ekonomik yarar bulunmayan ya da
muhafazasında ve satıĢında güçlük çekilen eĢyaların hacizlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Düzenlemeye göre, ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalıĢmasına dayanan
borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli her türlü eĢya, borçlu ile aynı çatı altında
yaĢayan aile bireyleri için gerekli her türlü eĢya ile öğrenci bursları ve diğer kanunlarda haczi
yasaklanan mal ve hakların haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır.
Ayrıca, icra memurunun mal ve hakların haczi konusunda değerlendirme ve takdir
yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmek suretiyle uygulamada karĢılaĢılan tereddütlerin
giderilmesi amaçlanmaktadır.
2004 sayılı Kanunun “Tutanaklar” kenar baĢlıklı 8 inci maddesine bu Tasarının çerçeve
2 nci maddesiyle yeni bir fıkra eklenerek, icra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçeli
olarak tutanaklara yazılması hükmü getirilmiĢtir. Bu hüküm gereğince, icra memurunun
yapacağı değerlendirme sonucu bir Ģeyin haczedilip haczedilemeyeceği konusundaki kararını
gerekçeli olarak verecektir. Böylece icra memurunun keyfi kararlar vermesinin önlenmesi ve
denetim kolaylığının sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE 10- Madde ile, haczedilen taĢınır malların toplam değerinin onaltı yaĢından
büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının beĢ katından az
olması halinde bu malların muhafaza altına alınmayacağı, borçluya veya üçüncü kiĢilere
yediemin olarak bırakılacağı düzenlenmektedir. Böylece, borçlunun zorunlu ihtiyaç duyduğu
ve paraya çevrilme masraflarını karĢılamayacak malların muhafaza altına alınması önlenerek
yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Uygulamada bazı yediemin depolarının gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadan
uygunsuz fiziki ortamlarda hizmet verdiği, bu depolarda bulunan malların muhafazasında ve
denetiminde büyük zorluklar yaĢandığına yönelik Ģikâyetler bulunmaktadır. Ayrıca,
uygulamada yasal bir düzenleme bulunmaması nedeniyle denetimsiz çalıĢan yediemin
depolarına hukukî bir altyapı hazırlanması ve bu depoların daha verimli iĢletilebilmesi
amacıyla, hacizli malların Adalet Bakanlığına ait yediemin depolarında veya bu Bakanlık
tarafından iĢletme yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kiĢilere ait lisanslı yediemin
depolarında muhafaza edilmesi hükme bağlanmaktadır.
MADDE 11- Maddeyle, haczedilen Ģeyin, borçlunun elinde olmayıp da üçüncü bir
Ģahıs nezdinde bulunması hâlinde bu malın muhafaza altına alınması yerine, üçüncü kiĢinin
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kabul etmesi durumunda yediemin olarak kendisine bırakılması düzenlenmektedir. Ġcra
müdürü, üçüncü kiĢi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi
gün süre verecektir. Bu süre içinde dava açılmaz ise üçüncü Ģahsın iddiası kabul edilmiĢ
sayılacaktır. Ayrıca, alacaklı tarafından süresinde açılan istihkak davası sonuçlanıncaya kadar
hacizli malın satıĢı yapılmayacaktır. Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki mevcut
düzenlemeye göre, üçüncü Ģahsın elinde bulunan taĢınır mallar haczedilince alacaklı üçüncü
Ģahsın yedieminliğine muvafakat etmiyorsa malın muhafaza altına alınması gerekmektedir.
Üçüncü Ģahsın fiili hakimiyetinde ve zilyetliğinde bulunan haczedilen malların, sadece
alacaklının talebine istinaden muhafaza altına alınması, uygulamada büyük sıkıntılara neden
olabilmektedir. Bu düzenlemeyle, istihkak davasında dava açma ve ispat külfetinin alacaklıya
düĢmesi nedeniyle istihkak davasının devamı süresince malın muhafaza altına alınmaması ve
satıĢının yapılmaması amaçlanmaktadır.
MADDE 12- Maddeyle, hacizden itibaren, taĢınır mallarda bir yıl olan satıĢ isteme
süresi altı aya, taĢınmaz mallarda iki yıl olan satıĢ isteme süresi ise bir yıla indirilmek
suretiyle icra takibinin daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.
MADDE 13- Maddeyle, kanuni müddet içinde bir malın satılmasının istenebilmesi için,
masrafların yatırılması gerektiği hususu açıklığa kavuĢturulmaktadır. Ayrıca süresinde satıĢ
talebinde bulunmadığı için haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklının o mala yönelik
olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olacağı hükme
bağlanarak icra takibinin sürüncemede bırakılmaması amaçlanmaktadır.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazıĢmalar sonucunda
haczin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz Ģerhinin terkin
edileceği ve iĢlemin ilgili icra dairesine bildirileceği hükme bağlanarak, bu tür iĢlemlerin kısa
sürede yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
MADDE 14- Maddeyle, açık artırmaya katılımı arttırmak, malın gerçek değerinde
satılmasını sağlamak ve satıĢ masraflarını azaltmak amacıyla, satıĢ ilanlarının elektronik
ortamda da yapılması kabul edilmektedir.
Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve malın gerçek değerinde
satılmasını sağlamak amacıyla, teminat verilmesi Ģartıyla elektronik ortamda teklif verilerek
de artırmaya iĢtirak edilebileceği düzenlenmektedir.
MADDE 15- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde yapılan değiĢikliğe
paralelliğin sağlaması amacıyla ihalenin ilanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılacağı,
ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif esas alınarak baĢlatılacağı
düzenlenmektedir.
MADDE 16- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılan değiĢikliğe
paralellik sağlamak amacıyla icra dairesi dıĢında tahsil edilen paraların en geç tahsilâtın
yapıldığı günü takip eden ilk iĢgünü çalıĢma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak
üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği düzenlenmektedir.
MADDE 17- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 114 üncü ve 126 ncı maddelerine taĢınır
ve taĢınmaz satıĢlarına iliĢkin getirilen yeni düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla,
taĢınırlarda bir ay olan satıĢ süresi iki ay, taĢınmazlarda iki ay olan satıĢ süresi üç ay olarak
değiĢtirilmektedir.
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MADDE 18- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesinde yapılan değiĢiklikle
paralelliğin sağlanması amacıyla elektronik ortamda teklif verilebilmesi için satıĢa konu
taĢınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat verilmesi gerektiği,
tekliflerin taĢınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacağı
düzenlenmektedir. Böylece, haczedilen taĢınmazın satıĢının daha çok kiĢiye duyurulması,
değerinde satılması, alıcıların satıĢ mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif
verebilmeleri ve takibin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.
MADDE 19- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 114 üncü, 115 inci ve 124 üncü
maddelerinde yapılan değiĢikliklerle paralelliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler
yapılmaktadır. SatıĢın açık artırmayla yapılacağı hükme bağlanarak satıĢ ilanının elektronik
ortamda da yapılmasına yönelik düzenleme öngörülmektedir. Ayrıca, açık artırmada teklif
verilebilmesine, elektronik ortamda verilecek tekliflerin miktarına, elektronik ortamda teklif
vermenin süresine iliĢkin ayrıntılı hükümlere yer verilmektedir. Düzenlemeyle, ihale
mahalline gelmeden elektronik ortamda teklif verilebilmesi, satıĢ ilanının mümkün olduğunca
fazla kiĢiye ulaĢtırılabilmesi, malın değerinde satılabilmesi ve borçlunun mağdur edilmeden
icra takibinin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.
MADDE 20- Maddeyle, satıĢ ilanının tebliğinde, satıĢa konu taĢınmaz üzerinde hak
sahibi olan ilgililerinin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması durumunda 6099 sayılı Kanunla
7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değiĢikliğe paralel olarak, varsa adres kayıt
sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği hükme bağlanmakta ve
gazete veya elektronik ortamda yapılan satıĢ ilânlarının tebligat yerine geçeceği
düzenlenmektedir.
MADDE 21- Maddeyle, taĢınırlar bakımından getirilen satıĢ usulünün taĢınmazlar
bakımından da uygulanması amacıyla 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde değiĢiklik
yapılmaktadır. Böylece açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak, malın gerçek
değerinde satılmasını sağlamak ve satıĢ masraflarının azaltılması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, teminat koĢuluyla elektronik ortamda teklif verilerek de artırmaya iĢtirak
edilebileceği hükme bağlanmaktadır.
MADDE 22- Maddeyle, hacizden itibaren, taĢınır mallarda bir yıl olan satıĢ isteme
süresini altı aya, taĢınmaz mallarda iki yıl olan satıĢ isteme süresini ise bir yıla indirmeyi
öngören Tasarının 12 nci maddesiyle paralellik sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE 23- Maddeyle, kambiyo senetleri hakkındaki özel takip usullerinde ödeme
emrine yazılması gereken hususları düzenleyen 2004 sayılı Kanunun 168 inci maddesinde
değiĢiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, Tasarının çerçeve 7 nci ve 8 inci maddeleriyle 2004
sayılı Kanunun ilamsız takiplerde takip talebini düzenleyen 58 inci ve ödeme emrini
düzenleyen 60 ıncı maddelerinde yapılan değiĢikliklerle paralelliğin sağlanması
amaçlanmaktadır.
MADDE 24- Maddeyle, iflas yoluyla takipte ödeme emrine yazılması gereken hususları
düzenleyen 2004 sayılı Kanunun 171 inci maddesinde değiĢiklik yapılmaktadır. Bu
düzenlemeyle Tasarının çerçeve 7 ve 8 inci maddeleriyle 2004 sayılı Kanunun ilamsız
takiplerde takip talebini düzenleyen 58 inci ve ödeme emrini düzenleyen 60 ıncı maddelerinde
yapılan değiĢikliklerle paralelliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
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MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi Tasarıyla yürürlükten
kaldırıldığından, Kanunun 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 116 ncı maddeye yapılan
atıf anlamsız kalmıĢtır. Bu sebeple bu atfın yürürlükten kaldırılması gerekmiĢtir.
MADDE 26- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunda yapılan değiĢikliklere iliĢkin geçiĢ
hükümleri düzenlenmektedir.
Geçici 9 uncu maddeyle, 2004 sayılı Kanunda değiĢiklik öngören Tasarının
kanunlaĢarak yürürlüğe girmesinden önce baĢlatılan icra takiplerinde ilgililere yapılacak
ödemelerin banka hesap numaralarına yapılabilmesi için altı aylık süre tanınmaktadır.
Geçici 10 uncu maddeyle, Tasarının kanunlaĢarak yürürlüğe girmesinden önce
baĢlatılan takip iĢlemlerine değiĢiklikten önceki hükümlerin uygulanacağı hükmü
getirilmektedir. Böylece, daha önce baĢlatılan takip iĢlemleri bakımından hangi hükümlerin
uygulanacağı hususunda doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Geçici 11 inci maddeyle, Adalet Bakanlığının, 2004 sayılı Kanunun değiĢik 88 inci
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlaması ve lisanslı yediemin depoları
faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza iĢlemlerine, mevcut
yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunmasına iliĢkin geçiĢ hükmü
getirilmektedir. Öte yandan lisans alamayan mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen
ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye usulüne iliĢkin geçiĢ hükmü
getirilmektedir.
MADDE 27- Maddeyle, 5521 sayılı Kanunun 1 inci maddesine yeni bir fıkra
eklenmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku, mahiyeti gereği ĠĢ Hukukunun içinde ve bir parçası
olarak değerlendirilmekle beraber, mevzuatının farklı olması ve özellikle “re'sen araĢtırma
ilkesi” gibi kamu düzenine iliĢkin olmasından kaynaklanan nitelikleri nedeniyle hâkimin daha
yoğun ve ayrı bir emek ve mesaisini gerektirmektedir.
Öte yandan, 1/10/2008 tarihinden itibaren tüm maddeleri ile yürürlüğe giren 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile önceden idare mahkemelerinin görev
alanında olan 5434 sayılı Kanun kapsamındaki kiĢilerin Genel Sağlık Sigortasından
kaynaklanan tüm uyuĢmazlıkları ve 5510 sayılı Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ilgili uyuĢmazlıklar iĢ mahkemelerine
devredilmiĢtir. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortasının tüm yurttaĢları kapsayacak Ģekilde
geniĢletilmesi sonrasında 26/1/2012 tarihi itibarıyla 62,9 milyon olan Genel Sağlık Sigortası
kapsamındaki kiĢi sayısının yeĢil kartlılarla birlikte 1/3/2012 tarihi itibarıyla 72 milyon
olacağından, iĢ mahkemelerinin iĢ yükünün daha da artacağı açıktır.
ĠĢ mahkemelerinin toplam iĢ yükü içinde giderek artan bir yoğunluğa sahip olan sosyal
güvelik hukukundan kaynaklanan uyuĢmazlıkların çözümü; sık değiĢen mevzuat, özellikle
Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulamaları ile çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerin de takip
edilmesi zorunluluğu gibi nedenlerle zaman almaktadır. Bu durum adaletin gecikmesine
neden olmakta ve en önemlisi de Anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkının
kullanılmasını ve yaygınlaĢtırılmasını güçleĢtirmektedir.
Bu yüzden, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların yine iĢ
mahkemelerinde, ancak bu mahkemelerin belli bir kısmında toplanmasının, uyuĢmazlıkların
daha hızlı ve adil bir biçimde çözülmesine katkı sağlayacağı umulduğundan, Anayasanın
“Mahkemelerin KuruluĢu” baĢlıklı 142 nci maddesindeki, “Mahkemelerin kuruluĢu, görev ve
yetkileri, iĢleyiĢi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” Ģeklindeki emredici hükmü
dikkate alınarak düzenleme yapılmaktadır.
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MADDE 28- Maddeyle, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de Ġkamet ve Seyahatleri
Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde değiĢiklik yapılarak, mahkemelerin iĢyükünün
azaltılması amacıyla maddedeki eylemler suç olmaktan çıkartılmakta ve kabahate
dönüĢtürülmektedir.
MADDE 29- Maddeyle, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de Ġkamet ve Seyahatleri
Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinde değiĢiklik yapılarak, mahkemelerin iĢyükünün
azaltılması amacıyla maddedeki eylemler suç olmaktan çıkartılmakta ve kabahate
dönüĢtürülmektedir.
MADDE 30- Maddeyle, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinde değiĢiklik yapılarak, mahkemelerin iĢyükünün
azaltılması amacıyla maddedeki eylem suç olmaktan çıkartılmakta ve kabahate
dönüĢtürülmektedir.
MADDE 31- Maddeyle, idari görevlerden DanıĢtay üyeliğine seçilecekler için aranan
yirmi yıl kamu hizmetinde çalıĢmıĢ bulunma Ģartı, oniki yıla indirilmektedir.
MADDE 32- Maddeyle, DanıĢtayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla gördüğü davaların
bir kısmı ilk derece idare mahkemelerine devredilmektedir. 24 üncü madde uyarınca
doğrudan DanıĢtayda açılan davalar, öncelikle konularına göre idarî veya vergi dava
dairelerinde tekemmül ettirildikten sonra karara bağlanmakta ve bu kararlara karĢı temyiz
baĢvuruları, aynı Kanunun 38 inci maddesine göre, Ġdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurullarınca
incelenip sonuçlandırılmaktadır.
24 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendine göre, bakanlıklar, tüm kamu
kuruluĢları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarınca çıkarılan ve ülke çapında
uygulanacak düzenleyici iĢlemler yanında, bakanlıklarca yapılan ancak, ülke çapında
uygulanma niteliği bulunmayan ve düzenleyici iĢlem kapsamında nitelendirilen bazı iĢlemler
de ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtayda görülmektedir. Bakanlıklarca yapılan imar
planlarına iliĢkin davalar bunlara örnek olarak gösterilebilir.
DanıĢtay meslek mensubu veya hâkimi eliyle keĢif ve bilirkiĢi incelemesi yapılmasını
gerektiren bu tip uyuĢmazlıklar, iĢyükünün artmasında etkili olmakta ve ayrıca, daire
heyetinin oluĢumu ve çalıĢma düzeni bakımından da olumsuzluklara yol açmaktadır.
Bu amaçla, maddede bakanlıkların tüm düzenleyici iĢlemleri yerine, sadece, ülke
çapında uygulanacak düzenleyici iĢlemlerine karĢı açılacak davaların DanıĢtayda görülmesi
düzenlenmektedir. Buna karĢın bakanlıkların bu nitelikte olmayan düzenleyici iĢlemlerine
karĢı açılacak davaların, idare veya vergi mahkemelerine bırakılması öngörülmektedir.
Diğer taraftan, ülke çapında uygulanacak düzenleyici iĢlemlerin önemi, bu düzenleyici
iĢlemlere dayalı olarak tesis edilen bireysel iĢlemlere karĢı açılacak davaların ülke geneline
yaygınlığı, düzenleyici iĢlem ile bireysel iĢlemin birlikte dava konusu edilmesi durumunda
görev ve yetki konusunda sorun yaĢanacak olması ve içtihat birliğinin sağlanması gibi
nedenlerle, bu tip uyuĢmazlıkların DanıĢtayda görülmesine devam edilmesi öngörülmektedir.
MADDE 33- Maddeyle, DanıĢtay savcılarının DanıĢtaya gelen her dosya için görüĢ
bildirmesi uygulamasından vazgeçilmektedir. Mevcut düzenlemeye göre, DanıĢtayda görev
yapan savcılar, kanun yararına bozma ve UyuĢmazlık Mahkemesi Kanunundan doğan
görevleri dıĢında, DanıĢtayda görülen tüm ilk derece davaları ile temyiz ve karar düzeltme
dosyalarının esası hakkında ve yürütmenin durdurulması istemleri hakkında görüĢ
bildirmektedir. Bu ise DanıĢtaydaki yargılama süresinin uzamasına sebep olmaktadır. Avrupa
Ġnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince DanıĢtay savcılarının yazılı düĢüncelerinin
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taraflara tebliğ edilmesi ve bu düĢüncelere karĢı tarafların cevap verecek olması yargılama
süresini daha da uzatacaktır.
Yapılan düzenlemeyle DanıĢtay BaĢsavcısının, sadece DanıĢtayın ilk derece mahkemesi
sıfatıyla baktığı davalarda ve yalnızca davanın esası hakkında görüĢ bildirmesi için dosyaları
DanıĢtay savcılarına havale etmesi düzenlenmekte ve DanıĢtayda yargılamanın daha hızlı
cereyan etmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 34- Maddeyle, 2575 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde yapılan değiĢikliğe
paralel olarak, DanıĢtay savcılarının düĢünce bildirecekleri dosyaların türü ve sayısı
sınırlandırılmaktadır. Buna göre, DanıĢtay savcıları DanıĢtaya gelen dosyalarla ilgili
yürütmenin durdurulması talepleri ile temyiz ve karar düzeltme incelemesi için gelen dosyalar
hakkında görüĢ bildirmeyeceklerdir. Buna karĢın sadece DanıĢtayın ilk derece sıfatıyla
gördüğü davalarda ve sadece esas hakkında görüĢ bildireceklerdir.
MADDE 35- Maddeyle, 2575 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmektedir.
Geçici 24 üncü maddeyle, geçici süreli olarak DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun
yapısı ve çalıĢma usulü değiĢtirilmektedir.
DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun gündeminde 2011 yılı sonu itibarıyla toplam
6.000 civarında dosya bulunmaktadır. Uygulamada Kurul, haftada bir gün toplanabilmekte ve
az sayıda dosyayı karara bağlayabilmektedir. Bu çalıĢma takvimi ile hiç dosya gelmese dahi
mevcut 6.000 dava dosyasının sonuçlandırılması uzun bir zaman gerektirmektedir.
Mevcut birikmiĢ dosyaların eritilebilmesi amacıyla, üç yıl süreyle, Ġdari Dava Daireleri
Kurulunun sürekli çalıĢır bir Kurul haline getirilmesi ve burada görev alacak üyelerin
dairelerinde heyete katılmayıp tüm mesailerini bu Kurula vermeleri öngörülmektedir. Bu
geçici sürenin sonunda, birikmiĢ dosyaların 2-3 yıl içinde karara bağlanması
hedeflenmektedir. DanıĢtayın ilk derece sıfatıyla baktığı davaların azaltılmasına paralel olarak
Kurula yeni dosya geliĢinin azaltılması ile sürenin sonunda Kurulun eski yapısına dönmesi
söz konusu olabilecektir.
Geçici 25 inci maddeyle, 2575 sayılı DanıĢtay Kanununun 24 üncü maddesinde ve özel
kanunlarda yapılan değiĢikliklerle ilgili geçiĢ hükümleri düzenlenmektedir. Maddelerinin
yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtayda açılmıĢ bulunan ve bu
Tasarıyla idare ve vergi mahkemelerinin görevleri kapsamına alınan davaların, tabii hâkim
ilkesinin bir gereği olarak, DanıĢtayda sonuçlandırılacağı düzenlenmektedir.
Öte yandan, düĢüncesinin alınması için DanıĢtay savcılığına gönderilmiĢ bulunan ancak
bu Tasarıyla DanıĢtay savcısından düĢünce alınmasına son verilen dosyalar hakkında
DanıĢtay savcılığının düĢünce vermeksizin dosyayı ilgili merciye göndermesi
öngörülmektedir. Buna göre halen DanıĢtay savcılığında derdest bulunan ve görüĢ verilmemiĢ
olan temyiz, karar düzeltme ve yürütmenin durdurulması talepli dosyalar, görüĢ
hazırlanmaksızın hemen ilgili mercie gönderilecektir. Bu düzenleme ile savcılıktaki bekleme
sürelerinin de önüne geçilmesi öngörülmektedir.
MADDE 36- Maddeyle, bölge idare mahkemelerinin daha hızlı ve etkin
çalıĢabilmelerini sağlamak amacıyla birden fazla kurul halinde çalıĢabilmeleri
düzenlenmektedir. Yeni kurulların oluĢumu, aralarındaki iĢbölümü ve kurullara kimlerin
baĢkanlık edeceği hususlarında düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 37- Maddeyle, idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkim tarafından görülecek
davalara iliĢkin parasal sınır yeniden düzenlenmektedir. Ġdari yargı sisteminden büyük ölçüde
esinlendiğimiz Fransa’da ilk derece yargılamasında davaların yaklaĢık 2/3’ü tek hâkim
tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde ise ilk derece mahkemelerinde tek hâkimle görülen
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davaların sayısı oldukça düĢük kalmaktadır. Düzenlemeyle tek hâkim tarafından karara
bağlanacak dosyaların sayısı artırılmaktadır. Bununla davaların daha hızlı karara
bağlanmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir.
MADDE 38- Mahkemelerde görev yapan baĢkan ve hâkimlerden evrak havale iĢleri
alınmakta ve bu iĢlerin oluĢturulacak evrak bürolarınca yapılması öngörülmektedir.
Uygulamada gerek postadan gelen ve gerekse mahkemeye gelen taraflarca sunulan belgelerin
havalesi, baĢkan veya üye hâkimin zamanını almaktadır. Düzenlemeyle baĢkan veya üyelerin
bu gibi iĢlemlerle vakit kaybetmeksizin yargılama faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmaları
amaçlanmaktadır. Buna göre mahkemelere giren her türlü dilekçenin, bürolar tarafından
alınarak kaydedilmesi, dilekçelere verilen genel evrak numarası ile ilgili olduğu mahkemeye
gönderilmesi, dilekçe sahibine de bir numara verilerek dilekçenin söz konusu numara
üzerinden takip edilebilmesi imkânı sağlanmaktadır. Halen DanıĢtayda baĢarı ile uygulanan
evrak bürosu modelinin, diğer mahkemelerde de uygulanması hedeflenmektedir.
MADDE 39- Maddeyle, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal kararına
gerekçe teĢkil eden sorunun çözümü amaçlanmaktadır. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet
savcılarının tebliğnamelerinin taraflara tebliğine iliĢkin mevzuatımızda düzenlemeler
yapılmıĢtır. Adil yargılanma hakkının bir gereği olarak DanıĢtay savcısı tarafından dosyaya
sunulan yazılı görüĢlerin taraflara tebliğ edilmesi, taraflara cevap vermek üzere onbeĢ gün
süre verilmesi ve dosyanın bu aĢamadan sonra karara bağlanması düzenlenmektedir.
MADDE 40- 2577 sayılı Kanunda tam yargı ve vergi davalarında duruĢma yapılması
zorunluluğuna iliĢkin miktar, tek hâkim tarafından karara bağlanacak miktar ile aynıdır. 2576
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yapılan değiĢiklikle, tek hâkim tarafından görülecek tam
yargı ve vergi davalarına iliĢkin miktarın ellibin Türk Lirasına yükseltilmesine bağlı olarak
zorunlu duruĢma sınırına iliĢkin miktar da ellibin Türk Lirasına yükseltilmektedir.
MADDE 41- Maddeyle, heyet halinde görülen davalarda bazı ara kararların tek hâkim
tarafından verilebilmesi imkânı getirilmektedir. Bilindiği gibi mahkemelerde heyet halinde
görülen davalarda her türlü ara kararın da heyet tarafından alınması iĢyükünde birikmelere
sebep olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi amacıyla heyet halinde görülen davalarda, davanın
kısa süre içinde karara bağlanabilmesi amacıyla, bazı bilgi ve belgelerin getirtilmesi ve ek
süre verilmesi gibi bir kısım ara kararların mahkeme baĢkanı veya dosyanın havale edildiği
üye tarafından alınabilmesi hükme bağlanmaktadır.
MADDE 42- Maddeyle, yürütmenin durdurulması müessesesi kısmen revize
edilmektedir. Buna göre, yürütmenin durdurulması kararları kural olarak idarenin savunması
alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra verilebilecektir. Yürütmenin durdurulması
talebinin yerinde olmadığı, dava dilekçesi ve eklerinden anlaĢılmakta ise davalı idarenin
savunması alınmaksızın talep reddedilebilecektir. Yıkım ve sınır dıĢı etme gibi uygulanmakla
etkisi tükenecek nitelikteki idari iĢlemler bakımından ise savunma alındıktan sonra yeniden
bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilebilecektir.
Ayrıca, aynı hukuki sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması talebinde
bulunulamayacağı düzenlenmekte olup, bu sayede reddedilmiĢ taleplerin tekraren yargı
mercileri önüne getirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 43- Maddeyle, tam yargı davalarında hüküm altına alınan miktar ile her türlü
davada hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin davacı veya vekilinin bildireceği
banka hesap numarasına, bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar
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çerçevesinde yatırılması, bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde genel hükümler
dairesinde infaz edilmesi öngörülmektedir. Mevcut uygulamada, mahkemeler tarafından
hüküm altına alınan alacakların, hemen ilamlı icra takibi yapılmak suretiyle tahsili yoluna
gidildiğinden, hem icra dairelerinin iĢyükü gereksiz Ģekilde artmakta hem de idareler tekraren
icra gideri ödeme külfetiyle karĢı karĢıya kalmaktadır. Getirilen düzenlemeyle vatandaĢların
icraya baĢvurmak zorunda kalmaksızın alacaklarını tahsil edebilmesi, bu suretle icra
dairelerinin iĢ yükünün azalması ve idarelerin icra gideri ödemesinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, davacı veya vekiline ödeme yapılması için banka hesap
numarasını gecikmeksizin bildirmelerini sağlamak amacıyla kararın kendilerine tebliğ edildiği
tarih ile banka hesap numarasını idareye bildirdikleri tarih arasında geçen süreye faiz
iĢletilmemesi hüküm altına alınmaktadır.
Öte yandan, tazminat ve vergi davalarında, verilen kararların tebliğinden itibaren
kararın gereğinin yerine getirilmesindeki gecikme sebebiyle ödenecek faiz oranı, kanuni
gecikme faiz oranından (yaklaĢık yıllık yüzde dokuz) 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenecek gecikme zammı oranına (yıllık yüzde 16,8) yükseltilmektedir. Bununla bir
yandan idarelerin kısa zamanda ödeme yapmasının sağlanması, diğer yandan da vatandaĢların
gecikmeden dolayı uğradıkları kaybın telafi edilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 44- Maddeyle, bölge idare mahkemelerinin itirazen inceleyeceği ve kesin
olarak karara bağlayacağı uyuĢmazlıkların sayısı artırılmaktadır. Madde, bölge idare
mahkemelerinde itiraza konu edilebilecek ilk derece mahkemesi kararlarını düzenlemektedir.
Maddenin ilk Ģeklinde, itiraza konu kararlar, yalnızca, idare ve vergi mahkemelerinin tek
hâkim tarafından verilen kararlarıyla sınırlı idi. Bu kararların sayısı, 2576 sayılı Kanunun 7
nci maddesindeki parasal sınıra bağlı olarak değiĢkenlik göstermektedir. Zamanla, mevcut
düzenlemenin yetersizliği görüldüğünden, itiraza konu kararlar arasına, idare ve vergi
mahkemelerinin kurul halinde verdiği kararlardan konu bazında yapılan tasnife göre
belirlenenler de dâhil edilmiĢ; ancak, 8/6/2000 tarihli ve 4577 sayılı Kanunun 7 nci
maddesiyle yapılan bu eklemeler de zaman içerisinde yetersiz kalmıĢtır. Bu nedenle, idare ve
vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri anılan kararlara konu uyuĢmazlıklara benzer
veya aynı nitelikte olan bazı uyuĢmazlıklar madde kapsamına alınmaktadır.
MADDE 45- Maddeyle, istatistikî verilere göre iĢlevi çok düĢük olduğu görülen karar
düzeltme müessesesi yeniden düzenlenmektedir. Mevcut düzenlemelere göre, karar düzeltme
sınırlı sebebe bağlı olarak gidilebilecek bir kanun yolu olmasına rağmen, günümüzde
neredeyse her karar için baĢvurulan olağan bir kanun yolu haline gelmiĢtir. Bu ise yargı
yerlerinin iĢyükünün aĢırı derecede artmasına sebep olmaktadır. Buna karĢın karar düzeltme
taleplerinin kabul oranının ise binde 7 gibi çok düĢük bir seviyede kaldığı görülmektedir.
Bu sakıncaların giderilmesi amacıyla karar düzeltme baĢvurularının öncelikle,
düzeltilmesi istenen kararı vermiĢ olan daire, kurul ya da mahkeme heyeti tarafından değil,
kararı veren daire, kurul veya mahkemenin, esas karara katılmayan bir üyesi, bunun mümkün
olmaması halinde ise görevlendirilecek bir üye tarafından incelenmesi öngörülmektedir. Buna
göre baĢkan ya da üye, karar düzeltme sebeplerinin yerinde olduğu kanaatine varırsa dosyanın
ilgili daire, kurul ya da mahkemeye gönderilmesine, baĢvurunun yerinde olmadığı kanaatine
varırsa talebin kabul edilmezliğine karar verebileceklerdir. Bu suretle yapılan inceleme, bazı
ülkelerde uygulanan “filtreleme sistemi”nin de hayata geçirilmesine imkân sağlayacaktır.
Böylece, bir yandan vatandaĢların hak arama hürriyetini kullanmaları sınırlanmazken, diğer
taraftan her baĢvurunun kararı veren merci tarafından heyet halinde tekrar incelenmesi
yükünden kurtarılması sağlanabilecektir.
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MADDE 46- Maddeyle, 2577 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle öngörülen evrak
bürolarının kurulması ve faaliyete geçmesine kadar geçecek sürede, uygulama boĢluğu
oluĢmaması amacıyla, mahkeme baĢkanı veya görevlendirilen üye hâkim tarafından havale
iĢlemlerinin yapılmaya devam edilmesi öngörülmektedir.
2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değiĢiklik
çerçevesinde, tabii hâkim ilkesinin bir gereği olarak, madde kapsamındaki uyuĢmazlıklar
hakkında verilen nihai kararlardan, değiĢikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilenler ile
DanıĢtayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilenlerin, DanıĢtayda temyiz
edilebilmesi hükme bağlanmaktadır.
Öte yandan, kanun yoluyla ilgili yapılan değiĢikliklerden önce yapılmıĢ karar düzeltme
baĢvurularının, değiĢiklikten önceki Kanun hükümlerine göre incelenerek sonuçlandırılması
öngörülmektedir.
MADDE 47- Maddeyle, farklı kanunlarda değiĢiklik yapılarak, DanıĢtayın ilk derece
mahkemesi sıfatıyla baktığı dava sayısı azaltılmaktadır.
Mevcut düzenlemelere göre üst kurullar tarafından alınan tüm kararlara karĢı ilk derece
mahkemesi olarak DanıĢtayda dava açılmaktadır. Bu ise DanıĢtayın hem ilgili dairesinin hem
de Ġdari Dava Daireleri Kurulunun iĢyükünü önemli ölçüde artırmaktadır.
Getirilen düzenlemeyle üst kurullar tarafından tesis edilen bireysel iĢlemlere karĢı açılan
davaların genel görevli ve yetkili idare mahkemelerinde görülmesi öngörülmektedir.
Yine kurullar tarafından uygulanan idari yaptırım kararlarına karĢı açılan davaların da
idare mahkemelerinde görülmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Buna karĢın üst kurullar tarafından gerçekleĢtirilen ve ülke çapında uygulanan
düzenleyici iĢlemlerine karĢı açılan davalar DanıĢtayda görülmeye devam edilecektir.
Bu amaçla, 4054, 4628, 4634, 4646, 5015, 5307, 5411 ve 5809 sayılı Kanunlar ile 660
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde değiĢiklik yapılmaktadır.
MADDE 48- Yargı hizmetlerinin hızlandırılabilmesi için yapılan düzenlemelerin
yanında hâkim ve savcı sayısının arttırılması da gerekmektedir. Hâkim ve savcı eksikliğinin
daha kısa sürede giderilebilmesi amacıyla, idari yargı adaylığına, hukuk fakültesinden mezun
olanlar dıĢından alınacak adaylar için var olan kanuni sınırlamanın kaldırılması
öngörülmektedir.
MADDE 49- Maddeyle 3402 sayılı Kadastro Kanununa 33/A maddesi eklenmek
suretiyle iĢ yoğunluğu ve coğrafi durum dikkate alınarak kadastro mahkemelerinin yargı
çevresinin Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
değiĢtirilebilmesine imkân sağlanmıĢtır.
MADDE 50- Tasarıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar” Ģeklindeki düzenleme, aynı
mahiyette hüküm içermekte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesindeki
düzenlemenin uygulanması amacıyla yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 51- Maddeyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde değiĢiklik yapılmaktadır. Uygulamada, mahkemelerce
gerektiğinde terör soruĢturmasında görev alan kamu görevlilerinin soruĢturma veya
kovuĢturma aĢamasında dinlenilmesi gerekmesi halinde, çıkarılan davetiye veya çağrı
kağıtlarının kamu görevlisinin ev adresine gönderilmesi bu kiĢilerin ve yakınlarının
güvenliğini tehlikeye sokabilmektedir. Yapılan değiĢiklikle terörle mücadele alanında görev
yapan kamu görevlilerinin soruĢturma ve kovuĢturma aĢamasında ifadesine baĢvurulması
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gerektiği durumlarda çıkarılacak davetiye ve çağrı kağıtlarının iĢ yeri adreslerine yapılması
öngörülmektedir.
Öte yandan kural olarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında müdafiin
dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruĢturmanın amacını tehlikeye
düĢürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilmektedir.
Ancak yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkiĢi raporları ve adı
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî iĢlemlere iliĢkin tutanaklar hakkında
herhangi bir kısıtlama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinde, kısıtlama kararı verilen durumlarda
müdafiinin dosya içeriği incelemesi ve belgelerden örnek almasına iliĢkin bir istisnaya yer
verilmemiĢtir. Yapılan değiĢiklikle, yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren tutanak
ile bilirkiĢi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî iĢlemlere
iliĢkin tutanaklar hakkında kısıtlamanın en çok üç ay süreyle uygulanabileceği
öngörülmektedir.
MADDE 52- ĠĢyurtları Kurumu bütçesinden, ĠĢyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca
belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Kurumun hizmet ve çalıĢmalarının yürütülmesiyle
ilgili her türlü döĢeme, demirbaĢ, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taĢıtları alımı, bakımı,
onarımı, iĢletilmesi ve diğer tüm giderleri ile Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilâtı ile bağlı
kuruluĢlarının bina alım, inĢa, onarım, demirbaĢ, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için
harcama yapılabilmektedir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
idarelerinde temel mali sorumluluklar Strateji GeliĢtirme BaĢkanlıklarına verilmiĢtir. Öte
yandan adalet hizmetlerinde kullanılan binaların yapımı ile ilgili sorumluluklar Adalet
Bakanlığı Teknik ĠĢler Dairesi BaĢkanlığında bulunmaktadır.
Maddeyle, ĠĢyurtları Kurumu bütçesinden yapılacak harcamaların daha etkin ve verimli
yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, bu alanda görevli bulunan Strateji GeliĢtirme BaĢkanı
ve Teknik ĠĢler Daire BaĢkanının da Yüksek Kurulda yer alması, buna karĢılık yürütülen
faaliyetlerle fazla ilgisi olmayan Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdürünün
bu Kurul üyeliğinden çıkarılması öngörülmektedir.
MADDE 53- Anayasa Mahkemesinin 28/4/2011 tarihli E. 2009/66, K. 2011/72 sayılı
Kararıyla; 5187 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan iki
aylık dava açma süresi yeterli ve makul bir süre olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiĢtir.
Maddeyle, 5187 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesi Anayasa Mahkemesinin iptal
kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir. Yapılan değiĢiklikle, basılmıĢ eserler yoluyla
iĢlenen veya Basın Kanununda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının, bir muhakeme
Ģartı olarak, süreli yayınlar yönünden altı ay, diğer basılmıĢ eserler yönünden ise bir yıl içinde
açılmasının zorunlu olduğu öngörülmektedir. Öte yandan kamu davasının açılmasının izin
veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya karar için gerekli baĢvurunun yapıldığı
hallerde durma süresinin altı ayı geçemeyeceği düzenlenmektedir.
MADDE 54- Maddeyle, 5187 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmektedir. Farklı
tarihlerde çeĢitli mahkemelerce verilen ve bir kısmı da sonradan ortadan kaldırılan basılı
eserler hakkında çok sayıda toplatma kararı bulunmaktadır. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi
ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda, basın ve ifade özgürlüğünün
önündeki engellerin kaldırılması amacıyla söz konusu düzenleme yapılmıĢtır.
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MADDE 55- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun tanımlar baĢlıklı 6 ncı
maddesinde değiĢiklik yapılmaktadır. Yapılan değiĢiklikle, uygulamada molotofkokteyli gibi
yangın çıkarıcı maddelerin silah sayılıp sayılmayacağı hususunda ortaya çıkan tereddütlerin
giderilmesi amaçlanmıĢtır.
MADDE 56- Maddeyle, Türk Ceza Kanununun önödemeye iliĢkin 75 inci maddesinde
değiĢiklik yapılarak önödemenin kapsam ve Ģartları yeniden düzenlenmektedir. Suç iĢlendiği
hususunda yeterli Ģüphe bulunması hâlinde mutlaka kamu davası açılması gereğini ifade eden
kamu davasının mecburiliği ilkesi, hiçbir ülke ceza muhakemesi mevzuatında istisnasız
biçimde uygulanmamaktadır. Yeterli suç Ģüphesinin bulunduğu her durumda kamu davası
açılacak olması nedeniyle yargının iĢyükünün aĢırı Ģekilde ağırlaĢması, yargılama sürecinin
zorunlu olarak yavaĢ iĢlemesi gibi sebeplerle, Anayasamızın ve Ġnsan Hakları Avrupa
SözleĢmesinin kabul ettiği makul sürede yargılanma hakkı ve devletin makul sürede
yargılama yükümlülüğünün gereği yerine getirilememektedir. Bu nedenle Kıta Avrupası
Hukuk Sistemine dahil birçok ülkede kamu davasının mecburiliği ilkesine çok sayıda istisna
getirilmiĢ, bu ilke adeta kural olmaktan çıkmıĢtır.
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin ihlâli nedeniyle Türkiye’nin tazminat ödemek
zorunda kaldığı fiillerin önemli bir kısmının da makul sürede yargılama ilkesinin ihlâliyle
ilgili olduğu düĢünüldüğünde, yeterli suç Ģüphesi bulunan her soruĢturma konusunun
yargılama makamları önüne getirilmesinin sakıncalarının, aksi yöndeki sakıncalardan çok
daha fazla olduğu kolaylıkla görülebilecektir. Yoğun iĢ yükü nedeniyle uzun süren ve yetersiz
incelemeye dayalı olarak yapılmak zorunda kalınan yargılamaların, ayrıca bu nedenlerle
ortaya çıkan adlî hataların sosyal barıĢı olumsuz yönde etkilediği muhakkaktır.
Söz konusu nedenlerle maddede yapılan değiĢiklikle, önödemenin uygulanması için
aranan üç aylık hapis cezası üst sınırı bir yıla çıkartılmaktadır. Üç aylık üst sınır kapsamına
çok az sayıda suçun girmesi nedeniyle bu müessese çok sınırlı Ģekilde uygulanmıĢ ve
önödemenin kendisinden amaçlanan faydayı sağlayamadığı uygulandığı süre içerisinde
gözlemlenmiĢtir. Yapılan bu değiĢiklikle söz konusu müessesenin kapsamının geniĢletilerek
etkinliğinin arttırılması ve uyuĢmazlıkların soruĢturma aĢamasında sonuçlandırılması
amaçlanmaktadır.
Öte yandan, gerçek kiĢi mağdurların haklarının korunması amacıyla, mağduru belli bir
gerçek kiĢi olan suçlarda önödemenin uygulanmayacağı benimsenmiĢ ve ayrıca önödemeden
yararlanılabilmesi için kamunun ve özel hukuk tüzel kiĢilerinin zararlarını giderilmesi bir ön
Ģart olarak düzenlenmiĢtir. Ayrıca kasıtlı bir suçtan mahkum olan kiĢilerin bu müesseseden
yararlanamamaları hüküm altına alınmıĢtır.
MADDE 57- Madde ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 132 nci maddesinde yer
alan hapis cezaları, caydırıcılıklarının sağlanması ve etkin olması bakımından artırılmaktadır.
Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasına, “rızası olmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere
“hukuka aykırı olarak” ibaresi eklenmektedir.
Bilindiği üzere, haberleĢmenin gizliliği mutlak değildir. HaberleĢme içerikleri, belirli
hallerde, haberleĢen kiĢilerin bilgisi veya rızası olmasa da hukuka uygun olarak
öğrenilebilmektedir.
Anayasanın 22 nci maddesine göre; “millî güvenlik, kamu düzeni, suç iĢlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiĢ hâkim kararı”
ile veya “yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla
yetkili kılınmıĢ merciin yazılı emri” ile haberleĢme içerikleri öğrenilebilir; yani bu hâllerde
artık haberleĢmenin gizliliğinden söz edilemez. Ġnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair SözleĢmesinin 8 inci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiĢtir.
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Bu itibarla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi uyarınca, bir
suç nedeniyle yapılan soruĢturma veya kovuĢturmada, delil elde etmek amacıyla, hâkim kararı
ile veya bilahare hâkimin onayına sunulmak üzere Cumhuriyet savcısının kararı ile Ģüpheli
veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiĢimi tespit edilebilmekte, dinlenebilmekte, kayda
alınabilmekte ve sinyal bilgileri değerlendirilebilmektedir. Diğer yandan, Ceza Muhakemesi
Kanununun 116 ncı ve 129 uncu maddeleri uyarınca, bir suç Ģüphesine istinaden baĢlatılan
soruĢturma veya kovuĢturma sürecinde delil elde etmek amacıyla mektuplara el
konulabilmekte ve bunların içeriğine muttali olunabilmektedir.
Öte yandan, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7
nci, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5
inci ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Millî Ġstihbarat
TeĢkilatı Kanununun 6 ncı maddeleri uyarınca, önleyici kolluk ve istihbarat faaliyeti
çerçevesinde de, hâkim kararı ile veya bilahare hâkimin onayına sunulmak üzere, belirli
kolluk veya istihbarat makamlarının emri ile kiĢilerin telekomünikasyon yoluyla iletiĢimi
tespit edilebilmekte, dinlenebilmekte, sinyal bilgileri değerlendirilebilmekte ve kayda
alınabilmektedir.
Önleyici kolluk ve istihbarat faaliyeti çerçevesinde, bir suç nedeniyle Ģüpheli veya
sanık sıfatını taĢımasına gerek olmaksızın kiĢiler arasındaki telekomünikasyon yoluyla
haberleĢmenin gizliliği kaldırılabilmektedir. Önleyici kolluk ve istihbarat faaliyeti
çerçevesinde kiĢilerin, telefon konuĢmalarının dinlenmesi ve kayda alınması iĢlemleri, belirli
ağır “suçların iĢlenmesinin önlenmesi amacıyla” yani bu suçlarla mücadele gerekçesiyle
yapılmaktadır.
KiĢinin haberleĢme içeriklerinin bilgisi ve rızası olmadan da hukuka uygun olarak
dinlenebildiği, okunabildiği ve kayda alınabildiği bu durumlarda, dinleme okuma ve kayda
alma fiillerine münhasır olarak herhangi bir suçun oluĢtuğundan söz edilemez. Ancak, bu
içeriklerden bir kısmı, soruĢturma dosyasına konularak soruĢturmanın süjelerinin bilgisine ve
bilahare iddianame kabul edildikten sonra da kamunun bilgisine açık hâle gelmektedir. Bu
gibi durumlarda 132 nci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suç oluĢmayacaktır. Maddenin
ikinci fıkrasının mevcut metninde de, haberleĢme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifĢa
edilmesi suç olarak kabul edilmiĢtir.
Belirtilen hususlara açıklık getirmek ve uygulamada tereddütlere yol açmamak
amacıyla, maddenin üçüncü fıkrasına da, “hukuka aykırı olarak” ibaresi eklenmektedir. Bu
değiĢiklik karĢısında, söz konusu suçun oluĢabilmesi için, ifĢa fiilinin hukuka aykırı
olduğunun fail tarafından bilinmesi gerekmektedir. BaĢka bir ifadeyle, bu suç ancak doğrudan
kastla iĢlenebilecektir.
Maddede tanımlanan suçların temel ve nitelikli Ģekillerine iliĢkin cezalar artırıldığı
için, maddenin dördüncü fıkrasında yer alan, haberleĢme içeriklerinin basın ve yayın yoluyla
yayımlanması hâlinde cezanın artırılmasına iliĢkin hüküm, kaldırılmaktadır.
MADDE 58- Madde ile, Türk Ceza Kanununun 133 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında yer alan hapis cezaları, caydırıcılıklarının sağlanması ve etkin olması bakımından
artırılmakta; maddenin üçüncü fıkrası ise yeniden düzenlenmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasının mevcut ifade biçimine göre; birinci ve ikinci fıkralarda
tanımlanan suçlardan birinin iĢlenmesi suretiyle yani kiĢiler arasındaki alenî olmayan
konuĢmaların hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suretiyle elde edilen veriler, bu suçun
konusunu oluĢturmaktadır.
Türk Ceza Kanununun 133 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki suç tanımında, suçun
konusu bakımından tereddüt bulunmaktadır. ġöyle ki, bu suçun konusunu, ancak birinci ve
ikinci fıkralarda tanımlanan suçlardan birinin iĢlenmesi suretiyle yani kiĢiler arasındaki alenî
olmayan konuĢmaların hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suretiyle elde edilen veriler
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oluĢturabilmektedir. Buna karĢılık, kiĢiler arasındaki alenî olmayan konuĢmaların hukuka
uygun olarak kaydedilmesi suretiyle elde edilen gizli verilerin ifĢası, bu suçun konusunu
oluĢturmamaktadır. Bu itibarla, bir suç nedeniyle yapılan soruĢturma veya kovuĢturmada,
delil elde etmek amacıyla, Ceza Muhakemesi Kanununun 140 ıncı maddesindeki esas ve
usuller çerçevesinde Ģüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki ve iĢyerindeki faaliyetleri
teknik araçlarla izlenerek, konuĢmaları kaydedilebilmektedir. Hukuka uygun olarak
kaydedilen bu konuĢma içeriklerinin, mahiyeti itibarıyla gizli tutulması gerekmektedir.
Üçüncü fıkrada tanımlanan suç, bu gizli konuĢma içeriklerinin ifĢasını kapsamamaktadır.
Buna karĢılık, söz konusu fiiller, Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinde tanımlanan
soruĢturmanın gizliliğini ihlâl suçunu oluĢturabilecektir.
Diğer yandan, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci, 2803 sayılı
Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci ve 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat
Hizmetleri ve Millî Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununun 6 ncı maddelerine göre, önleyici kolluk ve
istihbarat faaliyetleri çerçevesinde de, teknik araçlarla izleme yapılabilmekte ve herhangi bir
suçtan Ģüpheli veya sanık olmayan, yani hakkında soruĢturma ve kovuĢturma yapılmayan
kiĢilerin arasındaki alenî olmayan konuĢmalar da dinlenebilmekte ve kayda alınabilmektedir.
Teknik araçlarla izleme faaliyeti gibi bu faaliyet çerçevesinde dinlenen ve kayda
alınan konuĢma içeriklerinin de mahiyeti itibarıyla gizli tutulması gerekmektedir. Maddenin
üçüncü fıkrasında yapılması öngörülen değiĢikliğe göre, hukuka uygun olarak kayda alınan bu
konuĢma içeriklerinin ifĢası fiili de suç oluĢturacaktır. Dikkat edilmelidir ki, bu ifĢa fiilinin
alenî olması suçun oluĢması bakımından Ģart değildir. Ancak, ifĢanın alenî olması, suçun
temel Ģekline istinaden verilecek olan cezanın Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin
birinci fıkrası hükümlerine göre belirlenmesi bakımından gözönünde bulundurulması
gerekmektedir.
Ayrıca, üçüncü fıkranın mevcut metninde yer alan hapis cezası ve bu ifĢa fiilleri
karĢılığında maddî bir menfaat temini ihtimaline binaen, hapis cezasıyla birlikte verilmesi
öngörülen adlî para cezası, artırılmaktadır.
MADDE 59- Madde ile, Türk Ceza Kanununun 134 üncü maddesinde yer alan hapis
cezaları, caydırıcılıklarının sağlanması ve etkin olması bakımından artırılmaktadır. Ayrıca,
maddenin ikinci fıkrasında yer alan, özel hayatın gizliliği kapsamında koruma altına alınan
görüntü veya seslerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması hâlinde cezanın artırılmasına
iliĢkin hüküm kaldırılmaktadır. Bunların yanında, maddenin ikinci fıkrasına, “görüntü veya
sesleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “hukuka aykırı olarak” ibaresi eklenmektedir.
Bilindiği üzere, haberleĢmenin gizliliği mutlak değildir. HaberleĢme içerikleri, belirli
hallerde, haberleĢen kiĢilerin bilgisi veya rızası olmasa da hukuka uygun olarak
öğrenilebilmektedir.
Anayasanın 22 nci maddesine göre; “millî güvenlik, kamu düzeni, suç iĢlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiĢ hâkim kararı”
ile veya “yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla
yetkili kılınmıĢ merciin yazılı emri” ile haberleĢme içerikleri öğrenilebilir; yani bu hâllerde
artık haberleĢmenin gizliliğinden söz edilemez. Ġnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair SözleĢmesinin 8 inci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiĢtir.
Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi uyarınca, bir suç nedeniyle yapılan
soruĢturma veya kovuĢturmada koruma tedbiri olarak Ģüpheli veya sanığın telekomünikasyon
yoluyla haberleĢmesi kayda alınabilmekte ve dinlenebilmekte; 140 ıncı maddesi uyarınca da
“teknik araçlarla izleme” yöntemiyle Ģüpheli veya sanığın katıldığı alenî olmayan konuĢmalar
dinlenebilmekte ve kayda alınabilmektedir. Bu koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında

41/54

kiĢilerin özel hayatına iliĢkin konuĢmalar ve hatta görüntüler de dinlenebilmekte ve kayda
alınabilmektedir.
KiĢinin özel hayatına iliĢkin görüntü veya seslerin, bilgisi dıĢında hukuka uygun
olarak izlenebildiği, dinlenebildiği ve kayda alınabildiği bu durumlarda, dinleme ve kayda
alma fiiline münhasır olarak herhangi bir suçun oluĢtuğundan söz edilemeyecektir.
Ancak, bu içeriklerden bir kısmı, soruĢturma dosyasına konularak soruĢturmanın
süjelerinin bilgisine ve bilahare iddianame kabul edildikten sonra da kamunun bilgisine açık
hale gelmektedir. Bu gibi durumlarda ikinci fıkrada tanımlanan suçun oluĢmayacağı
muhakkaktır.
Belirtilen hususlara açıklık getirmek amacıyla, fıkra metnine “hukuka aykırı olarak”
ibaresi eklenmiĢtir. Bu değiĢiklik karĢısında, söz konusu suçun oluĢabilmesi için, ifĢa fiilinin
hukuka aykırı olduğunun fail tarafından bilinmesi gerekmektedir; yani bu suç ancak doğrudan
kastla iĢlenebilecektir.
MADDE 60- Maddeyle, Ülkemizin coğrafi konumu ve enerji köprüsü olmasına yönelik
stratejik hedefi neticesinde birçok sıvı veya gaz hâlindeki enerji hatlarının kısa sürede
faaliyete geçecek olması nedeniyle bu hatlara karĢı iĢlenen suçlarla mücadele daha önemli
hâle gelmiĢtir. Son yıllarda artan boru hatlarına zarar vermek suretiyle yapılan hırsızlığın
ekonomik ve Ülkemizin stratejik hedeflerine verdiği zararlar ciddi boyutlara ulaĢmıĢtır. Sıvı
veya gaz hâlindeki enerji hakkında iĢlenen suçlar ile mücadelede baĢarı sağlanması ise ancak
ek güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu suçlara daha caydırıcı cezaların verilmesiyle mümkün
olabilecektir.
Sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında iĢlenen suçlar neticesinde oluĢan zarar ile
tehlikenin ağırlığı uygulamada cezaların alt sınırdan uzaklaĢılarak verilme gerekçesi olsa da
caydırıcılığın sağlanması açısından yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, sıvı veya gaz hâlindeki
enerji hakkında iĢlenen hırsızlık suçları için öngörülen ceza, beĢ yıldan oniki yıla kadar hapis
cezası olarak belirlenmekte ve bu suçun örgütlü olarak iĢlenmesi hâlinde ise cezanın yarı
oranında artırılması öngörülmektedir.
MADDE 61- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 152 nci maddesine yeni
fıkra eklenmektedir. Sıvı veya gaz hâlindeki enerji hatlarında iĢlenen hırsızlık suçları bu
hatlara zarar vermek suretiyle iĢlendiğinden aynı zamanda mala zarar verme suçu da
gerçekleĢmektedir. Hem hırsızlık hem de diğer amaçlarla bu hatlara zarar verilmesi hâlinde
oluĢan tehlikenin ve zararın ağırlığı dikkate alındığında, öngörülen cezalar yetersiz
kalmaktadır. Maddede yapılan değiĢiklikle, sıvı veya gaz hâlindeki enerjinin nakline,
iĢlenmesine veya depolanmasına ait tesisler ile hızlı tren hattı ve iĢletmesi hakkında iĢlenmesi
halinde, bu eylemlerin, mala zarar verme suçunun nitelikli hâlini oluĢturacağı hüküm altına
alınarak, daha ağır yaptırım uygulanması amaçlanmaktadır.
MADDE 62- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “KarĢılıksız yararlanma” baĢlıklı
163 üncü maddesinde; otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde
yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kiĢiler ile telefon hatları ile
frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan Ģifreli veya Ģifresiz yayınlardan
sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kiĢilerin cezalandırılması hüküm altına
alınmıĢtır. Maddenin gerekçesinde ise, bu durumlarda, ortada taĢınabilir bir mal olmadığından
hırsızlık suçunun oluĢtuğundan söz edilemeyeceği ve karĢılıksız yararlanmanın tipik bir
örneğinin düzenlendiği ifade edilmiĢtir.
Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun karĢılıksız yararlanma baĢlıklı 163
maddesine yeni bir fıkra eklenmek suretiyle esas itibarıyla karĢılıksız yararlanma kapsamında
değerlendirilmesi gereken ve abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun
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veya doğalgazın sahibinin rızası olmaksızın tüketilmesi eylemleri de karĢılıksız yararlanma
olarak düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu eylemlerin cezası, bu suçlarla
mücadelede etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası olarak
öngörülmektedir.
MADDE 63- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesinde yer
alan karĢılıksız yararlanma suçunda yapılan değiĢikliğin sonucu olarak 168 inci maddede
düzenlenen etkin piĢmanlık hükümlerinde değiĢiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda karĢılıksız
yararlanma suçuna iliĢkin ayrı bir fıkra halinde etkin piĢmanlık hükmü öngörülmesi nedeniyle
maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve karĢılıksız yararlanma” ibaresi madde metninden
çıkarılmaktadır. KarĢılıksız yararlanma suçunu iĢleyen faillerin, mağdurun kamunun veya
özel hukuk tüzel kiĢisinin uğradığı zararı gidermesi durumunda, haklarında ceza takibatı
yapılmasında hukukî bir yarar bulunmamaktadır. Bu nedenle mağdurun zararını gideren
failler bakımından kamu davasının açılmaması, açılmıĢ olan kamu davasının düĢmesi veya
mahkûm olunan cezanın tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması hüküm altına alınmaktadır.
Öte yandan, karĢılıksız yararlanma suçundan mahkûm olan kiĢilerin, yeniden bu etkin
piĢmanlık hükmünden yararlanmamaları amacıyla karĢılıksız yararlanma suçuna iliĢkin
hükümlerin adli sicilde bunlara mahsus bir sisteme beĢ yıl süreyle kaydedilmeleri
öngörülmüĢtür. Ayrıca bu kayıtların ancak bir soruĢturma veya kovuĢturmayla bağlantılı
olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde verilebileceği
düzenlenmiĢtir. Düzenlemeyle bu fıkra hükmünden yararlananların beĢ yıl içinde bir daha
karĢılıksız yaralanma suçunu iĢlediklerinde etkin piĢmanlık hükümlerinden yararlanmamaları
amaçlanmıĢtır.
MADDE 64- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesinde
düzenlenen tehlikeli maddeler kapsamına “yangın çıkarıcı” ibaresi ilave edilmektedir. Her ne
kadar Yargıtay içtihatlarında molotofkokteylinin patlayıcı madde olduğu ve 174 üncü madde
kapsamında tehlikeli madde olarak değerlendirilmesi gerektiği hususu istikrar kazanmıĢsa da,
mahkemelerin farklı uygulamaları ve kolluk tarafından yapılan iĢlemlerde bu konuda bazı
tereddütlerin olduğu görülmektedir. Uygulamada yaĢanan bu tereddütlerin giderilmesi
amacıyla, Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değiĢikliğe paralel olarak, molotofkokteyli gibi
yangın çıkarıcı maddelerin 174 üncü madde kapsamında tehlikeli madde olduğu hususuna
açıklık getirilmiĢtir.
MADDE 65- Madde ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde
değiĢiklik yapılmaktadır.
Mevcut düzenlemeler nedeniyle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
iĢleyen ya da örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kiĢiler, Türk Ceza Kanununun 220 nci
maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca örgüt üyesi olarak kabul edilmekte ve aynı
maddenin ikinci fıkrası gereğince bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılmaktadır. Örgütün silahlı olması durumunda ise, bu kiĢilere verilecek ceza dörtte
birinden yarısına kadar artırılmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısmının
Dördüncü ve BeĢinci Bölümlerinde yer alan suçları iĢlemek amacıyla kurulan örgüte üye
olanlar ise, 314 üncü maddenin ikinci fıkrası gereğince on yıldan onbeĢ yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılmaktadır.
Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma suçuna iliĢkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
220 nci maddesinin altıncı fıkrasında, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç iĢleyen
kiĢinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı" cezalandırılacağı hükmüne yer verilmiĢtir.
Esasen "örgüt adına suç iĢlemek" ibaresi, üyelik kavramına dâhil edilerek bu tür eylemlerde
bulunanların davranıĢları örgüt üyeliğinin tipik hareketlerine eĢdeğerde kabul edilmiĢtir. Bu
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hüküm doğrultusunda, hiyerarĢik iliĢki içerisinde örgüt üyesi olmasa bile örneğin örgütün
talimatı ile düzenlenen bir gösteriye katılıp örgütün propagandasını yapan yahut güvenlik
güçlerine taĢ atıp yaralayan ya da molotofkokteyli atan veya mala zarar veren kiĢi, hem örgüt
üyeliğinden, hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinin dördüncü fıkrası
nedeniyle suç teĢkil eden diğer tüm eylemlerinden dolayı ayrıca cezalandırılmaktadır.
Öte yandan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinin yedinci fıkrası,
mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesinde yer alan örgüt mensuplarına
bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etme suçuna karĢılık gelecek Ģekilde düzenlenmiĢtir.
Söz konusu maddede, örgüt içindeki hiyerarĢik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte
bilerek ve isteyerek yardım eden kiĢilerin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı hüküm altına
alınmıĢ; böylelikle, örgüte yardım ve yataklık sayılan fiillerin nitelik bakımından örgüte üye
olmak dolayısıyla sorumluluğu gerektirdiği vurgulanmıĢtır. Örgüt üyesi olmaksızın, örgütün
niteliğini bilerek örgütün yararına herhangi bir iĢ, görev veya hizmet yapılması örgüt üyeliği
ile eĢdeğer kabul edilmekte ve örgüt üyeliği ile benzer Ģekilde cezalandırılmaktadır. Mevcut
düzenlemeler gözönüne alındığında, suç iĢlemek amacıyla kurulmuĢ olan bir örgütün
hiyerarĢik yapısına dahil olarak, bu örgütün amaçları doğrultusunda diğer üyelerle birlikte
veya tek baĢına aktif olarak suç iĢleyen örgüt üyelerine verilecek ceza ile söz konusu
hiyerarĢik yapıya dahil olmamakla birlikte örgütün çağrısı üzerine herhangi bir eyleme
katılana örgüt üyesi gibi ceza verilmesi, ceza adaleti yönünden uygun görülmemiĢtir. Bu
itibarla maddede yapılan değiĢikliklerle bu adaletin sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE 66- Zimmet suçundan dolayı etkin piĢmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi
için, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 248 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“soruĢturma baĢlamadan önce” ibaresinden neyin anlaĢılması gerektiği hususunda
uygulamada bir tereddüt oluĢtuğu gözlemlenmektedir.
Söz konusu tereddüdün giderilebilmesi için, etkin piĢmanlık hükümlerinin
uygulanabilmesi bakımından “soruĢturma baĢlamadan önce” ibaresi yerine “durum resmi
makamlarca öğrenilmeden önce” ibaresi ikame edilmiĢtir. Böylece zimmet olgusunun ilgili
idare yetkilileri tarafından öğrenilmesi halinde henüz ceza soruĢturması baĢlatılmamıĢ olsa
bile, kiĢi bu fıkra hükmündeki etkin piĢmanlık hükmünden değil, maddenin ikinci fıkrasındaki
etkin piĢmanlık hükmünden yararlanabilecektir.
MADDE 67- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 250 nci maddesinde
değiĢiklik yapılmaktadır. Haklı bir iĢin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat
temin edilmiĢ olmasının kamu görevlisi bakımından çoğu zaman icbar suretiyle irtikap suçunu
oluĢturmasına rağmen bu suçun mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunun uygulama döneminde
genel görevi kötüye kullanma suçu bağlamında değerlendirilmesinin bir yansıması olarak yeni
Türk Ceza Kanununu 257 nci maddesine bir fıkra eklenmesi suretiyle görevi kötüye kullanma
suçu kapsamında değerlendirilmesinin ortaya çıkardığı sakıncaları gidermek amacıyla icbar
fiiline açıklık getirilmiĢtir. Bu suretle, kamu görevlisinin haksız tutum ve davranıĢı karĢısında
kiĢinin haklı bir iĢinin gereği gibi veya hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği
endiĢesiyle kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya yönlendireceği herhangi bir
kiĢiye menfaat temin etmiĢ olması halinde, kamu görevlisi bakımından rüĢvet almaktan veya
görevi kötüye kullanmaktan dolayı değil, icbar suretiyle irtikap suçundan dolayı hüküm tesis
edilmesi gerekecektir. Keza bu düzenlemeyle kamu görevlisine menfaat temin eden kiĢi
hakkında bu eylemi dolayısıyla herhangi bir suçtan dolayı cezaya hükmedilemeyecektir.
MADDE 68- RüĢvet suçu para ve sair menfaatin temin edildiği anda tamamlanmıĢ olur.
Ancak, izlenen suç siyaseti gereği, rüĢvet konusunda anlaĢmaya varılması hâlinde, suç
tamamlanmıĢ gibi cezaya hükmolunur. Bu itibarla, kamu görevlisi ile iĢ sahibi arasında belli
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bir iĢin yapılması veya yapılmaması amacına yönelik olarak para veya sair menfaat teminini
öngören bir anlaĢmanın yapılması durumunda dahi kamu görevlisi ve rüĢvet anlaĢmasının
diğer tarafı olan kiĢi hakkında rüĢvet suçu tamamlanmıĢ gibi cezaya hükmolunması
gerekecektir.
Buna karĢılık, kamu görevlisinin belli bir iĢi yapması veya yapmaması için kiĢiden para
ve sair menfaat talebinde bulunmasına rağmen, bu talebin kiĢi tarafından kabul edilmemesi
hâlinde ya da kiĢinin iĢinin görülmesi için kamu görevlisine menfaat teklifinde veya vaadinde
bulunmasına rağmen, bu teklif veya vaadin kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi
hâlinde, rüĢvet suçu teĢebbüs aĢamasında kalmıĢ olacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
252 nci maddesine ikinci fıkra olarak yeni bir hüküm eklenerek, uygulamada tereddüt
oluĢturan hususlara açıklık getirilmiĢtir. Ancak, bu gibi hallerde rüĢvet suçuna teĢebbüsten
dolayı cezaya hükmedilmekle birlikte rüĢvet suçuna teĢebbüsten dolayı hükmolunacak olan
cezaya asgari bir sınır getirilmiĢtir.
Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda müstakil bir suç olarak “rüĢvete aracılık suçu”
tanımına yer verilmiĢti. Pek çok yönden sorunlu olan bu suç tanımına 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun sisteminde yer verilmemiĢtir. Böyle bir hükme Kanunda yer verilmemesi bir
eksiklik olmamakla birlikte, uygulamada rüĢvete aracılık edilmesi halinde aracılık eden
kiĢinin ne suretle cezalandırılacağı hususunda tereddüt yaĢanmaktadır. Gerçekte haksız
menfaatin temin edildiği anda tamamlanan rüĢvet suçunun iĢleniĢine bu aĢamaya kadar iĢtirak
mümkündür. Bu nedenle, rüĢvete aracılık eden kiĢinin bu suça iĢtirakten dolayı
cezalandırılacağı kuĢkusuz ise de, iĢtirak ve dolayısıyla sorumluluk statüsünün ne olduğu
konusunda tereddüt yaĢanmaktadır. 252 nci maddeye üçüncü fıkra olarak eklenen yeni
hükümle, rüĢvete aracılık eden kiĢinin bu suçun müĢterek faili olarak sorumlu tutulması
gerektiği hususuna açıklık getirilmiĢ ve bu suretle uygulamada yaĢanan tereddüdün
giderilmesi amaçlanmıĢtır.
252 nci maddeye beĢinci fıkra olarak eklenen yeni hükümlerle önce rüĢvet kavramı
tanımlanmıĢtır. Buna göre rüĢvet, bir kamu görevlisinin, görevinin ifasıyla ilgili bir iĢin
yapılması veya yapılmaması için, kiĢiyle anlaĢarak kendisine veya baĢkasına bir menfaat
sağlamasıdır. Yapılan bu değiĢikliğe göre, rüĢvet suçunun oluĢabilmesi için sağlanan
menfaatin kamu görevlisinin “görevinin gereklerine aykırı” bir iĢin yapılması amacına özgü
olması Ģartı aranmamaktadır. RüĢvet suçunun oluĢabilmesi için, kamu görevlisinin görevinin
ifasıyla ilgili bir iĢin yapılması veya yapılmaması bağlamında kiĢiyle anlaĢarak bir menfaat
temin etmesi gerekmektedir. Ancak, önemle vurgulamak gerekir ki, kiĢinin haklı bir iĢinin
gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endiĢesiyle, kendisini mecbur
hissederek kamu görevlisine veya yönlendireceği kiĢiye menfaat temin etmiĢ olması hâlinde,
bu kiĢi bakımından fiil suç oluĢturmaz. Çünkü bu durumdaki kiĢiyi mağdur olarak kabul
etmek gerekmektedir. Buna karĢılık menfaat sağlanan kamu görevlisini ise, artık rüĢvet veya
görevi kötüye kullanma suçundan dolayı değil, icbar suretiyle irtikâp suçundan dolayı
cezalandırmak gerekmektedir. Bu suretle rüĢvet suçu ile icbar suretiyle irtikap suçu arasındaki
ayırıma açıklık getirilmiĢtir.
Eklenen hükümler karĢısında altıncı fıkra olarak teselsül ettirilen dördüncü fıkrada
yapılan değiĢiklikle bu fıkra hükmünün sadece ifade biçimine müdahale edilmiĢtir. Fıkra
kapsamına giren kuruluĢlar bünyesinde görev yapan kiĢiler hakkında, kamu görevlisi sıfatını
taĢıyıp taĢımadıklarına bakılmaksızın, görevleriyle bağlantılı bir iĢin yapılması veya
yapılmaması için, vardıkları anlaĢma çerçevesinde menfaat temin etmeleri halinde, rüĢvet
suçuna iliĢkin hükümler uygulanacaktır.
Maddenin, yedinci fıkra olarak teselsül ettirilen beĢinci fıkrası değiĢtirilmiĢtir. Bu
değiĢiklikle, yabancı kamu görevlilerine görevleriyle bağlantılı bir iĢin yapılması veya
yapılmaması için rüĢvet verilmesi halinde, rüĢvet veren kiĢi ile rüĢvet alan yabancı kamu
görevlisinin de, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun rüĢvet suçuna iliĢkin hükümlerine göre
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cezalandırılacağı hüküm altına alınmıĢtır. Fıkra metninde “yabancı kamu görevlisi”nin yanı
sıra ayrıca “uluslararası mahkemelerde görev yapan hâkimler ve diğer kamu görevlileri”,
“uluslararası parlamento üyeleri” ve “bir hukukî uyuĢmazlığın çözümü amacıyla baĢvurulan
tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen hakemler” de, görevleriyle bağlantılı bir iĢin
yapılması veya yapılmaması için anlaĢarak kiĢilerden rüĢvet almaları halinde, rüĢvet alan ve
veren bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun rüĢvet suçuna iliĢkin hükümleri
uygulanacaktır.
Maddeye sekizinci fıkra olarak eklenen yeni fıkrada, yabancı kamu görevlilerine rüĢvet
verilmesi dolayısıyla hangi koĢulların gerçekleĢmesi halinde bu suçtan dolayı Türkiye’de
soruĢturma ve kovuĢturma yapılabileceğine açıklık getirilmiĢtir.
MADDE 69- Zimmet suçunda olduğu gibi rüĢvet suçunda cezayı ortadan kaldıran Ģahsi
sebep olarak etkin piĢmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için 5237 sayılı Kanunun
254 üncü maddesinde yer alan “soruĢturma baĢlanmadan önce” ibareleri yerine, “durum resmî
makamlarca öğrenilmeden önce” ibareleri ikame edilmiĢtir. Böylece rüĢvet olgusunun ilgili
idare yetkilileri tarafından öğrenilmesi halinde, henüz ceza soruĢturması baĢlatılmamıĢ olsa
bile, durum resmî makamlarca öğrenilmiĢ olduğu için, kiĢi artık etkin piĢmanlık
hükümlerinden yararlanamayacaktır. Keza bu değiĢikliğe paralel olarak maddenin ikinci
fıkrasındaki rüĢvet verenin etkin piĢmanlık hükümlerinden yararlanması halinde, sadece
hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. 254 üncü maddenin mevcut metninde yer alan bu
durumda ayrıca kiĢinin “verdiği rüĢvet de kamu görevlisinden alınarak kendisine iade edilir”
hükmü metinden çıkarılmıĢtır. Bu itibarla, rüĢvet veren etkin piĢmanlıktan yararlansa bile,
rüĢvet olarak verdiği para ve sair menfaat, müsadere edilecektir.
MADDE 70- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 255 inci maddesinin mevcut metninde,
kamu görevlisinin, “görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir iĢi yapabileceği veya
yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar” sağlaması suç olarak tamamlanmıĢtır. Bu yönü
itibarıyla söz konusu hüküm, kamu görevlisi olmayan ve fakat kamu görevlisi üzerinde nüfuz
sahibi olduğundan bahisle menfaat temin eden kiĢilerin cezasız kalmasına neden olmaktadır.
Bu gibi durumlarda bir aldatma söz konusu ise, sorunun dolandırıcılık suçu hükümleri
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, aldatma olmadan da “nüfuz ticareti”
yani yetkili olmadığı bir iĢten yarar sağlama olgusu gerçekleĢebilir. Bu gibi durumları
yaptırım altına alabilmek için, 255 inci madde hükmü madde baĢlığıyla birlikte
değiĢtirilmiĢtir.
Maddenin birinci fıkrasında, kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olan kiĢinin, haksız
bir iĢin yaptırılması amacıyla giriĢimde bulunması için, kendisine veya yönlendireceği kiĢiye
menfaat temin etmesi, müstakil bir suç olarak tanımlanmıĢtır. Suçun temel Ģekli bakımından,
kendisine menfaat temin edilen kiĢinin kamu görevlisi olması gerekmemektedir. Buna
karĢılık, iĢi yapmakla görevli olan kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olan kiĢinin kamu
görevlisi olması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluĢturmaktadır.
Söz konusu suç, rüĢvet suçu gibi bir karĢılaĢma suçu mahiyeti taĢımaktadır. Ancak,
iĢinin gördürülmesi karĢılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kiĢi,
kendisine menfaat temin edilen kiĢiye nazaran daha az bir ceza ile cezalandırılmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında söz konusu suç, rüĢvet suçu gibi, bir teĢebbüs suçu olarak
tanımlanmıĢtır. Yani, menfaat temini konusunda anlaĢmaya varılması halinde dahi, suç
tamamlanmıĢ gibi cezaya hükmolunacaktır.
Üçüncü fıkrada ise, özel bir içtima hükmüne yer verilmiĢtir. Buna göre, iĢin
gördürülmesi amacıyla giriĢimde bulunmanın müstakil bir suç oluĢturduğu hallerde kiĢiler
ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılacaktır.
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MADDE 71- Madde ile, Türk Ceza Kanununun 277 nci maddesi baĢlığıyla birlikte
yeniden düzenlenmektedir.
Mahkemeler nezdinde görülmekte olan bütün davaların ve tabiatıyla ceza
muhakemesinin amacı, gerçeğin araĢtırılması ve bu suretle adil bir yargıya varılmasıdır.
Davaların ve ceza soruĢturmasının doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe ulaĢma ilkelerine uygun
olarak iĢlemesinde ve bu suretle adaletin gerçekleĢmesinde bütün tarafların, Ģüphelinin ve
nihayetinde toplumu oluĢturan her bireyin yararı bulunmaktadır. Bu nedenle, adil yargılanma
hakkını ihlâl eden, yargılamanın veya soruĢturmanın doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe ulaĢma
ilkelerine uygun olarak iĢlemesi yönündeki toplumsal beklentiyi zedeleyen tutum ve
davranıĢlardan kaçınılması gerekmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında tanımlanan suçun konusunu, herhangi bir uyuĢmazlık
oluĢturmaktadır. Bu uyuĢmazlık, özel hukuk hükümlerine göre açılmıĢ olan bir davaya ya da
idare veya vergi mahkemesinde açılmıĢ olan bir davaya konu olabileceği gibi ceza
soruĢturması veya kovuĢturmasına konu olan bir suç olgusuna iliĢkin uyuĢmazlık da
olabilecektir. Dikkat edilmelidir ki, uyuĢmazlığın, herhangi bir davaya ya da soruĢturma veya
kovuĢturmaya konu edilmiĢ olması gerekmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen suç, yargı görevi yapanlar ile bilirkiĢi veya
tanıkla doğrudan bir iliĢki kurulmasını gerekli kılmakta ve bu iliĢkiyle beraber belirli bir
yönde karar vermesi veya iĢlem tesis etmesi hususunda yargı görevi yapandan, gerçeğe aykırı
mütalâa veya beyanda bulunması hususunda bilirkiĢiden veya tanıktan talepte
bulunulmaktadır. Yargı görevi yapana, bilirkiĢiye veya tanığa ulaĢtırılan mesajın alenî olması
gerekmemektedir; bu mesaj genellikle gizli bir surette iletilmektedir.
Söz konusu suçun, kamu hukuku veya özel hukuk ayırımı yapılmaksızın, her türlü
uyuĢmazlıkla ilgili olarak görülmekte olan davada veya yapılmakta olan soruĢturmada,
davanın taraflarından birinin, Ģüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya
aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya iĢlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı
mütalâa veya beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı hukuka
aykırı olarak etkilemeye teĢebbüs edilmesiyle iĢlendiği kabul edilmektedir.
Bu nedenle, söz konusu suç, serbest hareketli bir suçtur. Suç tanımında, “hukuka
aykırı olarak etkilemeye teĢebbüs” unsuruna yer verildiğinden, suçun oluĢabilmesi için, yargı
görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı etkileme giriĢiminin hukuka aykırı olması
gerekmektedir. Bu itibarla, davanın tarafı olan ya da soruĢturma veya kovuĢturmanın süjesi
olan kiĢilerin bu bağlamda taĢıdıkları sıfatın gereği olarak hukuken kendilerine tanınan yetkiyi
kullanmaları hâlinde, bir hukuka uygunluk sebebi olarak iddia ve savunma hakkının
kullanılması söz konusu olduğu için, suç oluĢmayacaktır.
Yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkileme
teĢebbüsünde bulunulmasıyla bu suç tamamlanmıĢ olmaktadır. Söz konusu suçun
oluĢabilmesi için, yargı görevi yapanın, bilirkiĢinin veya tanığın hukuka aykırı olarak
kendisine iletilen talebe icabet ederek herhangi bir karar vermesi veya iĢlem tesis etmesi ya da
gerçeğe aykırı mütalâada veya beyanda bulunması gerekmemektedir.
Etkilemeye teĢebbüs edilen kiĢinin, davanın veya soruĢturmanın süjesi olarak yargı
görevi yapanlar ile bilirkiĢi veya tanık olması gerekmektedir. Yargı görevi yapan ibaresi, Türk
Ceza Kanununun 6 ncı maddesinde tanımlanmıĢtır. Buna göre, yüksek mahkemeler ve adlî,
idarî ve askerî mahkemeler üye ve hâkimleri ile savcı ve avukatlar, yargı görevi yapan kiĢidir.
BilirkiĢi ve tanık kavramlarından ise, ceza muhakemesi ile hukuk muhakemesindeki anlam ve
içeriklerin anlaĢılması gerekmektedir. Tercüman da, bilirkiĢi kavramı içinde
değerlendirilmektedir.
Bu suçun oluĢabilmesi için, failin belirli bir amaç doğrultusunda hareket etmesi
gerekmektedir. Failin, söz konusu suçu oluĢturan fiili, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek
veya bir haksızlık oluĢturmak amacıyla, yani görülmekte olan bir davanın taraflarından birinin
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ya da yapılmakta olan bir soruĢturma veya kovuĢturmada Ģüpheli veya sanığın ya da davaya
katılanın veya mağdurun leh veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar verilmesini veya iĢlem
tesis edilmesini ya da gerçeğe aykırı mütalâa veya beyanda bulunulmasını sağlamak amacıyla,
iĢlemesi gerekmektedir.
Birinci fıkrada tanımlanan suçun iĢlenmesi sırasında yargı görevini yapanlar ile
bilirkiĢi veya tanıklar, örneğin tehdit edilmiĢ veya cebre maruz bırakılmıĢ olabilmektedir. Bu
ihtimale binaen maddenin ikinci fıkrasında, özel bir farklı neviden fikrî içtima hükmüne ver
verilmiĢtir. Buna göre, birinci fıkrada tanımlanan suçu oluĢturan fiilin aynı zamanda baĢka bir
suç oluĢturması hâlinde, fail sadece daha ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı
cezalandırılacak; ancak bu suçtan dolayı verilen ceza, yarısına kadar artırılacaktır.
MADDE 72- Anayasa Mahkemesi 30/6/2011 tarihli ve E. 2010/52, K. 2011/113 sayılı
Kararıyla; Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen “Hiç kimse kendisini ve kanunda
gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye
zorlanamaz.” hükmü karĢısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 278 inci maddesinde
tanımlanan suçu bildirmeme suçu ile ilgili olarak, söz konusu Kanunda “yakın akrabalık
durumu”nu dikkate alan Ģahsi cezasızlık sebebine yer verilmediği gerekçesiyle, söz konusu
madde hükmünün bütünüyle iptaline ve bu iptalin ortaya çıkaracağı sakınca gözönünde
bulundurularak, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından baĢlayarak altı ay sonra
yürürlüğe girmesine karar vermiĢtir.
Madde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir.
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi de göz önünde bulundurulmak suretiyle, ilk üç fıkrası
aynen muhafaza edilerek maddeye yeni bir fıkra eklenmiĢ ve bu suç bakımından da Ģahsi
cezasızlık sebebinin varlığına yer verilmiĢtir. Bununla birlikte, maddenin birinci fıkrasındaki
iĢlenmekte olan suçlar bağlamında bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi dolayısıyla
ceza sorumluluğu cihetine gidilebilmesi için, kiĢinin suçu önleme yükümlülüğünün
bulunmaması gerekmektedir. Suçu önleme yükümlülüğünün bulunduğu hallerde, bildirim
yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla değil, iĢlenmesi önlenmeyen suça iĢtirakten ya da suçun
ihmali davranıĢla iĢlenmiĢ olmasından dolayı ceza sorumluluğu cihetine gidilmesi gündeme
gelebilecektir.
MADDE 73- Madde ile, Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesi yeniden
düzenlenmektedir.
Maddede;
a) Sadece soruĢturmanın tarafları dıĢındaki kiĢilere karĢı gizli tutulan soruĢturma
iĢlemleri ile ilgili gizliliğin ihlâli,
b) SoruĢturmanın belirli süjelerine karĢı gizli tutulan soruĢturma iĢlemleri ile ilgili
olarak gizliliğin ihlâli,
c) KovuĢturma evresinde kapalı oturumlarda yapılan açıklamalarla görüntülerin
gizliliğinin ihlâli,
d) ġüpheli veya sanığın suçlu olarak damgalanmasını sağlayacak Ģekilde
görüntülerinin yayımlanması,
olmak üzere, dört ayrı suç tanımına yer verilmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, sadece soruĢturmanın tarafları dıĢındaki kiĢilere karĢı
gizli tutulan soruĢturma iĢlemleri ile ilgili gizliliğin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Buna
karĢılık ikinci fıkrada ise, soruĢturmanın belirli süjelerine karĢı gizli tutulan iĢlemlerle ilgili
olarak gizliliğin ihlâli ayrı bir suç olarak düzenlenmektedir.
SoruĢturma iĢlemlerinin gizliliğinin ihlâli suçu ile iki hukukî değerin koruma altına
alınması amaçlanmaktadır. Bunlardan birincisi, soruĢturma iĢlemlerinin maddî gerçeğin
tespitine imkân verecek Ģekilde icrasını sağlamaktır. Maddî gerçeğe ulaĢmak suretiyle de
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kiĢilerin, Devletten suçluların cezalandırılmasını talep etme hakkının gerçekleĢtirilmesi veya
suçsuz olduklarının tespiti sağlanmaktadır. Keza, soruĢturma iĢlemlerinin gizliliğinin ihlâlinin
suç olarak tanımlanmasıyla, masumiyet karinesi ve kiĢilerin özel hayatına iliĢkin bilgilerin
gizliliği, koruma altına alınmaktadır. SoruĢturma evresindeki iĢlemlerin gizliliği, ceza
adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaĢma ilkelerine uyulması için bir zorunluluk olduğu
gibi, suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi yönünden vazgeçilemez niteliktedir.
SoruĢturma evresindeki iĢlemlerin içeriği kural olarak gizlidir. Ancak, bu gizlilik
mutlak değildir.
SoruĢturma evresindeki iĢlemlerin gizliliği, soruĢturmanın tarafları bakımından ve sair
kiĢiler bakımından ikiye ayrılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Her Ģeyden önce bu gizlilik, savunma hakkını kısıtlar bir Ģekilde uygulanamayacaktır.
SoruĢturma evresindeki iĢlemler ve içerikleri, soruĢturmanın taraflarından Ģüpheliye veya
müdafiine karĢı, savunma hakkının kullanılmasını engelleyecek Ģekilde gizli
tutulamayacaktır.
Kanunlarda soruĢturma evresindeki belirli iĢlemlerin soruĢturmanın belirli süjelerine
karĢı da gizli tutulması gerektiği hususunda hüküm bulunan hâllerde, bu iĢlemler,
soruĢturmanın süjeleri bakımından da gizli tutulmaktadır. Örneğin, telekomünikasyon yoluyla
iletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hususunda verilmiĢ olan kararlar ile gizli
soruĢturmacı görevlendirilmesine iliĢkin kararlar ve bu soruĢturmacının kimliğine iliĢkin
bilgiler, Ģüpheliye ve müdafiine karĢı gizli tutulmaktadır. Keza, belli bir konutta veya
iĢyerinde arama yapılması hususunda hâkim tarafından verilmiĢ karar veya Cumhuriyet
savcısı tarafından verilmiĢ emir henüz icra edilmeden önce, ilgili kiĢilerin bu karar veya emir
içeriğinden haberdar edilmesi, maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasını engeller bir mahiyet
taĢıdığından, gizliliğin ihlâli olarak değerlendirilmelidir.
SoruĢturma iĢlemlerinin gizliliği, esas itibarıyla soruĢturmanın süjesi olmayan kiĢiler
bakımından söz konusudur. SoruĢturma evresindeki belirli iĢlem içerikleri, soruĢturmanın
süjeleri bakımından gizli olmamakla birlikte, diğer kiĢiler bakımından gizlilik özelliğini
muhafaza etmektedir. Örneğin, soruĢturma evresinde delillerin tespitine iliĢkin iĢlemlerin
içerikleri, savunma hakkının kullanılabilmesi için, Ģüpheliye ve müdafiine karĢı gizli
tutulamaz; ancak, bunların masumiyet karinesini ya da özel hayatın veya haberleĢmenin
gizliliğini ihlâl eder biçimde kamuya açıklanması, gizliliğin ihlâli olarak
değerlendirilmektedir.
Bilgilenme ve haber verme hakkı çerçevesinde, soruĢturma evresindeki belirli
iĢlemlerle ilgili olarak kamuya açıklama yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, soruĢturma
konusuyla ilgili haber ve yayın yapılmasının hangi hâllerde suç oluĢturabileceği hususuna
açıklık getirilmektedir.
Yapılması öngörülen düzenlemeye göre; kiĢilerin masumiyet karinesinden yararlanma
hakkını ihlâl etmemek, maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellememek ve özel hayatın
veya haberleĢmenin gizliliğini ihlâl etmemek kaydıyla, soruĢturma evresindeki iĢlem
içeriklerinin haber konusu yapılması, haber verme hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Ancak, belirtilmelidir ki, bilgilenme hakkı ve haber verme hakkı, ceza adaletinin doğruluk,
dürüstlük ve gerçeğe ulaĢma ilkelerine uygun olarak icrasından, masumiyet karinesinden
yararlanma hakkından, özel hayatın veya haberleĢme içeriklerinin gizliliğinden daha üstün
değerler değildir. Bu itibarla, ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe ulaĢma ilkelerine
uygun olarak icrasının tehlikeye düĢürüldüğü, masumiyet karinesinden yararlanma hakkının
ya da özel hayatın veya haberleĢmenin gizliliğinin ihlâl edildiği bir durumda, haber verme
hakkının kullanıldığından bahisle fiilin hukuka uygun olduğu ileri sürülemeyecektir.
Bu bakımdan, soruĢturma sürecinde kiĢilerin Ģüpheli veya tanık sıfatıyla alınan
ifadelerinin içerikleri hakkında, rızaları olsa bile, iddianame düzenlenip kamu davası
açılıncaya kadar kamuya açıklama yapılamayacaktır.
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Keza, hukuka uygun olarak elde edilmiĢ delil olup olmadığına bakılmaksızın,
soruĢturma dosyasında bulunan, kiĢilerin özel hayatına iliĢkin bilgilerin yer aldığı ya da alenî
olmayan konuĢmalarının kaydedildiği soruĢturma iĢlemi içerikleri, bu kiĢiler hakkında kamu
davası açılmadığı takdirde açıklanamayacaktır.
Buna karĢılık, kiĢi hakkında yakalama kararı veya zorla getirme emri verilmiĢ
olduğunun, bu karar veya emrin icra edilmekte olduğunun veya icra edildiğinin, kiĢinin
Ģüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıĢ olduğunun, kiĢinin konutunda veya iĢyerinde arama
yapılmakta olduğunun veya yapıldığının haber konusu yapılması, gizliliğin ihlâli olarak
değerlendirilemeyecektir.
Sadece soruĢturmanın süjeleri dıĢındaki kiĢilere karĢı gizliliğin söz konusu olduğu
iĢlemler bakımından, gizliliğin ihlâli suçunun oluĢabilmesi için, bu bilgilerin aleniyete
kavuĢturulması yani gizliliğin alenen ihlâl edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, müdafilik
iliĢkisi tesis edilmeden, yardımından yararlanmak için soruĢturma dosyasının soruĢturmanın
süjesi olmayan bir hukukçuya veya sair uzman kiĢiye incelettirilmesi hâlinde, suç
oluĢmayacaktır. Çünkü, bu durumda gizliliğin alenen ihlâli söz konusu değildir. Gizliliğin
alenen ihlâlinden söz edebilmek için, gizli tutulması gereken soruĢturma iĢlemleri
içeriklerinin belirsiz sayıda kiĢi tarafından öğrenilmesine imkân tanıyacak Ģekilde açıklanmıĢ
olması yeterli bulunmaktadır. Aleniyetin varlığı için bu ihlâlin mutlaka kitle iletiĢim
araçlarıyla gerçekleĢtirilmesine gerek bulunmamaktadır.
Buna karĢılık, aynı zamanda soruĢturmanın süjelerine karĢı gizliliğin söz konusu
olduğu iĢlemler bakımından, gizli bilgilerin bu kiĢilere ulaĢtırılmasıyla suç oluĢacaktır. Yani
bu durumda gizliliğin alenen ihlâl edilmesi gerekmemektedir.
Bu suçun iĢlenmesiyle, masumiyet karinesinden yararlanma hakkı ve özel hayatının
veya haberleĢme içeriklerinin gizliliği ihlâl edilen kiĢi, mağdurdur. Ancak, bu kiĢinin söz
konusu soruĢturma kapsamında Ģüpheli olan kiĢi olması Ģart değildir. Özellikle, özel hayatın
veya haberleĢme içeriklerinin gizliliğinin ihlâli bakımından bu kiĢi, Ģüpheli dıĢında
soruĢturma konusu suçun mağduru veya sair bir kiĢi de olabilecektir.
Ancak, soruĢturmanın gizliliğinin ihlâli, aynı zamanda maddî gerçeğin ortaya
çıkarılmasına engel olma tehlikesi oluĢturduğu için, bu ihlâl ile bireylerin Devletten suçluların
cezalandırılmasını talep etme hakkı da ihlâl edilmektedir. Bu itibarla, söz konusu suçun
iĢlenmesiyle, toplumu oluĢturan herkes de mağdur edilmektedir.
Maddeye yeni bir ikinci fıkra eklendiği için, kovuĢturma evresinde kapalı oturumlarda
yapılan açıklamalar ile görüntülerin gizliliğinin ihlâli suçunun tanımlandığı ikinci fıkra,
üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmektedir. Bu değiĢiklikle, maddenin mevcut üçüncü
fıkrasının yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Bu durum karĢısında, söz konusu suçun
basın ve yayın yoluyla iĢlenmesi hâli, ceza miktarının belirlenmesinde artırım nedeni
olmayacaktır.
Maddeye eklenen beĢinci fıkra ile soruĢturma ve kovuĢturma iĢlemlerinin haber verme
sınırları aĢılmaksızın haber konusu yapılması hâlinde suç oluĢmayacağı açıkça
vurgulanmaktadır.
MADDE 74- Madde ile, Türk Ceza Kanununun 288 inci maddesi yeniden
düzenlenmektedir.
Maddede, görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruĢturmada, hukuka
aykırı bir karar vermesi veya bir iĢlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı mütalâada veya
beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı etkilemek amacıyla alenen
sözlü veya yazılı beyanda bulunmak, suç olarak tanımlanmaktadır.
Bu suçun oluĢabilmesi için, yapılan açıklamanın yargı görevi yapanı, bilirkiĢiyi veya
tanığı etkilemeye elveriĢli olması gerekir. ElveriĢlilik kavramından neyin anlaĢılması
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gerektiği hususunda, Türk Ceza Kanununun “Suça teĢebbüs” kenar baĢlıklı 35 inci
maddesinde yer alan hükmün ve gerekçesinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Yapılan açıklamanın, yargı görevi yapanın hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir
iĢlem tesis etmesi; bilirkiĢinin veya tanığın gerçeğe aykırı mütalâada veya beyanda bulunması
amacına yönelik olması gerekmektedir. Suçun oluĢması bakımından, yapılan açıklamanın
alenî olması gerekmekte olup, açıklamanın yazılı veya sözlü olması ya da basın ve yayın
yoluyla yapılması önem taĢımamaktadır.
Diğer yandan, Türk Ceza Kanununun “Adalet ve kanun önünde eĢitlik ilkesi” kenar
baĢlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, suç iĢleyen kiĢi hakkında iĢlenen fiilin
ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunacağı belirtilmektedir. Bu ilke
doğrultusunda söz konusu suçun yaptırımı da adlî para cezasına çevrilmektedir.
MADDE 75- Maddeyle, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama
ġekli Hakkında Kanunda değiĢiklik yapılmaktadır. 5252 sayılı Kanunla birlikte kanunlarda
“hafif hapis” veya “hafif para” cezası olarak öngörülen yaptırımlar idarî para cezasına
dönüĢtürülmüĢtür. Bu dönüĢümle birlikte daha önce suç kategorisinde olan bu eylemler
kabahat niteliği kazanmıĢtır. Diğer bir deyimle artık bu eylemler adlî nitelikte birer suç değil,
idarî nitelikte birer kabahattir. Bu nedenle, idarî nitelikteki bu yaptırımların idare tarafından
verilmesi daha uygun bir yaklaĢım olacaktır. Bu noktadan hareketle yapılan değiĢiklikle söz
konusu idarî yaptırım kararlarının mülkî amirler tarafından verileceği düzenlenmektedir.
MADDE 76- Maddeyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 101 inci
maddesinde değiĢiklik yapılmaktadır. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarında,
tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine iliĢkin
kararların yeterli gerekçe gösterilmeden verilmesi eleĢtiri konusu yapılmaktadır.
Yapılan değiĢiklikle, tutuklamaya iliĢkin kararlarda kuvvetli suç Ģüphesi ve tutuklama
nedenlerinin varlığı ile tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun somut olgularla
gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerektiği vurgulanmaktadır. Hâkim veya mahkeme,
tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya tahliye isteminin reddine iliĢkin karar verirken
kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını, tutuklama nedenlerinin varlığını ve somut olayda tutuklama
tedbirinin ölçülü olduğunu somut olgularla gerekçelendirmek zorunda kalacaktır.
MADDE 77- Maddeyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu
maddesinde değiĢiklik yapılarak adli kontrol tedbirinin uygulanabilmesi bakımından
öngörülen üç yıllık üst sınır beĢ yıla çıkarılmaktadır. Böylece beĢ yıl veya daha az hapis
cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruĢturmada, Ģüphelinin tutuklanması yerine
adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilecektir.
Bilindiği üzere, tutuklama en üst derecede kiĢi hak ve özgürlüklerine müdahale eden bir
koruma tedbiridir. Bu nedenle, ölçülülük ilkesi gereğince tutuklama tedbirine en son çare
olarak baĢvurulmalıdır. Adlî kontrol müessesesinin tutukluluktan beklenen amaçları
karĢılayabileceği durumlarda, tutuklama yerine kiĢiler hakkında adlî kontrol müessesesinin
uygulanması daha doğru bir çözüm olarak görülmektedir. Bu durum, tutuklamadan
kaynaklanan kiĢi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğinde sayılan mahsurları da önemli
ölçüde azaltacaktır. Bu amaçla, adlî kontrolün kapsamı geniĢletilmek suretiyle tutuklamadan
kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 78- Maddeyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 188 inci
maddesinde değiĢiklik yapılmaktadır. Ceza yargılamasında kural olarak, hükme katılacak
hâkimler ile Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibi ile Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği
hâllerde müdafiin duruĢmada hazır bulunması Ģarttır. Bu düzenleme, özellikle çok sanıklı ve
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karmaĢık davalarda zorunlu müdafilerin değiĢik gerekçelerle karar duruĢmasında
bulunamaması nedeniyle karar verilmesine engel olmakta ve yargılamanın gereksiz
uzamasına sebebiyet vermektedir.
Bu noktadan hareketle, maddede yapılan değiĢiklikle, savunma hakkını da
kısıtlamaksızın Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalâasının zorunlu müdafiin de
hazır bulunduğu duruĢmada açıklanmıĢ olması veya bu mütalâanın zorunlu müdafie yazılı
olarak tebliğ edilmiĢ olması durumlarında, kabul edilebilir bir mazereti olmayan zorunlu
müdafiin yokluğunda da karar verilebileceği düzenlenmiĢtir. Bununla birlikte, çocuklar
hakkında görevlendirilmiĢ olan zorunlu müdafiiler hariç tutularak çocukların yargılandığı
davalar yönünden genel kuralın geçerli olduğu vurgulanmıĢtır.
MADDE 79- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı tarafından itiraz edilen
dosyalar üzerindeki incelemelerin ilgili daire tarafından öncelikli olarak incelenmesi usulü
benimsenmiĢ ve daire tarafından verilecek kararlar ile bu karar sonrasındaki esaslar tespit
edilmiĢtir.
MADDE 80- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 308 inci maddesinde yapılan
değiĢiklik nedeniyle, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ġekli
Hakkında Kanuna, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Ceza Genel Kurulunda
bulunan ve henüz karara bağlanmamıĢ dosyalar hakkında nasıl bir iĢlem yapılacağına açıklık
getirilmesi amacıyla geçici bir hüküm eklenmektedir.
MADDE 81- Maddeyle, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 43/B maddesi
eklenmektedir. Avrupa Birliğine katılım müzakereleri çerçevesinde açılan Mali Kontrol
faslında, “Avronun sahteciliğe karĢı korunması için gerekli önlemleri ortaya koyan 28
Haziran 2001 tarihli ve 1338/2001 sayılı Konsey Tüzüğüne yasal ve idari uyumun en geç
katılımın ilk günü itibarıyla uygulanmaya baĢlanması”, 6 ncı kapanıĢ kriteri olarak
belirlenmiĢtir. Düzenlemeyle; Konsey Tüzüğünün 6 ncı maddesine uyum sağlamanın yanısıra
parada sahtecilikle mücadelede etkinlik sağlamak amacıyla bankalara, finansal kuruluĢlara
veya paranın sayım ve incelemesini yaparak bankalara destek hizmeti veren kuruluĢlar ile
mevzuat çerçevesinde dövize iliĢkin iĢlemler yapmasına izin verilen Ģirketlere ibraz edilen
paraların sahte olduğunun anlaĢılması hâlinde, bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediği
hallerde söz konusu tüzel kiĢilere idari para cezası verilmesi öngörülmektedir.
MADDE 82- Maddeyle, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “asliye mahkemelerinin bulunmadığı” ibaresi yürürlükten kaldırılarak adlî
sicil bilgilerinin tüm kaymakamlıklar tarafından verilebilmesini sağlayacak bir düzenleme
yapılmıĢtır.
MADDE 83- Maddeyle, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 12 nci maddesini birinci
fıkrası Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir. Anayasa
Mahkemesinin 20/1/2011 tarihli ve 2008/44 E. - 2011/21 K. sayılı kararıyla, arĢiv bilgilerinin
ilgilinin ölümü üzerine silinmesine dair ibarenin iptal edilmiĢ olması, Kanunun 9 uncu
maddesi gereği kiĢinin ölümü nedeniyle derhal adlî sicilinden silinebilen kayıtlarının,
maddenin diğer fıkralarına göre silinme koĢulları oluĢmadan arĢivde kalması sonucunu
doğuracak ve bu hâliyle de iptal gerekçesiyle çeliĢeceğinden, aynı ibarenin tekrar madde
metnine konulması bir zarurettir.
Nitekim, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında “Türk ceza adalet sisteminde
öngörülen tekerrür, erteleme, temel cezanın belirlenmesi, kamu davasının açılmasının
ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi kurumların hayata geçirilebilmesi,
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bir kiĢinin iĢlediği suçun ya da aldığı cezanın milletvekili seçilmesini engelleyen Anayasa’nın
76. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenlerden olup olmadığının saptanabilmesi ve
mahkumiyete bağlı hak yoksunluğu öngören bazı özel yasalardaki hükümler nedeniyle
mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarının kayıt altına alınmasında yasal ve anayasal bir
takım gereklilikler bulunmaktadır.” Gerekçesiyle arĢiv kayıtlarının belli süreyle tutulmasının
gerekliliği ifade edilmiĢtir.
Anayasa Mahkemesinin, tüm suçlara iliĢkin arĢiv kayıtlarının, suç ve cezaların
nitelikleri veya ağırlıkları dikkate alınmadan, “her halde kaydın girildiği tarihten itibaren
seksen yıl” gibi uzun süre muhafaza edilmesini, tüm suçlar için geçerli tek bir sürenin
belirlenmesini ve bu sürenin arĢiv kaydına alınmayı gerekli kılan amaçla orantılı ve makul
olmamasını, adil ve hakkaniyete uygun bir düzenleme niteliğinde görmeyerek iptal etmesi
karĢısında, Anayasanın 76 ncı maddesi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak
mahrumiyetine neden olan mahkûmiyetler bakımından, yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi
kararı alınması koĢuluyla, kaydın arĢive alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren onbeĢ
yıl ve her halde otuz yıl geçmesiyle; diğer mahkûmiyetler bakımından, kaydın arĢive alınma
koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren beĢ yıl geçmesiyle silineceği düzenlenmektedir.
MADDE 84- Maddeyle, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2 nci maddesinde
düzenleme yapılmaktadır. Maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki bazı ibarelerin Anayasa
Mahkemesi kararıyla iptal edilmesi nedeniyle, hak mahrumiyetine neden olan mahkûmiyetler
açısından kaydın arĢive alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren yirmi yılın; diğer
mahkûmiyetler bakımından ise beĢ yılın geçmesiyle Adlî Sicil ve Ġstatistik Genel
Müdürlüğünce silinebileceğine dair maddenin ikinci fıkrasına yönelik düzenleme yapılmıĢtır.
Ayrıca, aynı fıkrada yapılan değiĢiklikle, mahkemelere ait olan arĢiv kaydının silinmesi yetki
ve görevi, iĢ yükü dikkate alınarak ve yargının hızlandırılması amacıyla Adlî Sicil ve Ġstatistik
Genel Müdürlüğüne verilmektedir.
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun yürürlüğe girdiği 1/6/2005 tarihinden önce silinme
koĢulları oluĢması sebebiyle arĢive alınan veya Ģartları oluĢtuğu hâlde herhangi bir nedenle
arĢive alınmamıĢ bulunan ya da henüz Ģartları oluĢmadığı için arĢive alınamayan Anayasanın
76 ncı maddesi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak mahrumiyetine neden olan
mahkûmiyetler bakımından, yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi kararı alınması koĢuluyla,
kaydın arĢive alınma koĢullarının oluĢtuğu tarihten itibaren onbeĢ yıl ve her halde otuz yıl
geçmesiyle; diğer mahkûmiyetler bakımından, kaydın arĢive alınma koĢullarının oluĢtuğu
tarihten itibaren beĢ yıl geçmesiyle silineceği düzenlenmektedir.
MADDE 85- Maddeyle, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki cetvellerde değiĢiklik yapılmak suretiyle icra dairelerindeki kadro
ihtiyacının karĢılanması amacıyla yeni kadrolar ihdas edilmektedir.
MADDE 86- Maddeyle, yürürlükten kaldırılan hükümler düzenlenmektedir.
GEÇİCİ MADDE 1- Temel hak ve hürriyetlerden kabul edilen ifade ve basın
özgürlüğü, çoğulcu demokrasilerde vazgeçilmez ve devredilemez bir hak olarak kabul
edilmektedir. Ġleri demokrasilerin “olmazsa olmaz Ģartı” olan ifade ve basın hürriyeti, birçok
hak ve hürriyetin temeli, kiĢisel ve toplumsal geliĢmenin kaynağı olarak
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ifade hürriyeti, birçok uluslararası belgeye konu olmuĢ,
Anayasamızda da ayrıntılı düzenlemelere tâbi tutulmuĢtur. Bu özgürlüğün kullanım
araçlarından biri de basın yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıdır. Bu araçların, amacına
uygun olarak iĢlevlerini yerine getirmeleri bakımından korunmaları demokratik toplumlarda
asıl olup, bu anlamda basın ve yayın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılarak ve güvenceler
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sağlanarak, haber ve düĢünceyi özgür kılmak hedeflenmektedir. Bu nedenle, basın yayın
yoluyla iĢlenen suçlara iliĢkin dava ve cezaların infazının ertelenmesi iliĢkin bazı
düzenlemeler yapılması toplumsal barıĢın sağlanması ve sürdürülmesi bakımından büyük bir
önem taĢımaktadır.
Tasarıyla, 31 Aralık 2011 tarihine kadar basın yayın yoluyla ya da sair düĢünce ve
kanaat açıklama yöntemleriyle iĢlenmiĢ olup; adlî para cezasını ya da üst sınırı beĢ yıldan
fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; kamu davasının açılmasının,
kovuĢturmanın veya kesinleĢmiĢ olan mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi imkanı
getirilmektedir.
MADDE 87- Yürürlük maddesidir.
MADDE 88- Yürütme maddesidir.
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