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ÖNSÖZ 
 

Her meslek kendi alanı ile ilgili her türlü değişimi 
takip etmeyi gerektirir. Ancak özellikle avukatlık mes-
leği hızla gelişen ve çok çabuk değişen hatta bazen he-
nüz yürürlüğe dahi girmeden değişen/değiştirilen mev-
zuattaki değişiklikleri en güncel hali ile takip etmeyi 
çok daha zorunlu kılmaktadır.  

Bu kitapta ceza ve ceza usul yasasında hem KHK’lar 
ile yapılan en son değişiklikler hem 16 Nisan 2017 tari-
hinde yapılan referandum sonucunda değişen Anaya-
sa’nın ilgili hükümlerine de yer verilmiştir.  

Bir çok kez “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun” ile uyandığımız sabahlar olmuştur 
pek çok yasada birden fazla değişiklik getiren… Özel-
likle Ceza Hukuku gibi çok değişken, her türlü lehe de-
ğişikliğin şüpheli/sanık lehine derhal uygulanması gere-
ken bir alan olduğu da dikkate alındığında değişiklikleri 
takip etmenin önemi daha da artmaktadır. Toplumda da 
bir avukatın her türlü yasal düzenlemeyi, değişikliği ve 
yeniliği takip ettiği, bildiği ve bilmesi gerektiği düşün-
cesi hakimdir. Aslında bu beklenti yersiz ve haksız bir 
beklenti de değildir. Hukuk ve yasalar, hukukçulardan 
sorulmalı, hukukçular da bu sorulara hakkıyla cevap ve-
rebilmelidir. 

Avukatlık Kanununun 76. Maddesi barolara, “avu-
katlık mesleğini geliştirmek” konusunda önemli bir yü-
kümlülük yüklemektedir. 

Bu düşünce ve sorumluluk bilincinden hareketle ha-
zırlamış olduğumuz bu kitabın meslektaşlarımıza yararlı 
olmasını umut ve temenni ediyor, hiçbir kadının şiddete 
maruz kalmadığı, hiçbir çocuğun ihmal ve istismar 
edilmediği, herkesin adalete erişiminin sağlandığı, hiç 
kimsenin haksızlığa uğramadığı, hukuk ve adalet dolu 
günler diliyorum. 

Saygılarımla… 

Eylül 2017 

Av. Ahmet TÜYSÜZ 

Şanlıurfa Barosu Başkanı 
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B A Ş L A N G I Ç 

 
Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce 

Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu 
Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz 
önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyet-
çilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, 
refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeni-
yet düzeyine ulaşma azmi yönünde; 

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin ka-
yıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet 
adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kurulu-
şun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 
bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çı-
kamayacağı; 

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üs-
tünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki 
ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sı-
nırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlü-
ğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 

Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk 
varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, 
Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milli-
yetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşı-
sında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği 
olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politi-
kaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve 
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince ya-
rarlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni için-
de onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlı-
ğını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sa-
hip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftihar-
larda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak 
ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının 
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her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hür-
riyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik 
duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve 
inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulun-
duğu; 

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sö-
züne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yo-
rumlanıp uygulanmak üzere. 

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

BİRİNCİ KISIM 
GENEL ESASLAR 

I. Devletin şekli 
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
II. Cumhuriyetin nitelikleri 
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 

milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hakları-
na saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta be-
lirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sos-
yal bir hukuk Devletidir. 

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

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı 
al bayraktır. 

Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. 
Başkenti Ankara’dır. 
IV. Değiştirilemeyecek hükümler 
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devle-

tin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 
nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü 
maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi tek-
lif edilemez. 

V. Devletin temel amaç ve görevleri 
Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk 

milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bö-
lünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, ki-
şilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağla-
mak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sı-
nırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldır-
maya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 
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VI. Egemenlik 
Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişi-

ye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz. 

VII. Yasama yetkisi 
Madde 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredile-
mez. 

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi 
Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaş-

kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve ka-
nunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

IX. Yargı yetkisi1 

Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağım-
sız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 

X. Kanun önünde eşitlik 
Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler-
le ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkek-
ler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 
7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile 
malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemle-
rinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hare-
ket etmek zorundadırlar. 

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 
Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme 

ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş 
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
 

                                                           
1 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu 

maddede yer alan “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
tarafsız” ibaresi eklenmiştir. 
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İKİNCİ KISIM 
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 
Madde 12 – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sa-
hiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine 
ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva 
eder. 

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
Madde 13 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/2 md.) 
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 

yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen se-
beplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılama-
ması 

Madde 14 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/3 md.) 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler 
biçiminde kullanılamaz. 

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişile-
re, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok 
edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şe-
kilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bu-
lunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. 

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

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının dur-
durulması 

Madde 15 – Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 
olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yü-
kümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerek-
tirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 
kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için 
Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alı-
nabilir. 

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hu-
kukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dı-
şında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlı-
ğının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, dü-
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şünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlar-
dan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütü-
lemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar 
kimse suçlu sayılamaz. 

V. Yabancıların durumu 
Madde 16 – Temel hak ve hürriyetler, yabancılar 

için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırla-
nabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kişinin Hakları ve Ödevleri 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı 
Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi var-

lığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 
Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, 

kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan 
bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 
tabi tutulamaz. 

Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararla-
rının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün 
kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bas-
tırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili 
merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah 
kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durum-
larda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hük-
mü dışındadır. 

II. Zorla çalıştırma yasağı 
Madde 18 – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya 

yasaktır. 
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hüküm-

lülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; 
olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; 
ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen 
vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmala-
rı, zorla çalıştırma sayılmaz. 

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği 
Madde 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine 

sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen: 
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların 

ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahke-
me kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün 
gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; 
bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci 
önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getiril-
mesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, 
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uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya 
hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, 
eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun 
olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı 
şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkın-
da sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir ki-
şinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında 
kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, 
ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiş-
tirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuk-
lamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer haller-
de hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan 
yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sa-
kınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını ka-
nun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya 
tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde 
yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü 
olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çı-
karılıncaya kadar bildirilir. 

(DeğiĢik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4 md.) 
Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın 
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 
kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 
dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler 
geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden 
yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyö-
netim ve savaş hallerinde uzatılabilir. 

(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/4 md.) Kişinin ya-
kalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir. 

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı 
ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bıra-
kılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin 
yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya 
hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvence-
ye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, 
kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kı-
sıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bıra-
kılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine 
başvurma hakkına sahiptir. 

(DeğiĢik: 3/10/2001-4709/4 md.) Bu esaslar dışında 
bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazmi-
nat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe öde-
nir. 
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IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 
A. Özel hayatın gizliliği 
Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 

saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel haya-
tın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga 
üçüncü cümle: 3/10/2001-4709/5 md.)(…) 

(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî güven-
lik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim ka-
rarı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılın-
mış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, 
özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konula-
maz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan 
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el 
koyma kendiliğinden kalkar. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip-
tir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hak-
kında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların dü-
zeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 
kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen haller-
de veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verile-
rin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenle-
nir. 

B. Konut dokunulmazlığı 
Madde 21 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/6 md.) 
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, 

kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık 
ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya bir-
kaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı 
olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış 
merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna 
girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konu-
lamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde gö-
revli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koy-
madan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, 
el koyma kendiliğinden kalkar. 
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C. Haberleşme hürriyeti 
Madde 22 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/7 md.) 
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleş-

menin gizliliği esastır. 
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin ön-

lenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeple-
rinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre ve-
rilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı 
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanun-
la yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. 
Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat 
içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları 
kanunda belirtilir. 

V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 
Madde 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyeti-

ne sahiptir. 
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal 

ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını koru-
mak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması 
sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 
(DeğiĢik fıkra: 7/5/2010-5982/3 md.) Vatandaşın 

yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya 
kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sı-
nırlanabilir. 

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkın-
dan yoksun bırakılamaz. 

VI. Din ve vicdan hürriyeti 
Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat 

hürriyetine sahiptir. 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla 

ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. 
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, di-

ni inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini 
inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlana-
maz. 

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve 
denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi 
ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu ders-
ler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğ-
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retimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de ka-
nuni temsilcisinin talebine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hu-
kuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına da-
yandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağ-
lama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din 
duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 
Madde 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine 

sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce 

ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaat-
leri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, 

yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet 
Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya 
fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fık-
ra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yol-
larla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına 
engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu 
düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri 
ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün 
korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırıl-
ması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin 
açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, 
özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü mes-
lek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gere-
ğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırla-
nabilir. 

(Mülga fıkra: 3/10/2001-4709/9 md.) 
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılma-

sına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını en-
gellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/9 md.) Düşünceyi açık-
lama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulana-
cak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir. 

IX. Bilim ve sanat hürriyeti 
Madde 27 – Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğ-

renme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her 
türlü araştırma hakkına sahiptir. 
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Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak ama-
cıyla kullanılamaz. 

Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi 
ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir. 

X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
A. Basın hürriyeti 
Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Bası-

mevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına 
bağlanamaz. 

(Mülga ikinci fıkra: 3/10/2001-4709/10 md.) 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlaya-

cak tedbirleri alır. 
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 

ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya 
da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan ve-
ya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü 
haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı 
amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait ka-
nun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile 
dağıtım hakim kararıyle; gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin em-
riyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu ka-
rarını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildi-
rir. Yetkili hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde 
onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır. 

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine 
getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, ha-
kim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olay-
lar hakkında yayım yasağı konamaz. 

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suç-
ların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması 
hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düze-
ninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatıla-
bilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en 
geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim 
bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, top-
latma kararı hükümsüz sayılır. 

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya 
kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel 
hükümler uygulanır. 
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Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin 
temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı 
yayımlardan mahkum olma halinde, mahkeme kararıyla 
geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının 
açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; 
bunlar hakim kararıyla toplatılır. 

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı 
Madde 29 – Süreli veya süresiz yayın önceden izin 

alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. 
Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği 

bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie ve-
rilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılı-
ğının tesbiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması 
için mahkemeye başvurur. 

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali 
kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar ka-
nunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin 
serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı 
siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. 

Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişile-
rinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkanların-
dan eşitlik esasına göre yararlanır. 

C. Basın araçlarının korunması 
Madde 30- (DeğiĢik: 7/5/2004-5170/4 md.) 
Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan 

basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti oldu-
ğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işle-
tilmekten alıkonulamaz. 

D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle 
haberleşme araçlarından yararlanma hakkı 

Madde 31 – Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel ki-
şilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım 
araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlan-
manın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir. 

(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/11 md.) Kanun, 
millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın ko-
runması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber al-
masını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyu-
nun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz. 

E. Düzeltme ve cevap hakkı 
Madde 32 – Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişile-

rin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriy-
le ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde ta-
nınır ve kanunla düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanması-
nın gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin 
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müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 
karar verilir. 

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 
A. Dernek kurma hürriyeti 
Madde 33 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/12 md.) 
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve 

bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sa-
hiptir. 

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye 
kalmaya zorlanamaz. 

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ge-
nel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması se-
bepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. 

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygula-
nacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kara-
rıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya 
suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektir-
diği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir mer-
ci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu 
merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürür-
lükten kalkar. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk 
kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği öl-
çüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getiril-
mesine engel değildir. 

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygu-
lanır. 

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 
Madde 34 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/13 md.) 
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 

toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip-
tir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî gü-
venlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve öz-
gürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlana-
bilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ka-
nunda gösterilir. 
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XII. Mülkiyet hakkı 
Madde 35 – Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 

sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sı-

nırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına ay-

kırı olamaz. 
XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 
A. Hak arama hürriyeti 
Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan fay-

dalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hak-
kına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya 
bakmaktan kaçınamaz. 

B. Kanuni hakim güvencesi 
Madde 37 – Hiç kimse kanunen tabi olduğu mah-

kemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka 

bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetki-
sine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 
Madde 38 – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bu-

lunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalan-
dırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç 
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verile-
mez. 

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin 
sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. 

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak 
kanunla konulur. 

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu 
sayılamaz. 

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınla-
rını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 
göstermeye zorlanamaz. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) Kanuna aykırı 
olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edile-
mez. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. 
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yal-

nızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine geti-
rememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md; Mülga fıkra: 
7/5/2004-5170/5 md.) 

(DeğiĢik onuncu fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.) 
Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. 
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İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğu-
ran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç 
düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getiri-
lebilir. 

(DeğiĢik son fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.) Uluslara-
rası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlü-
lükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yaban-
cı bir ülkeye verilemez. 

XIV. İspat hakkı 
Madde 39 – Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara 

karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili 
olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davala-
rında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. 
Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak 
isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasın-
da kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata ra-
zı olmasına bağlıdır. 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 
Madde 40 – Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetle-

ri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden 
başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahip-
tir. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, işlemle-
rinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 

Kişinin, Resmî görevliler tarafından vaki haksız iş-
lemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe 
tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rü-
cu hakkı saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

I. Ailenin korunması ve çocuk hakları 
Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eş-

ler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve 

çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 
uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teş-
kilatı kurar. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, ko-
runma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça 
aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan 
ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü 
istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri 
alır. 
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II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 
Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 

yoksun bırakılamaz. 
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve 

düzenlenir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları 

doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, 
Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esasla-
ra aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat bor-
cunu ortadan kaldırmaz. 

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zo-
runludur ve Devlet okullarında parasızdır. 

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esas-
lar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun 
olarak, kanunla düzenlenir. 

(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; Ġptal: Anayasa 
Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 
2008/116 sayılı Kararı ile. ) 

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrenci-
lerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar 
ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, du-
rumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma 
yararlı kılacak tedbirleri alır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğre-
tim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. 
Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. 

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim ku-
rumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutu-
lamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında 
okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğ-
retim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla dü-
zenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

III. Kamu yararı 
A. Kıyılardan yararlanma 
Madde 43 – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin 

kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada 
öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre 
derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve 
şartları kanunla düzenlenir. 

B. Toprak mülkiyeti 
Madde 44 – Devlet, toprağın verimli olarak işletil-

mesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilme-
sini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bu-
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lunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak 
amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, deği-
şik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişli-
ğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşü-
rülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı 
servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hü-
kümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak da-
ğıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu 
şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri 
alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalı-
şanların korunması 

Madde 45 – Devlet, tarım arazileri ile çayır ve 
mer’aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önle-
mek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak 
bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım 
ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçleri-
nin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendi-
rilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi 
için gereken tedbirleri alır. 

D. Kamulaştırma 
Madde 46 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/18 md.) 
Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerek-

tirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şar-
tıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tama-
mını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usulle-
re göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifak-
lar kurmaya yetkilidir. 

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artı-
rım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım 
reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama proje-
leri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni orman-
ların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm ama-
cıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme 
şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi ön-
görebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı 
aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğru-
ya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde 
peşin ödenir. 

İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve her-
hangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde 
kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygula-
nır. 
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E. Devletleştirme ve Özelleştirme 
Madde 47 – Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te-

şebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde dev-
letleştirilebilir. 

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

(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu 
iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleşti-
rilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir. 

(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu ik-
tisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından 
yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hu-
kuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırabi-
leceği veya devredebileceği kanunla belirlenir. 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 
Madde 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve söz-

leşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak 
serbesttir. 

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gerekle-
rine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 

V. Çalışma ile ilgili hükümler 
A. Çalışma hakkı ve ödevi 
Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, ça-

lışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalış-
mayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekono-
mik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır. 

(Mülga fıkra: 3/10/2001-4709/19 md.) 
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 
Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne 

uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunur-
lar. 

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin 

hakları ve şartları kanunla düzenlenir. 
C. Sendika kurma hakkı 
Madde 51 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/20 md.) 
Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkile-

rinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koru-
mak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendi-
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kalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye ol-
ma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. 
Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ay-
rılmaya zorlanamaz. 

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ge-
nel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko-
runması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. 

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulana-
cak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

(Mülga dördüncü fıkra: 7/5/2010-5982/5 md.) 
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alan-

daki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri 
hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve 
işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demok-
rasi esaslarına aykırı olamaz. 

D. Sendikal faaliyet 
Madde 52 – (Mülga: 23/7/1995-4121/3 md.) 
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 
A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı 

Madde 53 – İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak 
ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını 
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkı-
na sahiptirler. 

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla dü-
zenlenir. 

(Ek fıkra: 23/7/1995-4121/4 md.; Mülga üçüncü 
fıkra: 7/5/2010-5982/6 md.) 

(Mülga dördüncü fıkra: 7/5/2010-5982/6 md.) 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/6 md.) Memurlar ve diğer 

kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahip-
tirler. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/6 md.) Toplu sözleşme 
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar 
Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu 
sözleşme hükmündedir. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/6 md.) Toplu sözleşme 
hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yarar-
lanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve 
yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yan-
sıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, 
çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla dü-
zenlenir. 
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B. Grev hakkı ve lokavt 
Madde 54 – Toplu iş sözleşmesinin yapılması sıra-

sında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına 
sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lo-
kavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istis-
naları kanunla düzenlenir. 

Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarz-
da, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekil-
de kullanılamaz. 

(Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/7 md.) 
Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebi-

leceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir. 
Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelen-

diği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yük-
sek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safha-
sında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesin-
dir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Yüksek hakem kurulunun kuruluş ve görevleri ka-
nunla düzenlenir. 

(Mülga yedinci fıkra: 7/5/2010-5982/7 md.) 
Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve 

katılanlar tarafından hiç bir şekilde engellenemez. 
VII. Ücrette adalet sağlanması 
Madde 55 – Ücret emeğin karşılığıdır. 
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir 

ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yarar-
lanmaları için gerekli tedbirleri alır. 

(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/21 md.) Asgarî üc-
retin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin 
ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur. 

VIII. Sağlık, çevre ve konut 
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 
Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çev-

re kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların öde-
vidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı için-
de sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde ta-
sarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağ-
lık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denet-
leyerek yerine getirir. 
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Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine geti-
rilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 

B. Konut hakkı 
Madde 57 – Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre 

şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihti-
yacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut te-
şebbüslerini destekler. 

IX. Gençlik ve spor 
A. Gençliğin korunması 
Madde 58 – Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin 

emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkan-
lıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri 
alır. 

B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim 
Madde 59 – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşları-

nın beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur. 
(Ek fıkra: 17/3/2011-6214/1 md.) Spor federasyon-

larının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine 
ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna 
başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu 
kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz. 

X. Sosyal güvenlik hakları 
A. Sosyal güvenlik hakkı 
Madde 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahip-

tir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 

alır ve teşkilatı kurar. 
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunma-

sı gerekenler: 
Madde 61 – Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul 

ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda 
kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. 

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına 
intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. 

Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı 
ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla dü-
zenlenir. 

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma ka-
zandırılması için her türlü tedbiri alır. 
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Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya 
kurdurur. 

C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 
Madde 62 – Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk 

vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, 
kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlan-
ması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüş-
lerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. 

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
Madde 63 – Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıkları-

nın ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla des-
tekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu 
olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sa-
hiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler 
kanunla düzenlenir. 

XII. Sanatın ve sanatçının korunması 
Madde 64 – Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı 

korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değer-
lendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılma-
sı için gereken tedbirleri alır. 

XIII. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları 
Madde 65 – (DeğiĢik: 3/10/2001-4709/22 md.) 
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 

belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun 
öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği öl-
çüsünde yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Siyasi Haklar ve Ödevler 

I. Türk vatandaşlığı 
Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 

bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. 

(Mülga ikinci cümle: 3/10/2001-4709/23 md.)(…) 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır 

ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir ey-

lemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere 

karşı yargı yolu kapatılamaz. 
II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hak-

ları 
Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartla-

ra uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya 
bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve hal-
koylamasına katılma hakkına sahiptir. 
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(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçimler ve 
halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve 
denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan 
Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri ama-
cıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler. 

(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz ya-
şını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylama-
sına katılma haklarına sahiptir. 

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 
(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Silah altında 

bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suç-
lardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz ku-
rumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların 
sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması 
gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit 
edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi 
altında yapılır. 

(DeğiĢik: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçim kanunları, 
temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştı-
racak biçimde düzenlenir. 

(Ek: 3/10/2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında 
yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 

III. Siyasi partilerle ilgili hükümler 
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ay-

rılma 
Madde 68 – (DeğiĢik: 23/7/1995-4121/6 md.) 
Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre par-

tilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Par-
ti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak 
gerekir. 

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçil-
mez unsurlarıdır. 

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve 
Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini 
sürdürürler. 

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, 
Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti 
ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre 
diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü sa-
vunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini 
teşvik edemez. 
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Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı 
organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının 
memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakı-
mından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, 
Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi 
öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. 

Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye 
olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu ele-
manların, siyasi partilerin merkez organları dışında ka-
lan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi 
yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumla-
rında uyacakları esasları belirler. 

Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye 
olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir 

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

B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar 
Madde 69 – (DeğiĢik: 23/7/1995-4121/7 md.) 
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri 

ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilke-
lerin uygulanması kanunla düzenlenir. 

Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. 
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uy-

gun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla 
düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal 
edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğu-
nun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık 
halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. 
Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine geti-
rirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesi-
nin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. 

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkeme-
since kesin olarak karara bağlanır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci 
maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulun-
ması halinde temelli kapatma kararı verilir. 

Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası 
hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapa-
tılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği 
bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tes-
pit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: 
3/10/2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki 
fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği 
ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan 
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veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup 
yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği 
yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organla-
rınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiil-
lerin odağı haline gelmiş sayılır. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Anayasa Mah-
kemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yeri-
ne, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî par-
tinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun 
bırakılmasına karar verebilir. 

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kuru-
lamaz. 

Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya 
faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Ana-
yasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin ka-
rarının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanma-
sından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin ku-
rucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. 

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve 
Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden 
maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatı-
lır. 

(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Siyasî par-
tilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatıl-
maları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen 
yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların 
seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçe-
vesinde kanunla düzenlenir. 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 
A. Hizmete girme 
Madde 70 – Her Türk, kamu hizmetlerine girme 

hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden 

başka hiçbir ayırım gözetilemez. 
B. Mal bildirimi 
Madde 71– Kamu hizmetine girenlerin mal bildiri-

minde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süre-
leri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organların-
da görev alanlar, bundan istisna edilemez. 

V. Vatan hizmeti 
Madde 72 – Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve 

ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu 
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş 
sayılacağı kanunla düzenlenir. 
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VI. Vergi ödevi 
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak 

üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye 

politikasının sosyal amacıdır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 

kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin 

muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin 
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna ve-
rilebilir. 

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine baş-
vurma hakkı 

Madde 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası göze-
tilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar ken-
dileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkın-
da, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmek-
sizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

(Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi 

edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu 
Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri 
inceler. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçi-
si Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla 
dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının 
üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt ço-
ğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağla-
namazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dör-
düncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy 
alan aday seçilmiş olur. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Bu maddede sayı-
lan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Ku-
rumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonu-
cunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu 
denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına iliş-
kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasama 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A. Kuruluşu: 
Madde 75 – (DeğiĢik: 23/7/1995-4121/8 md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 

beşyüzelli milletvekilinden oluşur. 
B. Milletvekili seçilme yeterliliği2 

Madde 76 – Onsekiz yaşını dolduran her Türk mil-
letvekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, asker-
likle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli 
suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır 
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, 
kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştır-
ma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine ka-
tılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından 
biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile 
milletvekili seçilemezler. 

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları men-
supları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim eleman-
ları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve ku-
ruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkla-
rı hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerin-
den çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçi-
lemezler. 

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi 
Madde 77 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin se-

çimleri dört yılda bir yapılır. 

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine ka-
rar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında 
Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler 
yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni 
Meclisin seçilmesine kadar sürer. 

 
 

                                                           
2 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu 

maddenin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” 
şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hiz-
metini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şek-
linde değiştirilmiştir. 
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D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler3 

Madde 78 – Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapıl-
masına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebi-
lir. 

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

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

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz. 
(Ek fıkra: 27/12/2002-4777/2 md.) Yukarıda yazılı 

hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması 
halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki 
ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapıla-
cak seçimlerde Anayasanın 127 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
Madde 79 – Seçimler, yargı organlarının genel yö-

netim ve denetimi altında yapılır. 
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin 

düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iş-
lemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçim-
den sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, 
şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanak-
larını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul 
etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Se-
çim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie baş-
vurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurulları-
nın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üye-
den oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Ge-
nel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayıla-
rının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, 
salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir 
başkanvekili seçerler. 

                                                           
3 Bu madde başlığı “D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 

geriye bırakılması ve ara seçimleri” iken, 21/1/2017 tarihli ve 6771 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değişti-
rilmiştir. 
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Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan 
seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye 
ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili 
ad çekmeye girmezler. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyu-
na sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de millet-
vekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur. 

F. Üyelikle ilgili hükümler 
1. Milletin temsili 
Madde 80 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

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

2. Andiçme 
Madde 81 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: 
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve mille-

tin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız 
egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, de-
mokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkı-
laplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, 
milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan 
haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülkü-
sünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; bü-
yük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine 
andiçerim”. 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler 
Madde 82 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin 
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşeb-
büs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel im-
kanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan der-
neklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafi-
yeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının 
ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve 
denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, 
herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak 
kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme or-
ganının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı Resmî 
veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir 
üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar 
Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, 
Meclisin kararına bağlıdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşma-
yan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir. 

4. Yasama dokunulmazlığı 
Madde 83 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 

Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ile-
ri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık 
Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alın-
madıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa 
vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürü-
len bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutula-
maz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. 
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce 
soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 
14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. 
Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğ-
rudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildir-
mek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçi-
minden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün ye-
rine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; 
üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve 
kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kal-
dırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti 
gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz. 

5. Milletvekilliğinin düşmesi 
Madde 84 – (DeğiĢik: 23/7/1995-4121/9 md.) 
İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşme-

si, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıt-
lanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme 
kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan 
bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletve-
kilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun 
bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli 
oyla karar verir. 

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir 
ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan mil-
letvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun 
Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 36 

Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyuyla karar verilebilir. 

(Mülga son fıkra: 7/5/2010-5982/9 md.) 
6. İptal istemi 
Madde 85 – (DeğiĢik: 23/7/1995-4121/10 md.) 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya mil-

letvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, 
üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş 
olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alın-
dığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili millet-
vekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, 
kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahke-
mesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara 
bağlar. 

7. Ödenek ve yolluklar 
Madde 86 – (DeğiĢik birinci cümle: 21/11/2001-

4720/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenle-
nir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun 
almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının ya-
rısını aşamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 
bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendiri-
lirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri 
devam eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek 
ödenek ve yolluklar, kendilerine T.C.Emekli Sandığı ta-
rafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin 
kesilmesini gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenebilir. 

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkile-
ri 

A. Genel olarak 
Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 

ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; 
Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar 
Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun ta-
sarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve 
savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı 
ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın 
diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve 
görevleri yerine getirmektir. 
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B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 
Madde 88 – Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu 

ve milletvekilleri yetkilidir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzen-
lenir. 

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 
Madde 89 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde ya-
yımlar. 

Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bul-
madığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu husus-
ta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türki-
ye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. (Ek cümle: 
3/10/2001-4709/29 md.) Cumhurbaşkanınca kısmen 
uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebi-
lir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen ka-
nunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca ya-
yımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir deği-
şiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tek-
rar Meclise geri gönderebilir. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 
D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 
Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı 

devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak and-
laşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve 
süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi 
bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve 
Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına 
dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe kona-
bilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başla-
yarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmala-
rın Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması 
zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan eko-
nomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren 
andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü and-
laşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. 
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Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Ana-
yasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine baş-
vurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı ko-
nuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 
alınır. 

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verme 

Madde 91 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakan-
lar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yet-
kisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller 
saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci 
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakla-
rı ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi 
haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle dü-
zenlenemez. 

Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde karar-
namenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süre-
sini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çı-
karılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya ya-
sama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan 
yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onay-
lanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre biti-
mine kadar devam ettiği de belirtilir. 

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşka-
nının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun ka-
nun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler 
saklıdır. 

Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede 
yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, karar-
namede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de 
gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmün-
de kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komis-
yonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle gö-
rüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın 
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Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kal-
kar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değişti-
rilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede 
yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına 
izin verme 

Madde 92 – Milletlerarası hukukun meşru saydığı 
hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu 
milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket 
kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya ya-
bancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin 
verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara ver-
mede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve 
bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar ve-
rilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı 
da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar ve-
rebilir. 

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile 
ilgili hükümler 

A. Toplanma ve tatil 
Madde 93 – (DeğiĢik birinci fıkra: 23/7/1995-

4121/11 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl 
Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 

Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabi-
lir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya ve-
ya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşka-
nınca toplantıya çağrılır. 

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin 
beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya 
çağırır. 

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerekti-
ren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam 
edilemez. 

B. Başkanlık Divanı 
Madde 94 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş-

kanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis 
Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler ve İdare Amirle-
rinden oluşur. 

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının 
üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şe-
kilde kurulur. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday 
gösteremezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, 
bir yasama döneminde iki seçim yapılır. (DeğiĢik ikinci 
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cümle: 7/5/2010-5982/10 md.) İlk seçilenlerin görev 
süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev sü-
resi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, 
Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden iti-
baren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, 
Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayı-
sının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt ço-
ğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki 
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 
en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan se-
çimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş 
gün içinde tamamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin 
Katip Üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim ni-
sabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde be-
lirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanve-
killeri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti gru-
bunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; gö-
revlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmala-
rına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkan-
vekili oy kullanamazlar. 

C. İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri 
Madde 95 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışma-

larını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür. 
İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin 

bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını 
sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az 
yirmi üyeden meydana gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, 
eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Mec-
lis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve 
diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili 
makamlarca Meclis Başkanlığına tahsis edilir. 

D. Toplantı ve karar yeter sayısı 
Madde 96 – (DeğiĢik birinci fıkra: 31/5/2007-

5678/3 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı 
seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az 
üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılan-
ların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sa-
yısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamaz. 

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri ye-
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rine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. 
Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kul-
lanabilir. 

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması 
Madde 97 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde 
tam olarak yayımlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine 
göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki gö-
rüşmelerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı-
na bağlıdır. 

Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkan-
lık Divanının teklifi üzerine Meclisce başkaca bir karar 
alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir. 

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve 
denetim yolları 

A. Genel olarak 
Madde 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, 

Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis 
soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı ola-
rak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan 
bilgi istemekten ibarettir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek 
için yapılan incelemeden ibarettir. 

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini il-
gilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 

Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili 
önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevap-
landırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İç-
tüzüğü ile düzenlenir. 

B. Gensoru 
Madde 99 – Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu 

adına veya enaz yirmi milletveki-linin imzasıyla verilir. 
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde 

bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on 
gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu 
görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parti 
grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına 
Başbakan veya bir bakan konuşabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görü-
şülme günü de belli edilir; ancak gensorunun görüşül-
mesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlaya-
rak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden son-
raya bırakılamaz. 
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Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupla-
rın verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten 
sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebil-
mesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylama-
da yalnız güvensizlik oyları sayılır. 

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi 
amacına ve yukardaki ilkelere uygun olmak kaydıyla 
gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle belirlenir. 

C. Meclis soruşturması 

Madde 100 – Başbakan veya bakanlar hakkında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması is-
tenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür 
ve gizli oyla karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Mec-
listeki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona ve-
rebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme sure-
tiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından so-
ruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belir-
ten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın 
bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık 
yeni ve kesin bir süre verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-
4709/31 md.) Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur. 

(DeğiĢik fıkra: 3/10/2001-4709/31 md.) Rapor 
Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde da-
ğıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve 
gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine 
karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsa-
yısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. 

Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis soruştur-
ması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yürütme 

1. Cumhurbaşkanı 
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı 
Madde 101 – (DeğiĢik: 31/5/2007-5678/4 md.)

 

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek 
öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine 
sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçi-
lir.  

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse 
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. 
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Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebil-
mesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. 
Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde 
geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu 
geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. 

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği ke-
silir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.4 

B. Seçimi 
Madde 102 – (DeğiĢik: 31/5/2007-5678/5 md.)

 

Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev 
süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; maka-
mın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşal-
mayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. 

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 
İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı 
izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oy-
lamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday 
katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cum-
hurbaşkanı seçilmiş olur.  

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan 
birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi ha-
linde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylama-
daki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci 
oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama refe-
randum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunlu-
ğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev sü-
resi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. 

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar 
kanunla düzenlenir. 

C. Andiçmesi 
Madde 103 – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken 

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde 
andiçer: 

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve ba-
ğımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, 
Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Ata-

                                                           
4 Bu madde 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 

ile değiştirilmiş olup aynı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca söz 
konusu değişiklik, değiştirilen maddenin son fıkrasında yer alan 
“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresi-
nin ilgası bakımından yayımı tarihinde, bunun haricinde birlikte 
yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girecektir. 
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türk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine 
bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli daya-
nışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan hakların-
dan ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden 
ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şere-
fini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi ta-
rafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışaca-
ğıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum 
ve şerefim üzerine andiçerim.” 

D. Görev ve yetkileri 
Madde 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu 

sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birli-
ğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet or-
ganlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde göste-
rilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yet-
kiler şunlardır: 

a) Yasama ile ilgili olanlar: 
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını 
yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplan-
tıya çağırmak, 

Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 

Millet Meclisine geri göndermek, 
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli 

gördüğü takdirde halk oyuna sunmak, 
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün 
veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilen-
mesine karar vermek, 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve gö-

revlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna baş-

kanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında 
toplantıya çağırmak, 

Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini 
göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek ya-
bancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımla-
mak, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar 
vermek, 

Genelkurmay Başkanını atamak, 
Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla 

sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun 
hükmünde kararname çıkarmak, 

Kararnameleri imzalamak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli 

kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını 

atamak, 
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve 

denetleme yaptırtmak, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek, 
c) Yargı ile ilgili olanlar: 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 

dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay üye-
lerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Ha-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda 
verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri ye-
rine getirir ve yetkileri kullanır. 

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali 
Madde 105 – Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer 

kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek 
olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri 
dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 
imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan so-
rumludur. 

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mer-
cilerine başvurulamaz. 

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri-
nin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün 
vereceği kararla suçlandırılır. 

F. Cumhurbaşkanına vekillik etme 
Madde 106 – Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dı-

şına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ay-
rılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çe-
kilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı maka-
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mının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkan-
lığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanır. 

G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği 
Madde 107 – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği-

nin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel ata-
ma işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzen-
lenir. 

H. Devlet Denetleme Kurulu 
Madde 108 – İdarenin hukuka uygunluğunun, dü-

zenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilme-
sinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı 
olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaş-
kanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşla-
rında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve 
kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu 
niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki 
işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı 
derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve 
denetlemeleri yapar. 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denet-
leme Kurulunun görev alanı dışındadır. 

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri 
içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler 
arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. 

Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin gö-
rev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir. 

II. Bakanlar Kurulu 
A. Kuruluş 
Madde 109 – Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakan-

lardan kurulur. 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi üyeleri arasından atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve-

ya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasın-
dan Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; ge-
rektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanın-
ca görevlerine son verilir. 

B. Göreve başlama ve güvenoyu 
Madde 110 – Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır. 

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç 
bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyu-
na başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın 
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okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve gö-
rüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oy-
lama yapılır. 

C. Görev sırasında güvenoyu 
Madde 111 – Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar 

Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden güven isteyebilir. 

Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildi-
rilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve 
görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya 
konulamaz. 

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunlu-
ğuyla reddedilebilir. 

D. Görev ve siyasi sorumluluk 
Madde 112 – Başbakan, Bakanlar Kurulunun baş-

kanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve 
hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Ba-
kanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte so-
rumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey-
lem ve işlemlerinden de sorumludur. 

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve ka-
nunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve 
düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayan-
lar; 81 inci maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önün-
de andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece millet-
vekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve 
yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk 
alırlar. 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 
Madde 113 – Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 

görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. 
Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir 

bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. An-
cak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Diva-
na verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yü-
ce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır. 

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş 
gün içinde atama yapılır. 
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F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu5 

Madde 114 – (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.) 
(Mülga birinci fıkra: 21/1/2017-6771/16 md.) 
116 ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine 

karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhur-
başkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir 
Başbakan atar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaş-
tırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ve-
ya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi 
parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. 

(Mülga dördüncü fıkra: 21/1/2017-6771/16 md.) 
(Mülga beĢinci fıkra: 21/1/2017-6771/16 md.) 
(Mülga altıncı fıkra: 21/1/2017-6771/16 md.) 
(Mülga yedinci fıkra: 21/1/2017-6771/16 md.) 
G. Tüzükler 
Madde 115 – Bakanlar Kurulu, kanunun uygulan-

masını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, 
kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesin-
den geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar 
gibi yayımlanır. 

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cum-
hurbaşkanınca yenilenmesi 

Madde 116 – Bakanlar Kurulunun, 110 uncu mad-
dede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 
111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşü-
rülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar 
Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu 
alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenme-
sine karar verebilir. 

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa 
etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı se-
çiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kuru-
lunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçim-
lerin yenilenmesine karar verebilir. 

                                                           
5 Bu madde 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 

ile yürürlükten kaldırılmış olup aynı Kanunun 18 inci maddesi uya-
rınca bu maddenin yürürlükten kaldırılması, birinci, dördüncü, be-
şinci, altıncı ve yedinci fıkralarının ilgaları bakımından yayımı ta-
rihinde; ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları bakımından birlikte 
yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürür-
lüğe girecektir. 
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Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve se-
çime gidilir. 

İ. Milli Savunma 
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
Madde 117 – Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhur-
başkanı tarafından temsil olunur. 

Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvet-
lerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumlu-
dur. 

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı 
olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaş-
kanlığı namına yerine getirir. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi 
üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve 
yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkan-
lığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yet-
ki alanı kanunla düzenlenir. 

2. Milli Güvenlik Kurulu 
Madde 118 – (DeğiĢik birinci fıkra: 3/10/2001-

4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı-
nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, 
Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. 

Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili 
bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. 

(DeğiĢik birinci cümle: 3/10/2001-4709/32 md.) 
Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyaseti-
nin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye 
kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konu-
sundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kuru-
lun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü 
ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin ko-
runması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirle-
re ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. 

Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak 
Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güven-
lik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkila-
tı ve görevleri kanunla düzenlenir. 
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III. Olağanüstü yönetim usulleri 
A. Olağanüstü haller 
1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle 

olağanüstü hal ilanı  
Madde 119 – Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar 

veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir ve-
ya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeni-
nin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal 
ilanı 

Madde 120 – Anayasa ile kurulan hür demokrasi 
düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır-
maya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belir-
tilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle ka-
mu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cum-
hurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütünün-
de, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan 
edebilir. 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 
Madde 121 – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri 

uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi duru-
munda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya 
çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, 
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört 
ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü 
hali kaldırabilir.  

119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hal-
lerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma 
yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı 
ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesin-
deki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin 
nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerek-
tirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu 
hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevli-
lerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve 
olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanunun-
da düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının baş-
kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin 
gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararname-
ler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede ya-
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yımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına iliş-
kin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir. 

B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali 
Madde 122 – Anayasanın tanıdığı hür demokrasi 

düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır-
maya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hal-
lerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 
veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhu-
riyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ül-
kenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehli-
keye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebep-
leriyle, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakan-
lar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü al-
dıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir 
veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyöne-
tim ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gazetede ya-
yımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı 
halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim 
süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldı-
rabilir. 

Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlı-
ğında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin ge-
rekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çı-
karabilir. 

Bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 
Bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul 
İçtüzükte belirlenir. 

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere 
uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına 
bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi 
hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüle-
ceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtla-
nacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerekti-
recek bir durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar 
için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir. 

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı olarak görev yaparlar. 

IV. İdare 
A. İdarenin esasları 
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 
Madde 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bü-

tündür ve kanunla düzenlenir. 
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İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim esaslarına dayanır. 

Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 

2. Yönetmelikler 
Madde 124 – Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tü-

zelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların 
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlana-
cağı kanunda belirtilir. 

B. Yargı yolu 
Madde 125 – İdarenin her türlü eylem ve işlemleri-

ne karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13/8/1999-
4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların 
milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi ön-
görülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık un-
suru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. 

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile 
Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi dışında-
dır. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Ancak, Yüksek 
Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına 
karşı yargı yolu açıktır. 

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı 
bildirim tarihinden başlar. 

(DeğiĢik birinci cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) 
Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygun-
luğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerinde-
lik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin 
kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak ye-
rine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem nite-
liğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
kararı verilemez. 

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hu-
kuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi du-
rumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulma-
sına karar verilebilir. 

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik 
ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, 
genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması ka-
rarı verilmesini sınırlayabilir. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 
ödemekle yükümlüdür. 
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C. İdarenin kuruluşu 
1. Merkezi idare 
Madde 126 – Türkiye, merkezi idare kuruluşu ba-

kımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve 
kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de di-
ğer kademeli bölümlere ayırılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum 

sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi 
idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkile-
ri kanunla düzenlenir. 

2. Mahalli idareler 
Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, 
gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, 
yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzen-
lenir. 

(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/12 md.) Mahalli 
idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş 
yılda bir yapılır. (Mülga ikinci cümle: 21/1/2017-
6771/16 md.) (…) Kanun, büyük yerleşim merkezleri 
için özel yönetim biçimleri getirebilir. 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sı-
fatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kay-
betmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. An-
cak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruş-
turma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları 
veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir 
tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli 
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 
toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların ge-
reği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas 
ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. 

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görül-
mesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun iz-
ni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve 
kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri 
kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı 
gelir kaynakları sağlanır. 

D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 
1. Genel ilkeler 
Madde 128 – Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri 

ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına gö-
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re yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 
kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, 
atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükle-
ri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla dü-
zenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, 
malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri 
saklıdır. 

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esas-
ları, kanunla özel olarak düzenlenir. 

2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulma-
sında güvence 

Madde 129 – Memurlar ve diğer kamu görevlileri 
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulun-
makla yükümlüdürler. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst ku-
ruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça di-
siplin cezası verilemez. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/13 md.) Di-
siplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. 

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar 
hakkındaki hükümler saklıdır. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat dava-
ları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gös-
terdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aley-
hine açılabilir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işle-
dikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması 
açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun 
gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır. 

E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 
1. Yükseköğretim kurumları 
Madde 130 – Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına da-

yanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına 
uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime 
dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araş-
tırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlı-
ğa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler 
Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç 
amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, 
Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim ku-
rumları kurulabilir. 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 55 

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir bi-
çimde yayılmasını gözetir. 

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları ser-
bestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabi-
lirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı 
ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aley-
hinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gö-
zetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri 
Devletçe sağlanır. 

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler 
Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kuru-
lunca seçilir ve atanır. 

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim 
elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversite-
lerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her 
ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamaz-
lar. 

Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim 
Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim 
Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağ-
lı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yü-
rürlüğe konulur ve denetlenir. 

Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile 
işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorum-
lulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve de-
netim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının 
görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, 
öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile 
ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime 
giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yar-
dımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, 
özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşul-
lar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanla-
rının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet 
ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gerekle-
rine göre yürütülmesi, Yükseköğretim kuruluna ve üni-
versitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kulla-
nılması kanunla düzenlenir. 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumla-
rı, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmala-
rı, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönle-
rinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları 
için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir. 
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2. Yükseköğretim üst kuruluşları 
Madde 131 – Yükseköğretim kurumlarının öğreti-

mini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, 
yükseköğretim kurumlarındaki eğitim - öğretim ve bi-
limsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurum-
ların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda 
kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edi-
len kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağla-
mak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için plan-
lama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kuru-
lur. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 7/5/2004-5170/8 md.) Yük-
seköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca 
seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla 
belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeli-
ğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik ver-
mek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve 
Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden 
kurulur. 

Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve ça-
lışma esasları kanunla düzenlenir. 

3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere ta-
bi olanlar 

Madde 132 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet 
teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunla-
rının hükümlerine tabidir. 

F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve tele-
vizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 

Madde 133 - (DeğiĢik: 8/7/1993-3913/1 md.) 
Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek 

kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. 
(Ek fıkra: 21/6/2005-5370/1 md.) Radyo ve tele-

vizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek ama-
cıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz 
üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı 
oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak 
gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubu-
na düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, 
üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri 
kanunla düzenlenir. 

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo 
ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım 
gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının taraf-
sızlığı esastır. 
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G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Madde 134 – Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve 

inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dili-
ni bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve 
yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevi himaye-
lerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Baş-
bakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merke-
zinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip “Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” kurulur. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Ata-
türk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler sak-
lı olup kendilerine tahsis edilir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; 
kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile 
kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla 
düzenlenir. 

H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
Madde 135 – Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup 
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faa-
liyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensupları-
nın birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahla-
kını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları 
kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere gö-
re yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel-
kişilikleridir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşeb-
büslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek 
kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. 

(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Bu meslek 
kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette buluna-
mazlar. 

(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Bu meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde 
siyasi partiler aday gösteremezler. 

(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Bu meslek 
kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine 
ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. 

(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Amaçları 
dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu 
organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıy-
la son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 
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(DeğiĢik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Ancak, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya 
suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektir-
diği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir mer-
ci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyet-
ten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmi-
dört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. 
Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, 
bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

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

leri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi 
görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe daya-
nışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda 
gösterilen görevleri yerine getirir. 

J. Kanunsuz emir 
Madde 137 – Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat 

ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, 
yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine 
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri 
verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu 
emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, 
emri yerine getiren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine 
getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtula-
maz. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargı 

I. Genel hükümler 
A. Mahkemelerin bağımsızlığı 
Madde 138 – Hakimler, görevlerinde bağımsızdır-

lar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı 
kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisi-
nin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve tel-
kinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Mecli-
sinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorula-
maz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bu-
lunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
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mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bun-
ların yerine getirilmesini geciktiremez. 

B. Hakimlik ve savcılık teminatı 
Madde 139 – Hakimler ve savcılar azlolunamaz, 

kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce 
emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer 
özlük haklarından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yeri-
ne getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya mes-
lekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler 
hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

C. Hakimlik ve savcılık mesleği 
Madde 140 – Hakimler ve savcılar adli ve idari yar-

gı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler 
meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. 

Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik 
teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. 

Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları 
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, 
görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli ola-
rak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması 
açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili 
veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı 
soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar veril-
mesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya ye-
tersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük 
işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye ka-
dar hizmet görürler; askeri hakimlerin yaş haddi, yük-
selme ve emeklilikleri kanunda gösterilir. 

Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden baş-
ka, Resmî ve özel hiçbir görev alamazlar. 

Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Ada-
let Bakanlığına bağlıdırlar. 

Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari gö-
revlerde çalışanlar, hakimler ve savcılar hakkındaki hü-
kümlere tabidirler. Bunlar, hakimler ve savcılara ait 
esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, 
hakimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan ya-
rarlanırlar. 

D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 
Madde 141 – Mahkemelerde duruşmalar herkese 

açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının ka-
palı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güven-



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 60 

liğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verile-
bilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hü-
kümler konulur. 

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli 
olarak yazılır. 

Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle so-
nuçlandırılması, yargının görevidir. 

E. Mahkemelerin kuruluşu 
Madde 142 – Mahkemelerin kuruluşu, görev ve 

yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenle-
nir. 

(Ek fıkra: 21/1/2017-6771/13 md.) Disiplin mah-
kemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak 
savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî 
mahkemeler kurulabilir. 

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Madde 143 – (Mülga: 7/5/2004-5170/9 md.) 
G. Adalet hizmetlerinin denetimi 
Madde 144 – (DeğiĢik: 7/5/2010-5982/14 md.) 
Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yö-

nünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişle-
ri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; 
araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet 
müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar 
kanunla düzenlenir. 

H. Askeri yargı 
Madde 145 – (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.) 
II. Yüksek mahkemeler 
A. Anayasa Mahkemesi 
1. Kuruluşu 
Madde 146 – (DeğiĢik: 7/5/2010-5982/16 md.) 
Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur.6 
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay 

Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her 
boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi 
ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından göste-
recekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla se-
çer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu se-
çimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısı-
nın üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt 
çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağla-
namazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 

                                                           
6 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-

rada yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiştir. 
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üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy 
alan aday üye seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danış-
tay (…)7 genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri ara-
sından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; 
en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğre-
tim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim ku-
rumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 
görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer 
aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest 
avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl 
raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri 
arasından seçer. 

Yargıtay, Danıştay (…)8 ve Sayıştay genel kurulları 
ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her 
boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş 
sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından 
gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla 
oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk-
beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim 
kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent un-
vanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avu-
katlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğre-
nim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen 
çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil 
en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir 
Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeni-
den seçilebilirler. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında 
Resmî veya özel hiçbir görev alamazlar. 

2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi 
Madde 147 – (DeğiĢik birinci fıkra: 7/5/2010-

5982/17 md.) Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için 
seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi 
seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını 
doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik 

                                                           
7 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-

rada yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

8 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-
rada yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir 
görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hakimlik 
mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anla-
şılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısı-
nın salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

3. Görev ve yetkileri 
Madde 148 – Anayasa Mahkemesi, kanunların, ka-

nun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımla-
rından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları 
karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil 
bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hal-
lerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun 
hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından 
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesin-
de dava açılamaz. 

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oy-
lamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; 
Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğun-
luğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup 
uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından de-
netleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Ka-
nunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten 
sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; 
def’i yoluyla da ileri sürülemez. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Herkes, Anaya-
sada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin-
den, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki 
herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği id-
diasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş 
olması şarttır. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Bireysel başvu-
ruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda in-
celeme yapılamaz. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Bireysel başvu-
ruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üye-
lerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay (…)9 

                                                           
9 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-

rada yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” 
ve “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 
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Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Baş-
savcıvekilini, Hakimler ve Savcılar (…)10 Kurulu ve 
Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlar-
dan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Genelkurmay 
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları 
(…)10 da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Di-
vanda yargılanırlar. 

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Baş-
savcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar. 

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) 
Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme 
başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme 
sonucunda verdiği kararlar kesindir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer gö-
revleri de yerine getirir. 

4. Çalışma ve yargılama usulü11 

Madde 149 – (DeğiĢik: 7/5/2010-5982/19 md.) 
Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul ha-

linde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört 
üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme 
Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin 
başkanlığında en az on üye ile toplanır. Bölümler ve 
Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel 
başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komis-
yonlar oluşturulabilir. 

Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve 
itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yar-
gılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular 
ise bölümlerce karara bağlanır. 

Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapa-
tılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılması-
na karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 
üçte iki oy çokluğu şarttır. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa 
Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve 
bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri 
ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma 
esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü 
kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

                                                           
10 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-

rada yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmıştır. 

11 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu 
maddenin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on” şeklinde 
değiştirilmiştir. 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 64 

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı 
davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. An-
cak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar 
verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde 
sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu 
üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin 
kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin 
genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin sa-
vunmasını dinler. 

5. İptal davası 
Madde 150 – Kanunların, kanun hükmündeki karar-

namelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve 
esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anaya-
sa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası aça-
bilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet 
partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere ait-
tir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması ha-
linde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla 
üyeye sahip olan parti kullanır. 

6. Dava açma süresi 
Madde 151 – Anayasa Mahkemesinde doğrudan 

doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, 
kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün Resmî Ga-
zetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra 
düşer. 

7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri 
sürülmesi 

Madde 152 – Bir davaya bakmakta olan mahkeme, 
uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararna-
menin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraf-
lardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi ol-
duğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu ko-
nuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi gör-
mezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte 
karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden baş-
lamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu 
süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlük-
teki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, 
Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar 
kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zo-
rundadır. 
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Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği 
red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra 
on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. 

8. Anayasa Mahkemesinin kararları 
Madde 153 – Anayasa Mahkemesinin kararları ke-

sindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hük-

münde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal 
ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygula-
maya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümle-
ri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarih-
te yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mah-
kemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca 
kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede ya-
yımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durum-
larda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının or-
taya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı 
veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

İptal kararları geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede he-

men yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organları-
nı, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 

B. Yargıtay 
Madde 154 – Yargıtay, adliye mahkemelerince veri-

len ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadı-
ğı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla 
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı 
hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılan-
lar arasından Hakimler ve Savcılar (…)12 Kurulunca üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve 
daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel 
Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 
dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilir-
ler. 

 
 

                                                           
12 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-

rada yer alan “Yüksek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet 
Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri 
arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekille-
ri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı 
ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim 
usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik temi-
natı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

C. Danıştay 
Madde 155 – Danıştay, idari mahkemelerce verilen 

ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı 
karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla 
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakar. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 13/8/1999-4446/3 md.) Da-
nıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kuru-
lunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay 
içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incele-
mek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari 
yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar ara-
sından Hakimler ve Savcılar (…)13 Kurulu; dörtte biri, 
nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cum-
hurbaşkanı; tarafından seçilir. 

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire 
başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Ku-
rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 
dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilir-
ler. 

Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, 
başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerinin nitelikleri 
ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre ka-
nunla düzenlenir. 

D. Askeri Yargıtay 
Madde 156 – (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.) 
E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Madde 157 – (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.) 
 
 

                                                           
13 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-
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F. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Madde 158 – Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari 

yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlık-
larını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.14 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin ni-
telikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu 
mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, 
kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasında-
ki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin ka-
rarı esas alınır. 

III. Hakimler ve Savcılar (…)15 Kurulu 
Madde 159 – (DeğiĢik: 7/5/2010-5982/22 md.) 
Hâkimler ve Savcılar (…)16 Kurulu, mahkemelerin 

bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kuru-
lur ve görev yapar. 

(DeğiĢik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde 
çalışır. 

(DeğiĢik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Kurulun 
Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf 
olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitir-
memiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi 
birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren ni-
telikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları ara-
sından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, 
bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda 
belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında 
görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğre-
tim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en 
az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat ol-
ması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, 
Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik 
için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla 
belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin so-
nuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsa-

                                                           
14 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fık-

rada yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari” şeklin-
de değiştirilmiştir. 

15 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu 
maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibare-
leri madde metninden çıkarılmıştır. 
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yısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday 
belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu 
alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme 
işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ko-
misyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir 
üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oyla-
mada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada 
seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada 
üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oy-
lamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki 
aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamla-
nır. 

(DeğiĢik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Üyeler dört 
yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebi-
lir. 

(DeğiĢik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Kurul üye-
liği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 
otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri 
dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, bo-
şalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi 
yapılır. 

Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müste-
şarı dışındaki (…)16 üyeleri, görevlerinin devamı süre-
since; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev 
alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve ata-
namaz ve seçilemezler. 

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. 
Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Ku-
rul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire 
başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Baş-
kan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekiline devredebi-
lir. 

Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mes-
leğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, 
yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, mes-
lekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar 
verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma iş-
lemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin 
kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konu-
sundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve 
kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer 
mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) 
uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevle-
rinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işle-

                                                           
16 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu-

rada yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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mediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icap-
larına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde hakla-
rında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin 
teklifi ve Hâkimler ve Savcılar (…)17 Kurulu Başkanı-
nın oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma 
ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme 
yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle 
de yaptırılabilir.18 

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar 
dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurula-
maz. 

Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekre-
ter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif et-
tiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanır. 
Kurul müfettişleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak 
çalıştırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak 
atama yetkisi Kurula aittir. 

Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluş-
larında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve 
savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı mes-
leğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak ata-
ma yetkisi Adalet Bakanına aittir. 

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbö-
lümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar 
yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar 
ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların ince-
lenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görev-
leri kanunla düzenlenir. 

IV. Sayıştay 
Madde 160 – Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurum-
larının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun-
larla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iş-
lerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri 
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on-
beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar dü-
zeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayı-
sıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. 

                                                           
17 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu-

rada yer alan “Yüksek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
18 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” iba-
resi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hak-
kında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuş-
mazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. 

(Ek üçüncü fıkra: 29/10/2005-5428/2 md.) Mahallî 
idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hük-
me bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, men-
suplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hak-
ları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve 
üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

(Mülga son fıkra: 7/5/2004-5170/10 md.) 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Mali Hükümler 
I. Bütçe 
A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
Madde 161 – Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri 

dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık büt-
çelerle yapılır. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 29/10/2005-5428/3 md.) Malî 
yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlan-
ması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. 

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya 
bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve 
usuller koyabilir. 

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz. 

B. Bütçenin görüşülmesi 
Madde 162 – Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim 

bütçe tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapo-
ru, mali yıl başından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunar. 

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe 
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye ve-
rilmek şartı ile, siyasi parti gruplarının ve bağımsızların 
oranlarına göre temsili gözönünde tutulur. 

Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul ede-
ceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür 
ve mali yıl başına kadar karara bağlanır. 

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 29/10/2005-5428/4 md.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, 
kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçe-
nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bö-
lümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme 
yapılmaksızın okunur ve oylanır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu 
tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider 
artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. 

C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 
Madde 163 – Merkezî yönetim bütçesiyle verilen 

ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Har-
canabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla 
aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Ba-
kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçe-
de değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl bütçe-
sindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında 
ve cari ve ileriki yıl bütçelerine mali yük getirecek nite-
likteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri 
karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur. 

D. Kesinhesap 
Madde 164 – Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda 

daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları 
mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra 
Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin ol-
duğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden baş-
layarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu 
tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. 
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap 
kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel 
Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe ka-
nunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildi-
riminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olma-
sı, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim 
ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağ-
landığı anlamına gelmez. 

E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi 
Madde 165 – Sermayesinin yarısından fazlası doğ-

rudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan ka-
mu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ekonomik Hükümler 

I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey 
Madde 166 – Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın-

mayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde den-
geli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynak-
larının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli 
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şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli 
teşkilatı kurmak Devletin görevidir. 

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda 
istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve 
istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda 
toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların ve-
rimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma giri-
şimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, 
değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin 
önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/23 md.) Ekonomik ve 
sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî 
nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal 
Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş 
ve işleyişi kanunla düzenlenir. 

II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenme-
si 

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

Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üze-
re düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ti-
caret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler 
dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kal-
dırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. 

III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve iş-
letilmesi 

Madde 168 – Tabii servetler ve kaynaklar Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve iş-
letilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir 
süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi ta-
bii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin 
gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan ger-
çek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması 
gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim 
usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü 
A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sa-

halarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve 
tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman ye-
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tiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık 
yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet 
ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. 
Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyle-
me müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol 
açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman 
suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları 
yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla iş-
lenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımın-
dan hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yer-
ler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımın-
dan orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında da-
raltma yapılamaz. 

B. Orman köylüsünün korunması 
Madde 170- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki 

köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlü-
ğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi 
ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı 
tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen ba-
kımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin 
değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman ola-
rak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve 
orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köy-
ler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleşti-
rilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu 
halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. 

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer 
girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, 
Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
Madde 171 – Devlet, milli ekonominin yararlarını 

dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüke-
ticinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin geliş-
mesini sağlayacak tedbirleri alır. 

(Mülga son fıkra : 23/7/1995-4121/15 md.) 
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VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkarların korunması 
A. Tüketicilerin korunması 
Madde 172 – Devlet, tüketicileri koruyucu ve ay-

dınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu 
girişimlerini teşvik eder. 

B. Esnaf ve sanatkarların korunması 
Madde 173 – Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu 

ve destekleyici tedbirleri alır. 
BEŞİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
I. İnkılap kanunlarının korunması 
Madde 174 – Anayasanın hiçbir hükmü, Türk top-

lumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve 
Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma ama-
cını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, 
Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklin-
de anlaşılamaz ve yorumlanamaz: 

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

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İk-
tisası Hakkında Kanun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve 
Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir 
Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme 
memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası 
ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel 
Erkamın Kabulü Hakkında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun; 

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

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı 
Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. 

ALTINCI KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 – Anayasanın halkoylaması sonu-
cu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildi-
ğinin usulünce ilanı ile birlikte, halkoylaması tarihinde-
ki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, 
Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem 
için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri 
yerine getirir ve yetkileri kullanır. 18 Eylül 1980 tari-
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hinde Devlet Başkanı olarak içtiği and yürürlükte kalır. 
Yedi yıllık sürenin sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimi 
Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanıp; Başkanlık Divanı olu-
şuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Ka-
nunla teşekkül etmiş olan Milli Güvenlik Konseyinin 
Başkanlığını da yürütür. 

İlk milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar 
geçecek süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir 
surette boşalması halinde, Milli Güvenlik Konseyinin en 
kıdemli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp 
Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanını seçinceye kadar, 
Cumhurbaşkanına vekalet eder ve O’nun Anayasadaki 
bütün görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. 

Geçici Madde 2 – 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayı-
lı Kanunla kuruluşu gösterilen Milli Güvenlik Konseyi, 
Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasi Partiler 
Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel 
seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp 
Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı 
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ve 2485 sayılı Kuru-
cu Meclis Hakkında Kanunlara göre görevlerini devam 
ettirir. 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesindeki Milli Güvenlik Konseyi Üyelikle-
rinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde 
doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve baş-
ladıktan sonra, Milli Güvenlik Konseyi, altı yıllık bir sü-
re için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Üyesi sıfatını alırlar. Milli Güvenlik Konseyi 
üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and yürür-
lükte kalır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Anaya-
sada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bu-
lundukları özlük hakları ile dokunulmazlığına sahip 
olurlar. Altı yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Kon-
seyinin hukuki varlığı sona erer. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 

Cumhurbaşkanlığına gönderilen, Anayasada yazılı te-
mel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, 
Atatürk inkılaplarının, milli güvenliğin ve kamu düze-
ninin korunmasına, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru-
muna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülkelere silahlı 
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kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiye-
ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sıkıyönetim ve savaş 
haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca gerekli görü-
len diğer kanunları Cumhurbaşkanına tanınan onbeş 
günlük sürenin ilk on günü içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre 
içinde: 

Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, ola-
ğanüstü yönetim yetkisinin kullanılmasına ve alınacak 
tedbirlere, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yö-
netim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Di-
yanet İşlerinin düzenlenmesine ilişkin konuları incele-
mek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güven-
lik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme ve araş-
tırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak. 

Geçici Madde 3 – Anayasaya göre yapılacak ilk 
milletvekili genel seçimi sonucunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması 
ile birlikte: 

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun, 

b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Milli Güvenlik 
Konseyi Hakkında Kanun, 

c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Mec-
lis Hakkında Kanun, 

Yürürlükten kalkar ve Milli Güvenlik Konseyi ile 
Danışma Meclisinin hukuki varlıkları sona erer. 

Geçici Madde 4 – (Mülga: 17/5/1987-3361/4 md.) 
Geçici Madde 5 – Yapılacak ilk milletvekili genel 

seçimi sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilanını ta-
kip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, 
saat 15.00 de kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya en 
yaşlı Milletvekili Başkanlık eder. Bu toplantıda millet-
vekilleri andiçerler. 

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

Geçici Madde 7 – İlk milletvekili genel seçimi so-
nunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, yeni Ba-
kanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan Ba-
kanlar Kurulunun görevi devam eder. 

Geçici Madde 8 – Anayasa ile kabul edilmiş olan 
yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş, görev, yetki ve 
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işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada konulması 
veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanunlar, Anayasa-
nın kabulünden başlayarak Kurucu Meclisin görev süre-
si içerisinde, bu süre içerisinde yetiştirilemeyenler, se-
çimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplan-
tısını izleyen bir yıl sonuna kadar çıkartılır. 

Geçici Madde 9 – İlk genel seçimler sonucu topla-
nacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Di-
vanı kurulduktan sonra altı yıllık süre içinde yapılacak 
Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen Ana-
yasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip 
tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi, üye tamsayı-
sının dörtte üç çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilir. 

Geçici Madde 10 – Mahalli İdare seçimleri en geç 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen 
bir yıl içinde yapılır. 

Geçici Madde 11 – Anayasanın halkoyu ile kabul 
edildiği tarihte Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi 
olanların kadroları ile görevleri devam eder. Bunlardan 
Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu 
suretle kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye 
kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye sa-
yısı toplamı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek 
üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin 
yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye 
sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının 
onbeşden aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde 
bu Anayasanın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye 
kadar dava ve işlerde 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Kanu-
nun öngördüğü toplanma yeter sayısı uygulanır. 

Geçici Madde 12 – 13/5/1981 gün ve 2461 sayılı 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun geçici 
1 inci maddesi uyarınca Yargıtay ve Danıştaydan Kuru-
lun asıl ve yedek üyeliğine; 1730 sayılı Yargıtay Kanu-
nuna 25/6/1981 gün ve 2483 sayılı Kanunla eklenen ge-
çici madde uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile Cum-
huriyet Başsavcıvekilliğine; 6/1/1982 gün ve 2575 sayılı 
Danıştay Kanununun geçici 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlığına, Başsavcılığına, 
başkanvekilliklerine ve daire başkanlıklarına, Devlet 
Başkanınca seçilmiş bulunanlar, seçildikleri dönem için 
bu görevlerine devam ederler. 
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6/1/1982 gün ve 2576 sayılı Kanunun geçici madde-
lerinin idari mahkemeler Başkan ve üyeliklerine atama-
lara ilişkin hükümleri de saklıdır. 

Geçici Madde 13 – Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna Yargıtaydan seçilmesi gereken bir asıl ve bir 
yedek üyenin seçimleri Anayasa’nın yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır. 

Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, top-
lantı yeter sayısını oluşturacak yedek üyenin katılmasıy-
la çalışmalarını yapar. 

Geçici Madde 14 – Sendikaların gelirlerini Devlet 
bankalarında muhafaza etmelerine ilişkin yükümlülükle-
ri, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
iki yıl içinde yerine getirilir. 

Geçici Madde 15 – (Mülga: 7/5/2010-5982/24 md.) 
Geçici Madde 16 – Anayasanın halkoylamasına 

ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı 
ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya 
fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına 
katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden 
beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile ma-
halli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, 
seçimlerde aday olamazlar. 

Geçici Madde 17 – (Ek: 10/5/2007-5659/1 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 

ilk genel seçimde, Anayasanın 67 nci maddesinin son 
fıkrası 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Se-
çimi Kanununun bağımsız adayların birleşik oy pusula-
sında yer almasına ilişkin hükümleri bakımından uygu-
lanmaz. 

Geçici Madde 18 – (Ek: 7/5/2010-5982/25 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mah-

kemesinin mevcut yedek üyeleri asıl üye sıfatını kaza-
nır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir üyeyi Sa-
yıştay Genel Kurulunun ve bir üyeyi de baro başkanla-
rının gösterecekleri üçer aday içinden seçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı üye se-
çimi için aday göstermek amacıyla; 

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
beş gün içinde, Sayıştay Başkanı adaylık başvurusunu 
ilan eder. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylar 
Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği gün-
den itibaren beş gün içinde Sayıştay Genel Kurulunca 
seçim yapılır. Her Sayıştay üyesinin oy kullanabileceği 
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bu seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sa-
yılır. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
beş gün içinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı aday-
lık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren beş 
gün içinde adaylar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına 
başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren 
beş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 
ilanında gösterilen yer ve zamanda baro başkanları tara-
fından seçim yapılır. Her bir baro başkanının oy kulla-
nabileceği bu seçimde, en fazla oy alan üç kişi aday 
gösterilmiş sayılır. 

c) (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılan seçimlerin so-
nucunda aday gösterilmiş sayılanların isimleri seçimin 
yapıldığı günü takip eden gün Sayıştay ve Türkiye Ba-
rolar Birliği başkanlıklarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bildirilir. 

ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildirimden itibaren on 
gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim ya-
pılır. Her boş üyelik için yapılacak seçimde, ilk oylama-
da üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu aranır; ikinci oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki 
aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en 
fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı, birer üyeyi Yargıtay ve Danıştay 
kontenjanlarından olan ilk üyeliklerin boşalmasından 
sonra Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 
yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bi-
limler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından 
göstereceği üçer aday içinden seçer. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösteren ku-
rumların halen mevcut üyeleri ile kendi kontenjanların-
dan seçilmiş yedek üyeler, tamamlama seçiminde göz 
önünde bulundurulur. 

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

Bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemeler iki 
yıl içinde tamamlanır. Uygulama kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular kabul edilir. 

Geçici Madde 19 – (Ek: 7/5/2010-5982/25 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz 

gün içinde aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçilir: 
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a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına 
engel bir hali olmayan; yükseköğretim kurumlarının hu-
kuk, dallarında en az onbeş yıldan beri görev yapan öğ-
retim üyeleri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş 
avukatlar arasından dört üye seçer. (Ġptal ikinci cümle: 
Anayasa Mahkemesi’nin 7/7/2010 tarihli ve E.: 
2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile.) 

b) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasın-
dan üç asıl ve üç yedek üye seçer. Bu Kanunun yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Bi-
rinci Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tari-
hinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci Başkan-
lığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden iti-
baren onbeş gün içinde Yargıtay Genel Kurulu seçim 
yapar. Her Yargıtay üyesinin oy kullanabileceği seçim-
de, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye 
seçilmiş olur. 

c) Danıştay Genel Kurulu, Danıştay üyeleri arasın-
dan iki asıl ve iki yedek üye seçer. Bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Danıştay 
Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden 
itibaren yedi gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur. 
Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün 
içinde Danıştay Genel Kurulu seçim yapar. Her Danış-
tay üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy 
alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. 

ç) Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, kendi 
üyeleri arasından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
luna bir asıl ve bir yedek üye seçer. Bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Türkiye 
Adalet Akademisi Başkanı adaylık başvurusunu ilan 
eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar 
Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği gün-
den itibaren onbeş gün içinde Türkiye Adalet Akademi-
si Genel Kurulu seçim yapar. Her üyenin oy kullanabi-
leceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve 
yedek üye seçilmiş olur. 

d) Yedi asıl ve dört yedek üye birinci sınıf olup, bi-
rinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
olan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, adlî yargı 
hâkim ve savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun 
yönetim ve denetiminde seçilir. Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim 
Kurulu adaylık başvurularını ilân eder. İlân tarihinden 
itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna 
başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren 
iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvuru-
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larını inceler ve aday listesini belirleyerek ilân eder. Ta-
kip eden iki gün içinde bu listeye karşı itiraz edilebilir. 
İtiraz süresinin sona erdiği günden itibaren iki gün için-
de itirazlar incelenir, sonuçlandırılır ve kesin aday listesi 
ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini 
ilân ettiği tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il 
seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak 
seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve 
savcılar oy kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullana-
cak hâkim ve savcıların sayısına göre sandık kurulları 
oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve kararları-
na karşı yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca 
karara bağlanır. Adaylar propaganda yapamazlar; sade-
ce, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu iş için tahsis 
edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler. (Ġptal 
onbirinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 
tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile.) 
Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve ye-
dek üye seçilmiş olur. Kullanılacak oy pusulalarıyla il-
gili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından be-
lirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi 
bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il se-
çim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Yapı-
lacak seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim-
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

e) Üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî 
yargı hâkim ve savcıları arasından, idarî yargı hâkim ve 
savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim 
ve denetiminde seçilir. Bölge idare mahkemelerinin bu-
lunduğu illerde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi 
altında yapılacak bu seçimlerde, o bölge idare mahke-
mesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev 
yapan idarî yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. Bu se-
çimler hakkında da (d) bendi hükümleri uygulanır. 

Birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca 
seçilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun asıl 
üyeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 
otuzuncu günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun Yargıtay ve Danıştaydan 
gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçilmiş olduk-
ları sürenin sonuna kadar devam eder. Bunlardan, Yar-
gıtaydan gelen üyelerden görev süresini tamamlayanla-
rın yerine birinci fıkranın (b) bendi uyarınca seçilenler; 
Danıştaydan gelen üyelerden görev süresini tamamla-
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yanların yerine birinci fıkranın (c) bendi uyarınca seçi-
lenler, sırayla göreve başlarlar. 

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

İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya 
kadar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilen 
asıl üyeler, Yargıtay daire başkanı için ilgili mevzuatın-
da öngörülen tüm malî ve sosyal haklar ile emeklilik 
hakkından aynen yararlanırlar. Ayrıca, Kurulun Başkanı 
dışındaki asıl üyelerine, (30000) gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. 

İlgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; 

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

b) İkinci fıkra uyarınca asıl üyelerinin göreve başla-
dığı tarihten itibaren bir hafta içinde Adalet Bakanının 
başkanlığında toplanır ve bir geçici Başkanvekili seçer. 

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

ç) Sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından 
yürütülür. 

Kurul müfettişleri ile adalet müfettişleri atanıncaya 
kadar, mevcut adalet müfettişleri, Kurul müfettişi ve 
adalet müfettişi sıfatıyla görev yaparlar. 

Bu madde hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli dü-
zenlemeler yapılıncaya kadar uygulanır. 

Geçici Madde 20 – (Ek: 20/5/2016-6718/1 md.) 
Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ka-

bul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da 
kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuri-
yet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Ba-
kanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına inti-
kal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş-
kin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dos-
yalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on-
beş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyele-
rinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve 
Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığı-
nın kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması 
amacıyla, yetkili merciine iade edilir. 

Geçici Madde 21 – (Ek: 21/1/2017-6771/17 md.)
19 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama 
Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin ya-
pılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
leri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin 
seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi 
milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır. 

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç al-
tı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla 
yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü de-
ğişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen deği-
şiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihin-
den itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tara-
fından düzenlenir. 

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzen-
lemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç 
otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü 
görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, baş-
vuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon on gün 
içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki ço-
ğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci 
ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tam-
sayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday se-
çilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halin-
de üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek 
üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye 
belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek 
onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve 

                                                           
19 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca 

bu maddenin (F) ve (G) fıkraları birlikte yapılan ilk Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhur-
başkanının göreve başladığı tarihte, diğer hükümleri yayımı tari-
hinde yürürlüğe girecektir. 
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başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu 
süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalı-
şır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya 
kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hü-
kümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler 
ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, ta-
lepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından 
seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve sav-
cıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler 
ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avu-
katlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cum-
hurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve ata-
malarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve 
atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadroları-
na üye kadrosu ilave edilir. 

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahke-
mesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulu-
nan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene 
kadar üyelikleri devam eder. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla As-
kerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve as-
kerî mahkemeler kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört 
ay içinde; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsav-
cı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler 
(yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate 
alınarak; 

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

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek 
ödeme, malî, sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları 
yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim 
ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler 
yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek sure-
tiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, 
Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hiz-
metleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hak-
kını elde edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden 
kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata iliş-
kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan 
dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar 
ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise 
ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı mer-
cilerine dört ay içinde gönderilir. 
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F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte 
bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Baş-
bakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yö-
netmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten 
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulu-
nan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 
153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.20 

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta de-
ğişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından 
kullanılır.21 

H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hük-
mü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte 
yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaş-
kanlığı seçimi bakımından uygulanmaz. 

YEDİNCİ KISIM 
SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoyla-
masına katılma: 

Madde 175 – (DeğiĢik: 17/5/1987-3361/3 md.)
 

Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından ya-
zıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkın-
daki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiş-
tirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin gö-
rüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, ka-
nunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere 
tabidir. 

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin ka-
nunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen 
Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen 
kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna su-
nabilir. 

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte 
ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hak-
kındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade 
edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî 
Gazetede yayımlanır. 
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bu maddenin (F) ve (G) fıkraları birlikte yapılan ilk Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhur-
başkanının göreve başladığı tarihte, diğer hükümleri yayımı tari-
hinde yürürlüğe girecektir. 
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Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, 
Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli 
görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna 
sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa deği-
şikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Ga-
zetede yayımlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kul-
lanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu 
olması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişiklikle-
rine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun 
halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değişti-
rilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin 
ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. 

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimleri-
ne ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanun-
la para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır. 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar 
Madde 176 – Anayasanın dayandığı temel görüş ve 

ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine da-
hildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları mad-
delerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sa-
yılmaz. 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 
Madde 177 – Bu Anayasa, halkoylaması sonucu ka-

bul edilip Resmî Gazetede yayımlanması ile Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istis-
nalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hüküm-
ler dışında bütünüyle yürürlüğe girer. 

a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve 
güvenliği, basın ve yayımla ilgili hükümler, toplantı hak 
ve hürriyetleri, 

III. Bölümdeki çalışma ile ilgili hükümler, toplu iş 
sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt ile ilgili hükümler, 

Bu hükümler yeni kanunları çıkarıldığında veya 
mevcut kanunlarda değişiklik yapıldığında ve her halde 
en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başladı-
ğında yürürlüğe girer. Ancak bu hükümler yürürlüğe gi-
rinceye kadar mevcut kanunlar ve Milli Güvenlik Kon-
seyinin bildiri ve kararları uygulanır. 

b) İKİNCİ KlSIM’daki; siyasi faaliyette bulunma 
hakları ile siyasi partilerle ilgili hükümler, bunlara daya-
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lı olarak yeniden hazırlanacak Siyasi Partiler Kanunu-
nun; 

Seçme ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere daya-
lı olarak hazırlanacak Seçim Kanununun; 

Yayımlanması ile yürürlüğe girer. 
c) ÜÇÜNCÜ KISIM’daki; yasama ile ilgili hüküm-

ler; 
Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimi sonucu-

nun ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Ancak bu bölüm-
deki Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkile-
rine ilişkin hükümleri, 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sa-
yılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri saklı 
kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve baş-
layıncaya kadar Milli Güvenlik Konseyince yerine geti-
rilir. 

d) ÜÇÜNCÜ KISIM’daki; Cumhurbaşkanı başlığı 
altındaki görev ve yetkileri ile Devlet Denetleme Kuru-
lu, Bakanlar Kurulu başlığı altındaki tüzükler, Milli Sa-
vunma, olağanüstü yönetim usulleri, idare başlığı altın-
daki mahalli idareler ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu hariç diğer hükümler ve Devlet Güven-
lik Mahkemeleri hariç yargıya ilişkin bütün hükümler 
Anayasanın halkoylaması sonucunda kabulünün Resmî 
Gazetede ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Cumhurbaş-
kanı ve Bakanlar Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hü-
kümler Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve başla-
ması ile, mahalli idareler ile Devlet Güvenlik Mahkeme-
lerine ilişkin hükümler ise ilgili kanunların yayımlan-
ması ile yürürlüğe girer. 

e) Anayasanın halkoylaması sonucu kabulünün ila-
nıyle birlikte yürürlüğe girecek hükümleri ve mevcut ve 
kurulacak kurum, kuruluş ve kurullar için yeniden ka-
nun yapılması veya mevcut kanunlarda değişiklik ya-
pılması gerekiyorsa bunlara ilişkin işlemler mevcut ka-
nunların Anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya 
doğrudan Anayasa hükümleri, Anayasanın 11 inci mad-
desi gereğince uygulanır. 

f) Kesinhesap kanunu tasarılarının görüşülme usulü-
nü düzenleyen 164 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü 
1984 yılından itibaren uygulanmaya başlanır. 
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18/10/1982 TARĠHLĠ VE 2709 SAYILI KANUNA 
ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER 

 
1- 23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunun hükmü-

dür. 
Madde 16 – Bu Kanunun halkoylamasına sunulması 

halinde, 
1 inci maddesi, 
2,3, 13 ve 15 inci maddeleri birlikte, 
4 üncü maddesi, 
5 inci maddesi, 
6, 7 ve 14 üncü maddeleri birlikte, 
8 inci maddesi ve 17 nci maddesinin ilk fıkrası bir-

likte, 
9 ve 10 uncu maddeleri birlikte, 
11 inci maddesi, 
12 nci maddesi, 
Ayrı ayrı oylanır. 
Halkoylaması, ilk milletvekili genel seçimi ile bira-

rada yapılır. 
2- 13/8/1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunun hükmü-

dür. 
Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi-

rer ve halk oylamasına sunulması halinde 1 inci maddesi 
ayrı, 2 ve 3 üncü maddeleri birlikte ayrı oylanır. 

3- 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun hüküm-
leridir. 

Geçici Madde – A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi 
ile Anayasanın 67 nci maddesine son fıkra olarak ekle-
nen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz. 

B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasanın 87 
nci maddesinde yapılan değişiklik, bu Kanunun yürür-
lük tarihinden önce, Anayasanın 14 üncü maddesindeki 
fiilleri işleyenler hakkında uygulanmaz. 

Madde 35- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi-
rer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oyla-
nır. 

4- 27/12/2002 tarih ve 4777 sayılı Kanunun hük-
müdür. 

Geçici Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
nın 67 nci maddesinin son fıkrası, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk ara se-
çimde uygulanmaz.. 
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Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi-
rer ve halk oylamasına sunulması halinde tümüyle oyla-
nır. 

5- 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun hük-
müdür. 

MADDE 18 – Bu Kanun ile Anayasanın; 
a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 

99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 ün-
cü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yö-
nünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 
127 nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 
134, 137 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 
inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı 
fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair 
değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci 
fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167 nci maddelerinde 
yapılan değişiklikler ile geçici 21 inci maddenin (F) ve 
(G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte, 

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan deği-
şiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvi-
min başladığı tarihte, 

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesi-
nin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, 
varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımın-
dan yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tü-
müyle oylanır. 
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2709 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK 

GETĠREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA 

MAHKEMESĠ TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN 

HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ 

TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

DeğiĢtiren 
Kanunun/ Ġp-
tal Eden Ana-
yasa Mahke-

mesinin 
Kararının 
Numarası 

2709 sayılı 
Kanunun değiĢen 
veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

3361 
67, 75, 175, Geçici 
Madde 4 ve İşleneme-
yen Hükümler 

Bu Kanun 6/9/1987 ta-
rihinde yapılan halkoy-
laması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin 
Yüksek Seçim Kurulu 
Kararı 12/9/1987 tarihli 
ve 19572 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış-
tır. 

3913 133 10/7/1993 

4121 

BAŞLANGIÇ hükmü, 
33, 52, 53, 67, 68, 69, 
84,85, 93, 127, 135,149, 
171, İşlenemeyen Hü-
küm 

26/7/1995 

 75 
İlk milletvekili genel 
seçiminin başlangıcı ta-
rihinden itibaren 

4388 143 18/6/1999 

4446 
47, 125, 155, İşleneme-
yen Hükümler 

14/8/1999 

4709 

BAŞLANGIÇ hükmü, 
13, 14, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 28, 31, 33, 34, 
36, 38, 40, 41, 46, 49, 
51, 55, 65, 66, 67, 69, 
74, 87, 89, 94, 100, 118, 
149, Geçici Madde 15, 
İşlenemeyen Hükümler 

17/10/2001 

4720 86 1/12/2001 

4777 
76, 78, İşlenemeyen 
Hükümler 

31/12/2002 

5170 
10, 15, 17, 30, 38, 87, 
87, 90, 131, 143, 160, 
İşlenemeyen Hüküm 

22/5/2004 

5370 
133, İşlenemeyen Hü-
küm 

23/6/2005 

5428 
130, 160, 161, 162, 163, 
İşlenemeyen Hüküm 

9/11/2005 
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5551 
76, İşlenemeyen 
Hüküm 

17/10/2006 

5659 
67, İşlenemeyen 
Hüküm 

18/5/2007 

5678 
77, 79, 96, 101, 102, İş-
lenemeyen Hüküm 

(Bu Kanun 21/10/2007 
tarihinde yapılan hal-
koylaması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin 
Yüksek Seçim Kurulu 
Kararı 31/10/2007 tarih-
li ve 26686 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış-
tır.) 
 

5735 
10, 42, İşlenemeyen 
Hüküm 

23/2/2008 

Anayasa Mah-
kemesi’nin 
5/6/2008 tarihli 
ve E.: 2008/16, 
K.: 2008/116 sa-
yılı Kararı. 

10, 42 22/10/2008 

5982 

10, 20, 23, 41, 51, 53, 
54, 74, 84, 94, 125, 128, 
129, 144, 145, 146, 
147,148, 149, 156, 157, 
159, 166, Geçici Madde 
15, 18, 19, İşlenemeyen 
Hüküm 

(Bu Kanun 12/9/2010 
tarihinde yapılan hal-
koylaması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin 
Yüksek Seçim Kurulu 
Kararı 23/9/2010 tarihli 
ve 27708 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış-
tır.) 

Anayasa 
Mah.’nin 
7/7/2010 tarihli 
ve E.: 2010/49, 
K.: 2010/87 sayı-
lı Kararı 

146, 159, Geçici Madde 
18, 19 

1/8/2010 

6214 
59, İşlenemeyen 
Hüküm 

29/3/2011 

6718 Geçici Madde 20 8/6/2016 

6771 

9, 76, 78, 101 inci 
maddenin son 
fıkrasında yer alan 
“Cumhurbaşkanı 
seçilenin, varsa partisi 
ile ilişiği kesilir” 
ibaresinin ilgası 
bakımından, 114 üncü 
maddenin birinci, 
dördüncü, beşinci, 
altıncı ve yedinci 
fıkralarının ilgası 
bakımından, 127 nci 
maddenin üçüncü 
fıkrası, 142, 145, 146, 

27/4/2017 
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148 inci maddenin 
altıncı fıkrasındaki “, 
Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek İdare 
Mahkemesi” ve 
“Yüksek” ibarelerinin 
yürürlükten 
kaldırılmasına dair 
değişiklik ile yedinci 
fıkrasındaki değişiklik, 
149, 154, 155 inci 
maddenin üçüncü 
fıkrası, 156, 157, 158, 
159, Geçici 21 inci 
maddenin (F) ve (G) 
fıkraları haricindeki 
hükümleri 

6771 

75, 77, 101 (Mevcut 
101 inci maddenin son 
fıkrasında yer alan 
“Cumhurbaşkanı 
seçilenin, varsa partisi 
ile ilişiği kesilir” 
ibaresinin ilgası 
haricinde), 102 

27/4/2017 tarihinden 
sonra birlikte yapılacak 
ilk Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin 
takvimin başladığı 
tarihte 

6771 

8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 
88, 89, 91, 93, 96, 98, 
99, 100, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114 üncü 
maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının 
ilgası bakımından, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 
127 nci maddenin 
altıncı fıkrası, 131, 134, 
137, 148 inci maddenin 
birinci fıkrasındaki 
değişiklikler ile altıncı 
fıkrasındaki “Bakanlar 
Kurulu üyelerini” 
ibaresinin 
“Cumhurbaşkanı 
yardımcılarını, 
bakanları,” şeklinde 
değiştirilmesine dair 
değişiklik, 150, 151, 
152, 153, 155 inci 
maddenin ikinci fıkrası, 
161, 162, 163, 164, 166, 
167, Geçici 21 inci 
maddenin (F) ve (G) 
fıkraları 

27/4/2017 tarihinden 
sonra birlikte yapılan ilk 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının 
göreve başladığı tarihte 

 



 

TÜRK CEZA KANUNU 
 

Kanun Numarası : 5237 
Kabul Tarihi : 26/9/2004 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 
  Sayı : 25611 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 43 Sayfa : 

 
BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ KISIM 

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler ve Tanımlar 
Ceza Kanununun amacı 
Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve 

özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk dev-
letini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını koru-
mak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın 
gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esas-
ları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri dü-
zenlenmiştir. 

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi 
Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil 

için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygula-
namaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirle-
rinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolu-
namaz. 

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza ko-
nulamaz. 

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uy-
gulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hü-
kümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi 
Madde 3- (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin 

ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolu-
nur. 

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında 
ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal ve-
ya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya 
sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal ko-
numları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye 
ayrıcalık tanınamaz. 
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Kanunun bağlayıcılığı 
Madde 4- (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret 

sayılmaz. 
(2) (Mülga: 29/6/2005 – 5377/1 md.) 
Özel kanunlarla ilişki 
Madde 5- (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel 

ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hak-
kında da uygulanır. 

Tanımlar 
Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk va-

tandaşı olan kişi, 
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldur-

mamış kişi, 
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da her-
hangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katı-
lan kişi, 

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahke-
meler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hakim-
leri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, 

e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir 
saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele ka-
dar devam eden zaman süresi, 

f) Silah deyiminden; 
1. Ateşli silahlar, 
2. Patlayıcı maddeler, 
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış 

her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile 

fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer 
şeyler, 

5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, 
sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, 
biyolojik maddeler, 

g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü ya-
zılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla 
yapılan yayınlar, 

h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel 
şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren 
nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda 
ikiden fazla işleyen kişi, 

i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de 
olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya 
alışmış kişi, 
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j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütü-
nü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına di-
ğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi, 

Anlaşılır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kanunun Uygulama Alanı 
Zaman bakımından uygulama 
Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye 
ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlen-
dikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılma-
yan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hak-
kında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza ve-
ya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni ne-
ticeleri kendiliğinden kalkar. 

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun 
ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı 
ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. 

(3) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/2 md.) Hapis ceza-
sının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili 
olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal 
uygulanır. 

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulun-
dukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygu-
lanmasına devam edilir. 

Yer bakımından uygulama 
Madde 8- (1) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında 

Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen 
Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçek-
leşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır. 

(2) Suç; 
a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasın-

da, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, 
c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu 

araçlarla, 
d) Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır 

ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda 
veya bunlara karşı, 

İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır. 
Yabancı ülkede hüküm verilmesi 
Madde 9- (1) Türkiye’de işlediği suçtan dolayı ya-

bancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Tür-
kiye’de yeniden yargılanır. 
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Görev suçları 
Madde 10- (1) Yabancı ülkede Türkiye namına 

memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı 
bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ül-
kede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bi-
le, Türkiye’de yeniden yargılanır. 

Vatandaş tarafından işlenen suç 
Madde 11- (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü madde-

de yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sı-
nırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir 
suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bu-
lunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hü-
küm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilir-
liğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre ceza-
landırılır. 

(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını ge-
rektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya 
yabancı hükûmetin şikayetine bağlıdır. Bu durumda şi-
kayet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren al-
tı ay içinde yapılmalıdır. 

Yabancı tarafından işlenen suç 
Madde 12- (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı 

suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az 
bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede 
Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bu-
lunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 
Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlı-
dır. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk va-
tandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel 
hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türki-
ye’de bulunması halinde, bu suçtan dolayı yabancı ül-
kede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar 
görenin şikayeti üzerine fail, Türk kanunlarına göre ce-
zalandırılır. 

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı 
halinde fail, Adalet Bakanının istemi ile yargılanır: 

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıl-
dan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi. 

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunma-
ması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin 
veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti ta-
rafından kabul edilmemiş olması. 

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı ya-
bancı mahkemece mahkûm edilen veya herhangi bir ne-
denle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut 
suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında 
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Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye’de yeniden 
yargılama yapılır. 

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/56 md.) Birinci fıkra kap-
samına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti suçların-
dan dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının iste-
mine bağlı değildir. 

Diğer suçlar 
Madde 13- (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya 

yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, 
Türk kanunları uygulanır: 

a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar. 
b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, 

Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bö-
lümlerde yer alan suçlar. 

c) İşkence (madde 94, 95). 
d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181). 
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıl-
masını kolaylaştırma (madde 190). 

f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli 
damgaları imale yarayan araçların üretimi ve ticareti 
(madde 200), mühürde sahtecilik (madde 202). 

g) Fuhuş (madde 227). 
h) (Mülga: 26/6/2009 – 5918/1 md.) 
i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçları-

nın kaçırılması veya alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 
3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme (madde 
152) suçları. 

(2) (Ek ikinci fıkra: 29/6/2005 – 5377/3 md.) İkinci 
Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar ha-
riç; birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Tür-
kiye’de yargılama yapılması, Adalet Bakanının talebine 
bağlıdır 

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suç-
lar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya be-
raat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi 
üzerine Türkiye’de yargılama yapılır. 

Seçimlik cezalarda soruşturma 
Madde 14- (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen 

hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun 
maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin 
uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya ko-
vuşturma açılmaz. 

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması 
Madde 15- (1) Miktarının soruşturma koşulu oluş-

turduğu hallerde ceza, soruşturma evresinde ileri sürü-
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len kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanuni 
hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundu-
rularak hesaplanır. 

Cezadan mahsup 
Madde 16- (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suç-

tan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, 
tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan 
dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir. 

Hak yoksunlukları 
Madde 17- (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan 

hallerde mahkeme, yabancı mahkemelerden verilen ve 
Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün, Türk 
kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi 
halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk ka-
nunlarındaki sonuçlarının geçerli olmasına karar verir. 

Geri verme 
Madde 18- (Mülga: 23/4/2016-6706/36 md.) 
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 
Madde 19- (1) Türkiye’nin egemenlik alanı dışında 

işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye’de yargılama yapılır-
ken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun iş-
lendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından 
fazla olamaz. 

(2) Ancak suçun; 
a) Türkiye’nin güvenliğine karşı veya zararına ola-

rak, 
b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına 

göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına olarak, 
İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygu-

lanmaz. 
İKİNCİ KISIM 

Ceza Sorumluluğunun Esasları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir 
Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse 

başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. 
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulana-

maz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güven-
lik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 

Kast 
Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağ-

lıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek 
ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 

(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların 
gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi 
halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış mü-
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ebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis 
cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 
yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına 
kadar indirilir. 

Taksir 
Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun 

açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. 
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 

dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belir-
tilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, 
neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; 
bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına 
kadar artırılır. 

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza 
failin kusuruna göre belirlenir. 

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, 
herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin 
cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, 
münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, 
artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak dere-
cede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bi-
linçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire 
kadar indirilebilir. 

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç 
Madde 23- (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır 

veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi 
halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi 
için bu netice bakımından en azından taksirle hareket 
etmesi gerekir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya 

Azaltan Nedenler 
Kanunun hükmü ve amirin emri 
Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren 

kimseye ceza verilmez. 
(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi 

görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu 
olmaz. 

(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine 
getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren 
sorumlu olur. 

(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin 
kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilme-
sinden emri veren sorumlu olur. 
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Meşru savunma ve zorunluluk hali 
Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına 

ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya 
tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve 
koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zo-
runluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza veril-
mez. 

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka 
yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle 
korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir 
tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunlu-
luğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan va-
sıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiiller-
den dolayı faile ceza verilmez. 

Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 
Madde 26- (1) Hakkını kullanan kimseye ceza ve-

rilmez. 
(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebile-

ceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası 
çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza veril-
mez. 

Sınırın aşılması 
Madde 27- (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran neden-

lerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksir-
le işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için 
kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı 
indirilerek hükmolunur. 

(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görüle-
bilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise 
faile ceza verilmez. 

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 
Madde 28- (1) Karşı koyamayacağı veya kurtula-

mayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir 
korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza 
verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve 
tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. 

Haksız tahrik 
Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği 

hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen 
kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on-
sekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası ye-
rine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte 
üçüne kadarı indirilir. 

Hata 
Madde 30- (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni 

tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten 
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hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorum-
luluk hali saklıdır. 

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerekti-
ren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya 
düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan ne-
denlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınıl-
maz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 

(4) (Ek fıkra: 29/6/2005 – 5377/4 md.) İşlediği fii-
lin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir ha-
taya düşen kişi, cezalandırılmaz. 

Yaş küçüklüğü 
Madde 31- (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını dol-

durmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu 
kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, 
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

(2) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği 
sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını dol-
durmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve so-
nuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlen-
dirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde 
ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında ço-
cuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği 
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille 
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin var-
lığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan 
onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 
dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolu-
nur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil 
için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz. 

(3) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği 
sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz 
yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektir-
diği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası-
na hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu 
hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan 
fazla olamaz. 

Akıl hastalığı 
Madde 32- (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fii-

lin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu 
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği 
önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. An-
cak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. 
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(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlik-
te işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 
yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası 
yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde veri-
lecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebi-
lir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, 
kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik 
tedbiri olarak da uygulanabilir. 

Sağır ve dilsizlik 
Madde 33- (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oni-

ki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, 
onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hak-
kında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını dol-
durmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını dol-
durmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır 
ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, 
onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir yaşını dol-
durmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır. 

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etki-
sinde olma 

Madde 34- (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı 
alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya 
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yetene-
ği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. 

(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde 
etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Suça Teşebbüs 

Suça teşebbüs 
Madde 35- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu el-

verişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da 
elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüs-
ten dolayı sorumlu tutulur. 

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar 
veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müeb-
bet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek 
cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

Gönüllü vazgeçme 
Madde 36- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gö-

nüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlan-
masını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşeb-
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büsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım 
esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait 
ceza ile cezalandırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Suça İştirak 

Faillik 
Madde 37- (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili 

birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak so-
rumlu olur. 

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kul-
lanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği 
olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan ki-
şinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır. 

Azmettirme 
Madde 38- (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren 

kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 
(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kulla-

nılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin 
cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların su-
ça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre ceza-
nın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı 
aranmaz. 

(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim oldu-
ğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç or-
tağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yeri-
ne yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis ce-
zası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunabilir. Diğer hallerde verilecek cezada, üçte 
bir oranında indirim yapılabilir. 

Yardım etme 
Madde 39- (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişi-

ye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 
gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet 
hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı 
indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı 
geçemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı 
yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: 

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kara-
rını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra 
yardımda bulunacağını vaat etmek. 

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek 
veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. 

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasın-
da yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. 
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Bağlılık kuralı 
Madde 40- (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka 

aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işleni-
şine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını 
önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksı-
zın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. 

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşı-
yan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden 
diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak so-
rumlu tutulur. 

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için 
ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış ol-
ması gerekir. 

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 
Madde 41- (1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sa-

dece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme 
hükümlerinden yararlanır. 

(2) Suçun; 
a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında 

başka bir sebeple işlenmemiş olması, 
b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen iş-

lenmiş olması, 
Hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygula-

nır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Suçların İçtimaı 
Bileşik suç 
Madde 42- (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaş-

tırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan 
suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri 
uygulanmaz. 

Zincirleme suç 
Madde 43- (1) Bir suç işleme kararının icrası kap-

samında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun 
birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedi-
lir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar 
artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az 
cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek 
cümle: 29/6/2005 – 5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi 
olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır. 

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille 
işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve 
yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
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Fikri içtima 
Madde 44- (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı 

suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en 
ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Cezalar 
Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım 

olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. 
Hapis cezaları 
Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. 
b) Müebbet hapis cezası. 
c) Süreli hapis cezası. 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tü-
zükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. 

Müebbet hapis cezası 
Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün 

hayatı boyunca devam eder. 
Süreli hapis cezası 
Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi be-

lirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla 
olamaz. 

(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis ce-
zası, kısa süreli hapis cezasıdır. 

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 
Madde 50- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun ki-

şiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama süre-
cinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki 
özelliklere göre; 

a) Adlî para cezasına, 
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen 

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

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edin-
meyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı 
da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye, 

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına ka-
dar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkin-
likleri yapmaktan yasaklanmaya, 

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak sure-
tiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne 



Türk Ceza Kanunu 106 

aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; 
mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar sü-
reyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması-
na, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına ka-
dar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı 
bir işte çalıştırılmaya, 

Çevrilebilir. 
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının 

seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına 
hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevril-
mez. 

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş 
olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az 
süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını 
doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanla-
rın mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis ce-
zası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine 
çevrilir. 

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis ce-
zası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı 
halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para ceza-
sına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halin-
de uygulanmaz. 

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hüküm-
lerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir. 

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılı-
ğınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek 
tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması 
veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü ve-
ren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya 
kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edi-
lir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde 
olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, 
hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir. 

Hapis cezasının ertelenmesi 
Madde 51- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya da-

ha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin ce-
zası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sıra-
da onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bi-
tirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, ertele-
me kararının verilebilmesi için kişinin; 

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla 
hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, 
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b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde göster-
diği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konu-
sunda mahkemede bir kanaatin oluşması, 

Gerekir. 
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun 

uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna 
bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye ka-
dar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edi-
lir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla 
hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir. 

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan 
az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi 
belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza sü-
resinden az olamaz. 

(4) Denetim süresi içinde; 
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlü-

nün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine, 
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir 

kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sa-
natı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret kar-
şılığında çalıştırılmasına, 

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir 
meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, ge-
rektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kuru-
muna devam etmesine, 

Mahkemece karar verilebilir. 
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye reh-

berlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu ki-
şi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bi-
linciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hüküm-
lüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri 
veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde 
bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve so-
rumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık süre-
lerle rapor düzenleyerek hakime verir. 

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal du-
rumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin 
herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi 
görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. 

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç 
işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, ha-
kimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halin-
de; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz ku-
rumunda çektirilmesine karar verilir. 
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(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi 
halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayı-
lır. 

Adlî para cezası 
Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve 

kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzo-
tuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sa-
yısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile 
çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tara-
fından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir 
gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekono-
mik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 
takdir edilir. 

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas 
alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir 
edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde 
bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için 
hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla 
olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın be-
lirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. 
Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten 
az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında 
ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil 
edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevri-
leceği belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Tedbirleri 

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 
Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan 

dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu ola-
rak; 

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üst-
lenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya 
bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve 
kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün 
memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden, 
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait 

bir hizmette bulunmaktan, 
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi 

parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak-
tan, 

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya 
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sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı 
veya tacir olarak icra etmekten, 

Yoksun bırakılır. 
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm 

olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu 
hakları kullanamaz. 

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya ko-
şullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki 
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yuka-
rıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu 
hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkra-
nın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun 
uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işle-
diği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hak-
kında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin 
kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla 
hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın in-
fazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarı-
sından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılması-
nın yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden 
birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar do-
layısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, 
hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına 
kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanması-
na karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan 
yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen 
infazından itibaren işlemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeni-
nin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 
dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, 
üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu mes-
lek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü 
belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama 
ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve 
süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye baş-
lar. 

Eşya müsaderesi 
Madde 54- (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olma-

mak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan 
veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan mey-
dana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun 
işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu 
güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından teh-
likeli olması durumunda müsadere edilir. (Ek cümle: 
24/11/2016-6753/11 md.) Eşyanın üzerinde iyiniyetli 
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üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bu-
lunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak 
şartıyla verilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan 
kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsa-
deresinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; 
bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine ka-
rar verilir. 

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin 
işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve 
bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, 
müsaderesine hükmedilmeyebilir. 

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınma-
sı, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. 

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi ge-
rektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayır-
mak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar 
verilir. 

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili 
olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsade-
resine hükmolunur. 

Kazanç müsaderesi 
Madde 55- (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya 

suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için 
sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilme-
si veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik 
kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmü-
ne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi men-
faatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere 
elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmedi-
ği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin mü-
saderesine hükmedilir. 

(3) (Ek: 26/6/2009 – 5918/2 md.) Bu madde kapsa-
mına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı 
sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına 
ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir. 

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
Madde 56- (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri-

nin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili ka-
nunda gösterilir. 

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 
Madde 57- (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan 

kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik 
tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hük-
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medilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurum-
larında koruma ve tedavi altına alınırlar. 

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan 
akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca 
düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin or-
tadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belir-
tilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest 
bırakılabilir. 

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve iş-
lenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kişinin 
tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gereki-
yor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir. 

(4) Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve 
aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik 
donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gön-
derilmeleri ile sağlanır. 

(5) Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı iti-
barıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı anlaşıl-
dığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma 
ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. 
Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlem-
ler tekrarlanır. 

(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden dav-
ranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişi hak-
kında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleşti-
rildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen 
kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, sü-
resi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, 
mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbi-
ri olarak da uygulanabilir. 

(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına öz-
gü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar ve-
rilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya 
uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar de-
vam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık ku-
rulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme 
veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. 

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 
Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı veri-

len hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi 
halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için ceza-
nın infaz edilmiş olması gerekmez. 

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan do-
layı; 
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a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmi-
yet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 
beş yıl, 

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para 
cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği 
tarihten itibaren üç yıl, 

Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulan-
maz. 

(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun 
maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para 
cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suç-
larla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulan-
maz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandı-
rıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları ha-
riç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen 
hükümler tekerrüre esas olmaz. 

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hüküm-
leri uygulanmaz. 

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere 
özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir 
hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanır. 

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mü-
kerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından 
sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belir-
tilir. 

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile 
denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda 
gösterilen şekilde yapılır. 

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın in-
fazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi 
suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suç-
lu hakkında da uygulanmasına hükmedilir. 

Sınır dışı edilme 
Madde 59- (DeğiĢik: 31/3/2005 – 5328/1 md.) 
(1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm 

edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve 
her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, duru-
mu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek 
üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 
Madde 60- (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne 

dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisi-
nin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin 
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verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi 
yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, 
iznin iptaline karar verilir. 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda 
özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanması-
nın işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıka-
rabileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere hükmetme-
yebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği 
hallerde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 

Cezanın belirlenmesi 
Madde 61- (1) Hakim, somut olayda; 
a) Suçun işleniş biçimini, 
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, 
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, 
d) Suçun konusunun önem ve değerini, 
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, 
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı-

nı, 
g) Failin güttüğü amaç ve saiki, 
Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni ta-

nımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında te-
mel cezayı belirler. 

(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenme-
si nedeniyle indirim veya artırım, birinci fıkra hükmüne 
göre belirlenen ceza üzerinden yapılır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsu-
runu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın belir-
lenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz. 

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya 
daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hallerin 
gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma 
sonra indirme yapılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerin-
den sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız 
tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim 
yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler 
ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza be-
lirlenir. 

(6) Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla 
belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. 
Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için 
bir günün, adlî para cezası için bir Türk Lirasının arta-
kalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. 
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(7) (Ek: 29/6/2005 – 5377/7 md.) Süreli hapis ceza-
sını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine 
göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz. 

(8) (Ek: 29/6/2005 – 5377/7 md.) Adlî para cezası 
hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belir-
lenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve in-
dirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belir-
lenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebile-
ceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur. 

(9) (Ek: 6/12/2006 – 5560/1 md.) Adlî para cezası-
nın seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu ceza-
ya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki ha-
pis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis ceza-
sının üst sınırından fazla olamaz. 

(10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne 
artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir. 

Takdiri indirim nedenleri 
Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek tak-

diri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis ceza-
sı yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezala-
rın altıda birine kadarı indirilir. 

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, 
sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecinde-
ki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası 
etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Tak-
diri indirim nedenleri kararda gösterilir. 

Mahsup 
Madde 63- (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçek-

leşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bü-
tün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan ha-
pis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilme-
si durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, 
bu cezadan indirim yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

Sanığın veya hükümlünün ölümü 
Madde 64- (1) Sanığın ölümü halinde kamu davası-

nın düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla 
müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında da-
vaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolu-
nabilir. 

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edil-
memiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, mü-
sadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden 
önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur. 
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Af 
Madde 65- (1) Genel af halinde, kamu davası düşer, 

hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan 
kalkar. 

(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çek-
tirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektiri-
lecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevri-
lebilir. 

(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak 
yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir. 

Dava zamanaşımı 
Madde 66- (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan 

haller dışında kamu davası; 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren 

suçlarda otuz yıl, 
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yir-

mibeş yıl, 
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını 

gerektiren suçlarda yirmi yıl, 
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını 

gerektiren suçlarda onbeş yıl, 
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî 

para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, 
Geçmesiyle düşer. 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup 

da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu süre-
lerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz 
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisi-
nin geçmesiyle kamu davası düşer. 

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dos-
yadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belir-
lenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sı-
nırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerekti-
ren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas 
alınır. 

(5) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/8 md.) Aynı fiilden 
dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahke-
mece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itiba-
ren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye 
başlar. 

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlen-
diği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hare-
ketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin 
gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği 
günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde 
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hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suç-
larda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren 
işlemeye başlar. 

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmın-
da yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on 
yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dı-
şında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz. 

Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi 
Madde 67- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılma-

sının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide 
çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulun-
duğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya mese-
lenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak 
olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında 
bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur. 

(2) Bir suçla ilgili olarak; 
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda 

ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, 
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama 

kararının verilmesi, 
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, 

mahkûmiyet kararı verilmesi, 
Halinde, dava zamanaşımı kesilir. 
(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı sü-

resi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen 
birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı sü-
resi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren 
yeniden işlemeye başlar. 

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça 
ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarı-
sına kadar uzar. 

Ceza zamanaşımı 
Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki 

sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. 
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. 
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında 

yirmidört yıl. 
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. 
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on 

yıl. 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup 

da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu süre-
lerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz 
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisi-
nin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 
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(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmın-
da yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla veril-
miş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis 
veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uy-
gulanmaz. 

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en 
ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez. 

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya in-
fazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden iti-
baren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alına-
rak süre hesaplanır. 

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları 
Madde 69- (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde be-

lirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı do-
luncaya kadar devam eder. 

Müsaderede zamanaşımı 
Madde 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesin-

leşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edil-
mez. 

Ceza zamanaşımının kesilmesi 
Madde 71- (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için 

yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan 
tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ce-
za zamanaşımını keser. 

(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı 
iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç 
işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir. 

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması 
Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri 

gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört 
saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap 
edilir. 

(2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve 
bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler. 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı 
suçlar 

Madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması 
şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay 
içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve 
kovuşturma yapılamaz. 

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu sü-
re, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu 
bildiği veya öğrendiği günden başlar. 

(3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık 
süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düş-
mez. 
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(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlar-
da kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören ki-
şinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleş-
mesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel ol-
maz. 

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hak-
kındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. 

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu 
kabul etmeyen sanığı etkilemez. 

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören ki-
şinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve 
vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrı-
ca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava 
açamaz. 

(8) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.) 
Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 
Madde 74- (1) Genel af, özel af ve şikayetten vaz-

geçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para 
cezasının geri alınmasını gerektirmez. 

(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması 
ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak dava-
sını etkilemez. 

(3) Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yargı-
lama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, 
genel af halinde yargılama giderleri de istenemez. 

Önödeme 
Madde 75- (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç 

olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya 
kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sı-
nırı altı ayı aşmayan suçların faili; 

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

b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her 
gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, 

c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngö-
rülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine gö-
re belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sını-
rını, 

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcı-
lığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği 
takdirde hakkında kamu davası açılmaz. (Ek cümle: 
24/11/2016-6763/12 md.) Taksirli suçlar hariç olmak 
üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olma-
dığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği 
tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu 
işleyen faile bu fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme 
miktarı yarı oranında artırılır. 
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(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan 
mahkemeye intikal etmesi halinde de fail, hakim tara-
fından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümle-
rine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama gider-
leriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer. 

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren 
suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılma-
sı veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle 
madde kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de 
yukarıdaki fıkra uygulanır. 

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı altı 
ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para cezasından yal-
nız birinin uygulanabileceği hallerde ödenmesi gereken 
miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas 
alınarak belirlenir. 

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması 
veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, 
malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri 
etkilemez. 

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

a) Bu Kanunda yer alan;  
1. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine ge-

tirilmemesi (98 inci maddenin birinci fıkrası), 
2. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 

(madde 171), 
3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182 nci maddenin 

birinci fıkrası), 
4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 

üncü maddenin birinci fıkrası), 
5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve 

ikinci fıkraları), 
suçları, 
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu-

nun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç, 
bakımından da uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki 

suçların beş yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde fail hak-
kında aynı suçtan dolayı önödeme hükümleri uygulan-
maz.  

(7) (Ek: 24/11/2016-6763/12 md.) Ödemede bulu-
nulması üzerine verilen kovuşturmaya yer olmadığına 
dair kararlar ile düşme kararları, bunlara mahsus bir sis-
teme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya 
kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu 
maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 
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İKİNCİ KİTAP 
Özel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Uluslararası Suçlar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar 
Soykırım 
Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, et-

nik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yo-
kedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşa-
ğıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu 
oluşturur: 

a) Kasten öldürme. 
b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır 

zarar verme. 
c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonu-

cunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması. 
d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik ted-

birlerin alınması. 
e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakle-

dilmesi. 
(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet ha-

pis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen 
kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, 
belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri 
uygulanır. 

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da gü-
venlik tedbirine hükmolunur. 

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 
İnsanlığa karşı suçlar 
Madde 77- (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, 

ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir 
plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa 
karşı suç oluşturur: 

a) Kasten öldürme. 
b) Kasten yaralama. 
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme. 
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma. 
e) Bilimsel deneylere tabi kılma. 
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istis-

marı. 
g) Zorla hamile bırakma. 
h) Zorla fuhşa sevketme. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi 

halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi ha-
linde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 
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hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri 
kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama 
suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek iç-
tima hükümleri uygulanır. 

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da gü-
venlik tedbirine hükmolunur. 

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 
Örgüt 
Madde 78- (1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları 

işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da gü-
venlik tedbirine hükmolunur. 

(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 
Göçmen kaçakçılığı 
Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı ola-

rak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olma-
yan yollardan; 

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalması-
na imkan sağlayan, 

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çık-
masına imkan sağlayan, 

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 
22/7/2010 - 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında 
kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suçun, 
mağdurların; 

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, 
b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak iş-

lenmesi, 
hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar 

artırılır. 

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iş-
lenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. 

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur. 

İnsan ticareti 
Madde 80- (1) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) 

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak ve-
ya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilme-
sini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şid-
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det uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak 
veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya ça-
resizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek sure-
tiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik 
eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya 
sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki 
yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ve-
rilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve 
suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rı-
zası geçersizdir. 

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fık-
rada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılma-
ları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk 
edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç 
fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci 
fıkrada belirtilen cezalar verilir. 

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da gü-
venlik tedbirine hükmolunur. 

İKİNCİ KISIM 
Kişilere Karşı Suçlar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Hayata Karşı Suçlar 
Kasten öldürme 
Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müeb-

bet hapis cezası ile cezalandırılır. 
Nitelikli haller 
Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun; 
a) Tasarlayarak, 
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bomba-

lama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kul-
lanmak suretiyle, 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya karde-
şe karşı, 

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendi-
sini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak 

veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak 
amacıyla, 

i) (Ek: 29/6/2005 - 5377/9 md.) Bir suçu işleyeme-
mekten dolayı duyduğu infialle, 

j) Kan gütme saikiyle, 
k) Töre saikiyle, 
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası ile cezalandırılır. 
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Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 
Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir ic-

rai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana 
gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu 
neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihma-
linin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. 

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edile-
bilmesi için, kişinin; 

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda ka-
nuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan 
bir yükümlülüğünün bulunması, 

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının 
hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, 

Gerekir. 
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden 

olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi 
yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim 
de yapılmayabilir. 

İntihara yönlendirme 
Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik 

eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da 
başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. 

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıl-
dan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 – 5377/10 md.) 

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama ye-
teneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri 
intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak su-
retiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme 
suçundan sorumlu tutulurlar. 

Taksirle öldürme 
Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden 

olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya 
birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden 
fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 

Kasten yaralama 
Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı ve-

ren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozul-
masına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten ya-
ralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî 
müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlin-
de, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(3) Kasten yaralama suçunun; 
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, 
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunama-

yacak durumda bulunan kişiye karşı, 
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle, 
e) Silahla, 
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek 

ceza yarı oranında artırılır. 
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 

sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vak-

tinden önce doğmasına, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen 

ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fık-
raya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hal-
lerde beş yıldan az olamaz. 

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya 

bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 

yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kay-

bolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düş-

mesine, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen 

ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fık-
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raya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hal-
lerde sekiz yıldan az olamaz. 

(3) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yara-
lamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden 
olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ce-
za, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine 
göre, yarısına kadar artırılır. 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gel-
mişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hal-
lerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına gi-
ren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis ce-
zasına hükmolunur. 

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 
Madde 88- (1) Kasten yaralamanın ihmali davranış-

la işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar 
indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldür-
menin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz 
önünde bulundurulur. 

Taksirle yaralama 
Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı ve-

ren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozul-
masına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 

sürekli zayıflamasına, 
b) Vücudunda kemik kırılmasına, 
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğ-

masına, 
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, 

yarısı oranında artırılır. 
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya 

bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 

yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kay-

bolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, 

bir kat artırılır. 
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(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden 
olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(5) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle ya-
ralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren 
yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde 
şikâyet aranmaz. 

İnsan üzerinde deney 
Madde 90- (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney 

yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel de-
neyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için; 

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makam-
lardan gerekli iznin alınmış olması, 

b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında ve-
ya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, 

c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üze-
rinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel veri-
lerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunla-
rın insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir za-
rarlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, 

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşma-
yacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, 

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye 
yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye 
göre daha ağır basması, 

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli 
bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı 
olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulun-
maması, 

Gerekir. 
(3) (DeğiĢik: 31/3/2005 – 5328/7 md.) Çocuklar 

üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerek-
tirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra; 

a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel ve-
rilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bun-
ların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rı-
zasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı 
muvafakatinin de alınması, 

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda ço-
cuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması, 

Gerekir. 
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(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi 
amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale 
yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin 
anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı 
bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza 
sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, dene-
menin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilen-
dirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman 
hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması gere-
kir. 

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonu-
cunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kas-
ten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hü-
kümler uygulanır. 

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hak-
kında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Organ veya doku ticareti 
Madde 91- (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı ol-

maksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusu-
nun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku 
alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına 
aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen ce-
zalara hükmolunur. 

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz 
yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî 
para cezasına hükmolunur. 

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ 
veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku te-
minine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya ya-
yınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hak-
kında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonu-
cunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna 
ilişkin hükümler uygulanır. 
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Zorunluluk hali 
Madde 92- (1) Organ veya dokularını satan kişinin 

içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz 
önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indi-
rim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebi-
lir. 

Etkin pişmanlık 
Madde 93- (1) Organ veya dokularını satan kişi, 

resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce duru-
mu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını 
kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya doku-
larını satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkma-
sına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yar-
dım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın nite-
liğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşkence ve Eziyet 

İşkence 
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağ-

daşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesi-
ne, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşa-
ğılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu 
görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur. 

(2) Suçun; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini sa-

vunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadı-
na karşı, 

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi 
dolayısıyla, 

İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar ha-
pis cezasına hükmolunur. 

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi 
halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de 
kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, 
verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz. 

(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı 
zamanaşımı işlemez. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence 
Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 

sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
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c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vak-

tinden önce doğmasına, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen 

ceza, yarı oranında artırılır. 
(2) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya 

bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 

yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kay-

bolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düş-

mesine, 
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen 

ceza, bir kat artırılır. 
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına ne-

den olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki et-
kisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Eziyet 
Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol 

açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıl-
dan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini sa-

vunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadı-
na karşı, 

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da 
eşe karşı, 

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma, Gözetim, Yardım veya 
Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli 

Terk 
Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla ken-

dini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle ko-
ruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kim-
seyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalan-
mış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağır-
laşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine geti-
rilmemesi 

Madde 98- (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması do-
layısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare 
edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların 
elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal 
ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma 

Çocuk düşürtme 
Madde 99- (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocu-

ğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya da-
yalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir 
kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğu-
nun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yı-
la kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh 
sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuş-
sa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, 
onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolu-
nur. 

(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh 
sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuş-
sa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı 
doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olma-
yan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan 
dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki 
fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir ki-
şi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verile-
cek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe 
kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve 
kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene 
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ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman he-
kimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi ge-
rekir. 

Çocuk düşürme 
Madde 100- (1) Gebelik süresi on haftadan fazla 

olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, bir 
yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

Kısırlaştırma 
Madde 101- (1) Bir erkek veya kadını rızası olmak-

sızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma 
yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte 
bir oranında artırılır. 

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yet-
kili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 

Cinsel saldırı 
Madde 102- (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/58 md.) 
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut doku-

nulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, 
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması 
suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe 
karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın 
yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunama-

yacak durumda bulunan kişiye karşı, 
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin 

sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı 

ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, 
üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tara-
fından, 

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunlu-

luğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, 

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen 
cezalar yarı oranında artırılır. 

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin 
kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması 
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hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır. 

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi 
veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sına hükmolunur. 

Çocukların cinsel istismarı 
Madde 103- (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/59 md.) 
(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 

24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istis-
mar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düze-
yinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 
md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması 
hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, 
sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık 
düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde 
soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisi-
nin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar 
deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış 
olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algı-
lama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçek-
leştirilen her türlü cinsel davranış, 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile 
veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 
gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 

anlaşılır. 
(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) 

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim so-
kulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı 
yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 
Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde 
verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz. 

(3) Suçun; 
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunlu-

luğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, 

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı 
ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, 
üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, 

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya 
sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim 
yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 
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e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı 
nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verile-
cek ceza yarı oranında artırılır. 

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki 
çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki 
çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştiril-
mesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 
yarı oranında artırılır. 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin 
kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması 
hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır. 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi 
veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sına hükmolunur. 

Reşit olmayanla cinsel ilişki 
Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 

onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulu-
nan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ġptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 
2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden dü-
zenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile 
arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlen-
mesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yı-
la kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edi-
neceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen 
veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım 
ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlen-
mesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre 
cezaya hükmolunur. 

Cinsel taciz 
Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak ta-

ciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para ceza-
sına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun; 
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile 

içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya 

sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim 
yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, 
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d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağ-
ladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

e) Teşhir suretiyle, 
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek 

ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi 
bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda 
kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Hürriyete Karşı Suçlar 

Tehdit 
Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya ya-

kınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 
yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit 
eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğrata-
cağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle teh-
ditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis 
veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; 
a) Silahla, 
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması 

suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, 
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluş-

turdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama 

veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halin-
de, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 

Şantaj 
Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu 

bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, 
bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir 
şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağ-
lamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya 
başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref 
veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların 
açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulma-
sı halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

Cebir 
Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması 

ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir ki-
şiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama 
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suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar ar-
tırılarak hükmolunur. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
Madde 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak 

bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden 
yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, 
tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar ha-
pis cezasına hükmolunur. 

(3) Bu suçun; 
a) Silahla, 
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıl-

mak suretiyle, 
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı, 
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verile-

cek ceza bir kat artırılır. 
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli 

bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarı-
daki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırı-
lır. 

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kas-
ten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hal-
lerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yarala-
ma suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Etkin pişmanlık 
Madde 110- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan 

suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya baş-
lanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, 
onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak 
olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 111- (1) Tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hür-

riyetinden yoksun kılma suçlarının işlenmesi sonucunda 
yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi 
Madde 112- (DeğiĢik: 2/3/2014-6529/12 md.) 
(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykı-

rı başka bir davranışla; 
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a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdi-
ği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğre-
tim faaliyetlerine, 

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına, 
c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara ve-

ya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalın-
masına, 

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engel-
lenmesi 

Madde 113- (DeğiĢik: 2/3/2014-6529/13 md.) 
(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykı-

rı başka bir davranışla; 
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine, 
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğin-

deki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makam-
larının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden 
yararlanılmasına, 

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 
Madde 114- (1) Bir kimseye karşı; 
a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, si-

yasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, 
siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevin-
den ayrılmaya, 

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday 
olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya, 

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykı-
rı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin 
engellenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis ce-
zasına hükmolunur. 

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını 
engelleme 

Madde 115- (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir 
kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 
kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya 
da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) (DeğiĢik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın 
gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya 
ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir 
veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir 
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davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci 
fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit 
kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir 
kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynakla-
nan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden 
veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra 
hükmüne göre ceza verilir. 

Konut dokunulmazlığının ihlali 
Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun 

eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile 
girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şika-
yeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) (DeğiĢik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra 
kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyul-
maksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyer-
leri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun 
şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî 
para cezasına hükmolunur. 

(3) (DeğiĢik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birli-
ğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin 
birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumun-
da, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıkla-
masının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. 

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya 
da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 
Madde 117- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da 

hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürri-
yetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı 
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sö-
mürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya 
sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir 
ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan 
onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşul-
larına tabi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis 
veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ve-
rilir. 

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşür-
mek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden 
diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işveren-
lerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul 
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edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne 
zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya 
durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 
Madde 118- (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye 

olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katıl-
maya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yö-
netimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, 
cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykı-
rı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin en-
gellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur. 

Ortak hüküm 
Madde 119- (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, 

kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakla-
rın kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve ka-
naat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut doku-
nulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali 
suçlarının; 

a) Silahla, 
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması 

suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, 
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluş-

turdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 
e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıl-

mak suretiyle, 
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 
(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama 

suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçek-
leşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna iliş-
kin hükümler uygulanır. 

Haksız arama 
Madde 120- (1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin 

üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 
Madde 121- (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak 

için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin huku-
ki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail 
hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Nefret ve ayırımcılık 
Madde 122- (DeğiĢik: 2/3/2014-6529/15 md.) 
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından 
kaynaklanan nefret nedeniyle; 

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya 
taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilme-
sini, 

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten 
yararlanmasını, 

c) Bir kişinin işe alınmasını, 
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulun-

masını, 
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce-

zası ile cezalandırılır. 
Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak 

maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü 
yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir 
davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üze-
rine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Haberleşmenin engellenmesi 
Madde 124- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin 

hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan 
iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka 
aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hu-
kuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra 
hükmüne göre cezaya hükmolunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Şerefe Karşı Suçlar 

Hakaret 
Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlı-

ğını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu 
isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şe-
ref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun 
gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 
üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya 
görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fık-
rada belirtilen cezaya hükmolunur. 

(3) Hakaret suçunun; 
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 
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b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve ka-
naatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya 
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasakları-
na uygun davranmasından dolayı, 

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayı-
lan değerlerden bahisle, 

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az 
olamaz. 

(4) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin 
alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırı-
lır. 

(5) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul 
hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı 
hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere 
karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme 
suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. 

Mağdurun belirlenmesi 
Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde 

mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü ka-
palı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun 
şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir du-
rum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açık-
lanmış sayılır. 

İsnadın ispatı 
Madde 127- (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin 

ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu 
suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir 
mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış 
sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin 
kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının 
anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayet-
çinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret 
edilmesi halinde, cezaya hükmedilir. 

İddia ve savunma dokunulmazlığı 
Madde 128- (1) Yargı mercileri veya idari makam-

lar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve 
savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut is-
nadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulma-
sı halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve 
değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayan-
ması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir. 

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret 
Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile 

tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine 
kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçi-
lebilir. 
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(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak 
işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. 

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi ha-
linde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya 
biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebi-
leceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

Kişinin hatırasına hakaret 
Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatıra-

sına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç 
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altı-
da biri oranında artırılır. 

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya 
kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında 
tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Soruşturma ve kovuşturma koşulu 
Madde 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden 

dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve 
kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. 

(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç 
ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin 
ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeş-
leri tarafından şikayette bulunulabilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 
Haberleşmenin gizliliğini ihlal 
Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin 

gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme 
içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ce-
za bir kat artırılır. 

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka 
aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini di-
ğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen 
ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa 
edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması 
halinde de aynı cezaya hükmolunur. 

(4) (Mülga: 2/7/2012-6352/79 md.) 
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kay-

da alınması 
Madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan 

konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmak-
sızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı 
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ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konu-
şanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 

(3) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasın-
daki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle 
elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, 
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin 
basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı 
cezaya hükmolunur. 

Özel hayatın gizliliğini ihlal 
Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini 

ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda 
alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza 
bir kat artırılır. 

(2) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel 
hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı ola-
rak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın 
yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolu-
nur. 

Kişisel verilerin kaydedilmesi 
Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri 

kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini 
görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahla-
ki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına 
veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda 
birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırı-
lır. 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçir-
me 

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı ola-
rak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Nitelikli haller 
Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan 

suçların; 
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği 

yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 
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b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 
yararlanmak suretiyle, 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artı-
rılır. 

Verileri yok etmeme 
Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin 

geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok et-
mekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmedik-
lerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusunun 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan 
kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması 
hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır. 

Şikayet 
Madde 139- (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, veri-

leri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve ve-
rileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 140- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan 

suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 
Malvarlığına Karşı Suçlar 

Hırsızlık 
Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına 

ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar 
sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
Nitelikli hırsızlık 
Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun; 
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşla-

rında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da ka-
mu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, 

b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.) 
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı 

içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde 
bulunan eşya hakkında, 

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getire-
bileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla 
hazırlanan eşya hakkında, 

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta 
bırakılmış eşya hakkında, 

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) 
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 
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(2) Suçun; 
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasın-

dan veya ölmesinden yararlanarak, 
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak sure-

tiyle ya da özel beceriyle, 
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana 

getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, 
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anah-

tarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesi-
ni engellemek suretiyle, 

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olma-

dığı halde resmi sıfat takınarak, 
g) Büyük veya küçük baş hayvan hakkında, 
h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebile-

ceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle 
ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alın-
mış olan eşya hakkında, 

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis ce-
zasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde be-
lirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini sa-
vunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi ha-
linde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. 

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve 
bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait 
tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faali-
yeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında 
artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmo-
lunur. 

(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun 
işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya 
mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlar-
dan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için 
şikâyet aranmaz. 

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun 
işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu 
veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici 
de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümle-
rine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artı-
rılır. 

Suçun gece vakti işlenmesi 
Madde 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlen-

mesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
Daha az cezayı gerektiren haller 
Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun; 
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerin-

de, 
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b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıy-
la, 

İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki 
aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hük-
molunur. 

Malın değerinin az olması 
Madde 145- (1) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/16 

md.) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değe-
rinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabi-
leceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz 
önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebi-
lir. 

Kullanma hırsızlığı 
Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir 

süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi 
halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına ka-
dar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış 
olması halinde bu hüküm uygulanmaz. 

Zorunluluk hâli 
Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ih-

tiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliği-
ne göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, 
ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

Yağma 
Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya ya-

kınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 
yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlı-
ğı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle 
tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime ve-
ya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan ki-
şi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendi-
sini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi 
veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan 
bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı 
koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek 
bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha 
etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edil-
mesi halinde de aynı ceza verilir. 

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bil-
meyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma 
suçunda cebir sayılır. 

Nitelikli yağma 
Madde 149- (1) Yağma suçunun; 
a) Silahla, 



Türk Ceza Kanunu 146 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması 
suretiyle, 

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
d) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek 

suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklenti-
lerinde, 

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunama-
yacak durumda bulunan kişiye karşı, 

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluştur-
dukları korkutucu güçten yararlanılarak, 

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, 
h) Gece vaktinde, 
İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yara-

lama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin 
gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama su-
çuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Daha az cezayı gerektiren hâl 
Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan 

alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması 
halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna iliş-
kin hükümler uygulanır. 

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değe-
rinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar indirilebilir. 

Mala zarar verme 
Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz 

malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok 
eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten ki-
şi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldü-
ren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azal-
masına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hük-
mü uygulanır. 

Mala zarar vermenin nitelikli halleri 
Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine 

tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış 
yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, 

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketle-
re karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya te-
sis hakkında, 

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede 
olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubu-
ğu hakkında, 
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d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afet-
lerden korumaya yarayan tesisler hakkında, 

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçi-
lerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederas-
yonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, 
tesis veya eşya hakkında, 

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu 
veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 

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

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

(2) Mala zarar verme suçunun; 
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, 
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkı-

na neden olmak suretiyle, 
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik 

veya kimyasal silah kullanarak, 
İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar ar-

tırılır. 
(3) (Ek: 18/6/2014-6545/65 md.) Mala zarar verme 

suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da 
demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizme-
tinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar 
hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına 
kadar artırılır. 

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme 
Madde 153- (1) İbadethanelere, bunların eklentile-

rine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki 
yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların ko-
runmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, 
bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıl-
dan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirle-
ten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para ce-
zası ile cezalandırılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini 
inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla 
işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artı-
rılır. 

Hakkı olmayan yere tecavüz 
Madde 154- (1) (DeğiĢik: 25/2/2009-5841/1 md.) 

Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal 
veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen 
işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya 
hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına 
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engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzeri-
ne altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî 
para cezası verilir. 

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden be-
ri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulundu-
ğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşın-
maz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar 
üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hak-
kında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır. 

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını 
değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar 
uygulanır. 

Güveni kötüye kullanma 
Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza 

etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği 
kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin ve-
ya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı 
dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar 
eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis 
ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet iliş-
kisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, baş-
kasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak 
tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, 
bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî 
para cezasına hükmolunur. 

Bedelsiz senedi kullanma 
Madde 156- (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan 

kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis 
ve adlî para cezası verilir. 

Dolandırıcılık 
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi al-

datıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine 
veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
verilir. 

Nitelikli dolandırıcılık 
Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun; 
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi sure-

tiyle, 
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya 

zor şartlardan yararlanmak suretiyle, 
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yarar-

lanmak suretiyle, 
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek ku-

ruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişilik-
lerinin araç olarak kullanılması suretiyle, 
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e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, 
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumla-

rının araç olarak kullanılması suretiyle, 
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan 

yararlanmak suretiyle, 
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına 

hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; koope-
ratif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, 

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, meslekle-
rinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kul-
lanılması suretiyle, 

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edil-
memesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak mak-
sadıyla, 

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla, 
l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini 

kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumla-
rının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuru-
luşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, 

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek 
cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; DeğiĢik: 3/4/2013-
6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde 
sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, ad-
li para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki 
katından az olamaz. 

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar 
nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin 
gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat 
temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre ceza-
landırılır. 

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde 
ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha faz-
la kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ce-
za yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek 
ceza bir kat artırılır. 

Daha az cezayı gerektiren hal 
Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye 

dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şika-
yet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur. 

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üze-
rinde tasarruf 

Madde 160- (1) Kaybedilmiş olması nedeniyle ma-
likinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele 
geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili 
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mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi ta-
sarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar ha-
pis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Hileli iflâs 
Madde 161- (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hi-

leli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan 
önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Hileli iflasın varlığı için; 

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde 
olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin 
azalmasına neden olunması, 

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının or-
taya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya 
belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi, 

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hal-
de, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların art-
masına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi, 

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte 
bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi, 

Gerekir. 
Taksirli iflas 
Madde 162- (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat 

ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet 
veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki ay-
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Karşılıksız yararlanma 
Madde 163- (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve 

bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten 
ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya ka-
dar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektro-
manyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayın-
lardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararla-
nan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

(3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik esasına 
göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya 
doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim mik-
tarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi 
halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ce-
zasına hükmolunur. 

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 
Madde 164- (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, 

ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim ve-
ya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını 
taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel ku-
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rula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin za-
rara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykı-
rı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı 
aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 
Madde 165- (DeğiĢik: 26/6/2009 – 5918/3 md.) 
(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya 

diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak 
etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden 
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bilgi vermeme 
Madde 166- (1) Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak el-

de ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya 
suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine 
rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmek-
sizin bildirimde bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılma-
sını gerektiren şahsi sebep 

Madde 167- (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu 
bölümde yer alan suçların; 

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden bi-
rinin, 

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın 
hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri-
nin, 

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hak-
kında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş 
olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan 
kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta 
olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede 
kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; il-
gili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, ya-
rısı oranında indirilir. 

Etkin pişmanlık 
Madde 168 – (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/20 md.) 
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kul-

lanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs suçları 
tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında ko-
vuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya 
yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun 
uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle 
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tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte iki-
sine kadarı indirilir. 

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra 
ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, 
verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir. 

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren 
kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde 
yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı 
indirilir. 

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin 
pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca 
mağdurun rızası aranır. 

(5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84 md.) Karşılıksız yarar-
lanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin 
pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel 
hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma ta-
mamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde 
kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar 
tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üç-
te birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden 
iki defadan fazla yararlanamaz. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 169- (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma 

ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına 
haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Topluma Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Tehlike Yaratan Suçlar 

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 
Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya mal-

varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişi-
lerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; 

a) Yangın çıkaran, 
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesi-

ne, sel veya taşkına neden olan, 
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, 
Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-

landırılır. 
(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düş-

mesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç ay-
dan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır. 

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 
Madde 171- (1) Taksirle; 
a) Yangına, 
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b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesi-
ne, sel veya taşkına, 

Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı 
veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Radyasyon yayma 
Madde 172- (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak 

amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak 
surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere 
karşı işlenmiş olması halinde, beş yıldan az olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına 
önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde 
radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalan-
ması sürecine etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdekleri-
nin parçalanması sürecine, bir laboratuvar veya tesisin 
işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülü-
ğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının 
hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar 
vermeye elverişli olması halinde, altı aydan üç yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 
Madde 173- (1) Atom enerjisini serbest bırakarak 

bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı 
veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebe-
biyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis ce-
zası ile cezalandırılır. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle iş-
lenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması 
veya el değiştirmesi 

Madde 174- (1) Yetkili makamlardan gerekli izni 
almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, bo-
ğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, 
radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya 
ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakle-
den, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, 
dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların 
izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri 
imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli 
olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa 
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arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın 
alan, kabul eden veya bulunduran kişi de aynı ceza ile 
cezalandırılır. 

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza bir kat artırılır. 

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın 
alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kulla-
nılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülü-
ğünün ihlali 

Madde 175- (1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve 
gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı 
veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde 
ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para ceza-
sı ile cezalandırılır. 

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uyma-
ma 

Madde 176- (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasın-
da, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli 
olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar ha-
pis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bıra-
kılması 

Madde 177- (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı 
başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli 
olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol 
altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

İşaret ve engel koymama 
Madde 178- (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde ya-

pılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan 
tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri 
koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran 
ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu 

ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş 
her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getire-
rek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler ve-
rerek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir 
şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale 
ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı ba-
kımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı 
yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçla-
rını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından teh-
likeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç ay-
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da 
başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve ida-
re edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan ki-
şi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 
Madde 180- (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşı-

mında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımın-
dan bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan 
üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çevreye Karşı Suçlar 

Çevrenin kasten kirletilmesi 
Madde 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik 

usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, 
atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten ve-
ren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada 
kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara 
göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan 
veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların orta-
ya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvan-
ların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye ne-
den olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla 
ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak 
üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezası-
na hükmolunur. 

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fi-
illerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur. 

Çevrenin taksirle kirletilmesi 
Madde 182- (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık 

veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine 
taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırı-
lır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada 
kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor has-
talıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelme-
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sine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini de-
ğiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık 
veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle veril-
mesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Gürültüye neden olma 
Madde 183- (1) İlgili kanunlarla belirlenen yüküm-

lülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının za-
rar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan 
kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 

İmar kirliliğine neden olma 
Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya 

ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar do-
layısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon 
bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki 
fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi 
bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak 
belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi 
yerlerde uygulanır. 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak 
yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına 
uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hüküm-
leri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu 
davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla 
ortadan kalkar. 

(6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü 
fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış 
yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 

Zehirli madde katma 
Madde 185- (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya 

içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit be-
sin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bun-
ları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye dü-
şüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların tica-
reti 

Madde 186- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehli-
keye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür 
yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, teda-
rik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar 
hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir. 

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir 
meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, 
verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak bi-
çimde ilaç yapma veya satma 

Madde 187- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehli-
keye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. 

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da res-
mi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın ic-
rası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte 
bir oranında artırılır. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ih-
raç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki-
bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin di-
ğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayı-
sıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolu-
nan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu 
veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargı-
lama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. 

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ve-
ya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz 
eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depola-
yan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan 
az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 
18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uya-
rıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması 
hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası 
on beş yıldan az olamaz. 

(4) (DeğiĢik: 27/3/2015-6638/11 md.) a) Yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 
eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri 
veya bazmorfin olması, 

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kış-
la veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal 
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amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların var-
sa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaret-
lerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesa-
fe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, 

hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(5) (DeğiĢik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki 

fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi ta-
rafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı 
oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faa-
liyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir 
kat artırılır. 

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yet-
kili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve 
uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü 
madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygu-
lanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, ve-
rilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. 

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla bir-
likte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kulla-
nılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı 
olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın 
alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden 
kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 
yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, 
eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, 
ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti 
veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden ki-
şi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı ora-
nında artırılır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 189- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çer-
çevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını ko-
laylaştırma 

Madde 190- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanılmasını kolaylaştırmak için; 

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak ön-

lemler alan, 
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi 

veren, 
Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden 

onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş 
yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne ka-
dar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, 
eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, 
ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti 
veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden ki-
şi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı ora-
nında artırılır. 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 
almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanmak 

Madde 191- (DeğiĢik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)  
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 

satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli 
hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aran-
maksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının er-
telenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu du-
rumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine 
yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya ya-
sakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya 
çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. 

(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari 
bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu 
süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık süreler-
le en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli 
serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde 
denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabi-
lir. 

(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında; 
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygula-

nan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar 
etmesi, 

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı 
madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, 

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, 
hâlinde, hakkında kamu davası açılır. 
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için 

tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, ka-
bul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya 
uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal 
nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma ko-
nusu yapılmaz. 
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(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılma-
sından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar iş-
lendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra 
uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
verilemez. 

(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkra-
da belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve ya-
sakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verilir. 

(8) Bu Kanunun; 
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya 

uyarıcı madde imal ve ticareti, 
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya 

uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, 
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, su-

çun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anla-
şılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri 
çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilir. 

(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâl-
lerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının 
açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 
inci maddesi hükümleri uygulanır. 

(10) (Ek: 27/3/2015-6638/12 md.) Birinci fıkradaki 
fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi 
tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan 
bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü 
veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 
iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya 
umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza 
yarı oranında artırılır. 

Etkin pişmanlık 
Madde 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi 
makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç 
ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin sak-
landığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, 
verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağ-
laması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi ma-
kamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi 
kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine ha-
ber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu 



Türk Ceza Kanunu 161 

veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, 
hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, 
suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortakla-
rının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkın-
da verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden 
yarısına kadarı indirilir. 

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 
hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı 
soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya 
sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini is-
terse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-
6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık 
mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler 
uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz. 

Zehirli madde imal ve ticareti 
Madde 193- (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretil-

mesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan 
maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya 
nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Sağlık için tehlikeli madde temini 
Madde 194- (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek 

maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde 
kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı ay-
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı dav-
ranma 

Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yaka-
lanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulundu-
ğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makam-
larca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Usulsüz ölü gömülmesi 
Madde 196- (1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden 

başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Güvenine Karşı Suçlar 

Parada sahtecilik 
Madde 197- (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde 

kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, 
ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle 
koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu nite-
liğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Paraya eşit sayılan değerler 
Madde 198- (1) Devlet tarafından ihraç edilip de 

hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve ku-
ponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da 
kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile 
milli ziynet altınları, para hükmündedir. 

Kıymetli damgada sahtecilik 
Madde 199- (1) Kıymetli damgayı sahte olarak üre-

ten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya teda-
vüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek 
kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî pa-
ra cezası ile cezalandırılır. 

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli dam-
gayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve mu-
ayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgele-
mek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır. 

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araç-
lar 

Madde 200- (1) Paralarla kıymetli damgaların üre-
timinde kullanılan alet veya malzemeyi izinsiz olarak 
üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul 
eden veya muhafaza eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Etkin pişmanlık 
Madde 201- (1) Sahte olarak para veya kıymetli 

damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden 
veya kabul eden kişi, bu para veya kıymetli damgaları 
tedavüle koymadan ve resmi makamlar tarafından haber 
alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak 
üretilen para veya kıymetli damgaların üretildiği veya 
saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilgi-
nin suç ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üreti-
len para veya kıymetli damgaların ele geçirilmesini sağ-
laması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kul-
lanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye 
sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya mu-
hafaza eden kişi, resmi makamlar tarafından haber 
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alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin 
üretildiği veya saklandığı yerleri ilgili makama haber 
verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını 
ve bu malzemenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, 
hakkında cezaya hükmolunmaz. 

Mühürde sahtecilik 
Madde 202- (1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından 
kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, 
iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan 
onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten 
veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Mühür bozma 
Madde 203- (1) Kanun veya yetkili makamların em-

ri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen 
korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran ve-
ya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan 
üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırı-
lır. 

Resmi belgede sahtecilik 
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak dü-

zenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak 
şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan ki-
şi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi 
bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi 
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı 
olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kulla-
nan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. 

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği 
sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde ol-
ması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, 

yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi ta-
rafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yet-

kisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulu-
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nan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para ce-
zası ile cezalandırılır. 

Özel belgede sahtecilik 
Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzen-

leyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak 
şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kulla-
nan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırı-
lır. 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
Madde 208- (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok 

eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Açığa imzanın kötüye kullanılması 
Madde 209- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kulla-

nılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen 
veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı 
bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı 
hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup 
da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, bel-
gede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. 

Resmi belge hükmünde belgeler 
Madde 210- (1) Özel belgede sahtecilik suçunun 

konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, 
emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya va-
siyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik su-
çuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, 
eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlama-
sı ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç do-
ğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik 
hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Daha az cezayı gerektiren hal 
Madde 211- (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alaca-

ğın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi ama-
cıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, veri-
lecek ceza, yarısı oranında indirilir. 

İçtima 
Madde 212- (1) Sahte resmi veya özel belgenin bir 

başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, 
hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı ce-
zaya hükmolunur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Barışına Karşı Suçlar 

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla 
tehdit 

Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve pa-
nik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel 
dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen teh-
ditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, 
kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artı-
rılabilir. 

Suç işlemeye tahrik 
Madde 214- (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bu-

lunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silah-
landırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş 
yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik 
eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır. 

Suçu ve suçluyu övme 
Madde 215- (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş 

olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu 
nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehli-
kenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep 

veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesi-
mini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ale-
nen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açı-
sından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halin-
de, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mez-
hep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen 
aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri 
alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya el-
verişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. 

Kanunlara uymamaya tahrik 
Madde 217- (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen 

tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elveriş-
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li olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Ortak hüküm 
Madde 218- (1) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/25 

md.) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın 
ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 
oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını 
aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklama-
ları suç oluşturmaz. 

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 
Madde 219- (1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gi-

bi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hü-
kümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraa-
tını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlar-
dan birine hükmolunabilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri 
işbu sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve kanun ve 
nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife 
ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara ya-
hut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriye-
tinin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik 
edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adlî 
para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o va-
zifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan 
memnuiyetine hükmolunur. 

(3) Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre 
kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulun-
maya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memur-
ları hakkında dahi baladaki fıkrada yazılı ceza tertip 
olunur. 

(4) Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, bi-
rinci fıkrada yazılı fiillerden başka bir cürüm işlerse al-
tıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm için kanun-
da yazılı olan ceza ile mahkûm olur. 

(5) Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarıitibara 
almış ise cezayı çoğaltmaya mahal yoktur. 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek 

amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, 
sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından 
amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıl-
dan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, 
örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması 
gerekir. 
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(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye 
olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır. 

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkra-
lara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar 
artırılır. 

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi ha-
linde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. 

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak ceza-
landırılır. 

(6) (DeğiĢik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 
örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte 
üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına ka-
dar indirilebilir.(Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu 
fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır. 

(7) (DeğiĢik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt için-
deki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte 
bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak 
cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, 
yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indiri-
lebilir. 

(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntem-
lerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemle-
re başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını ya-
pan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi ha-
linde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Etkin pişmanlık 
Madde 221- (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 

suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün 
amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağı-
tan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan 
kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde 
herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü 
olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi 
halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir su-
çun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, 
pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensupla-
rının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi 
halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya 
örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adı-
na suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
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eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı 
ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi 
vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve-
ya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmo-
lunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra verme-
si halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada 
üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır. 

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında 
bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolu-
nur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar 
uzatılabilir. 

(6) (Ek: 6/12/2006 – 5560/8 md.) Kişi hakkında, bu 
maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uy-
gulanmaz. 

Şapka ve Türk harfleri 
Madde 222- (Mülga: 2/3/2014-6529/16 md.) 

ALTINCI BÖLÜM 
Ulaşım Araçlarına veya 

Sabit Platformlara Karşı Suçlar 
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 
Madde 223- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da 

hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının 
hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde 
iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere 
götüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım 
aracı olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis ce-
zasına hükmolunur. 

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı 
başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etme-
sini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden 
başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(4) Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriye-
tinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolu-
nur. 

(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçek-
leşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna iliş-
kin hükümler uygulanır. 

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölge-
deki sabit platformların işgali 

Madde 224- (1) Kıt’a sahanlığında veya münhasır 
ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformu cebir 
veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir 
davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına 
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alan kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyeti-
nin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolu-
nur. 

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçek-
leşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna iliş-
kin hükümler uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Genel Ahlaka Karşı Suçlar 

Hayasızca hareketler 
Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya 

teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır. 

Müstehcenlik 
Madde 226- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, 

yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların 
içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, 

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya 
görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebile-
cek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyle-
ten, 

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde 
satışa veya kiraya arz eden, 

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş 
yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, 

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında 
veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, 

f) Bu ürünlerin reklamını yapan, 
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para ce-

zası ile cezalandırılır. 
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve 

yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık 
eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren 
ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntüle-
rini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş 
yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî pa-
ra cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, 
çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ih-
raç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına su-
nan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan be-
deni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel 
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davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren 
ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, 
nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan 
veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini 
basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına 
aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini 
veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalan-
dırılır. 

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bun-
lara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü 
fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek 
koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkın-
da uygulanmaz. 

Fuhuş 
Madde 227- (1) (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bu-

nun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya 
barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, 
dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yöne-
lik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi ceza-
landırılır. 

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu ko-
laylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin 
eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürükle-
nen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya ta-
mamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. 

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.; Yeniden 
düzenleme: 24/11/2016-6763/18 md.) Fuhşu kolaylaş-
tırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış 
görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan 
veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz 
günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandı-
rılır. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çare-
sizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden 
veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki 
fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar 
artırılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, 
üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, 
öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulu-
nan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya 
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hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş 
örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarı-
daki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bun-
lara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik 
terapiye tâbi tutulabilir. 

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 
Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve im-

kan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki 
yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan 
sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artı-
rılır. 

(3) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.) Suçun bili-
şim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halin-
de üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin 
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

(4) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.)Suçun bir 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verile-
cek ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç 
amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı oldu-
ğu oyunlardır. 

Dilencilik 
Madde 229- (1) Çocukları, beden veya ruh bakı-

mından kendini idare edemeyecek durumda bulunan 
kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıl-
dan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hı-
sımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş 
olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Aile Düzenine Karşı Suçlar 

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören 
Madde 230- (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla 

evlenme işlemi yaptıran kişi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu 
bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yuka-
rıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başka-
sıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, üç aydan bir yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan do-
layı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği 
tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(5) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 ta-
rihli ve E.: 2014/36, K.: 2015/51 sayılı Kararı ile) 

(6) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 ta-
rihli ve E.: 2014/36, K.: 2015/51 sayılı Kararı ile) 

Çocuğun soybağını değiştirme 
Madde 231- (1) Bir çocuğun soybağını değiştiren 

veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık 
kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına 
neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. 

Kötü muamele 
Madde 232- (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişi-

lerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, 
bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat 
öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulun-
duğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye 
kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 
Madde 233- (1) Aile hukukundan doğan bakım, eği-

tim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlik-
te yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu 
bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk 
eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası veri-
lir. 

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sar-
hoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılma-
sı ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi 
ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ah-
lak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan 
ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
Madde 234- (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan 

ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmı-
nın, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya 
bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından 
cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alı-
koyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da 
çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı 
oranında artırılır. 

(3) (Ek: 6/12/2006 – 5560/10 md.) Kanunî temsilci-
sinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rı-
zasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durum-
dan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üze-
rine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 

İhaleye fesat karıştırma 
Madde 235- (1) (DeğiĢik: 11/4/2013-6459/12 md.) 

Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya 
hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin 
ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıl-
dan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sa-
yılır: 

a) Hileli davranışlarla; 
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip 

olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere 
katılmalarını engellemek, 

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip 
olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak, 

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen ni-
teliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle 
değerlendirme dışı bırakmak, 

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen ni-
teliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle 
değerlendirmeye almak. 

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya 
şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere baş-
kalarının ulaşmasını sağlamak. 

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da huku-
ka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine 
veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale süre-
cindeki işlemlere katılmalarını engellemek. 
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d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin 
ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için arala-
rında açık veya gizli anlaşma yapmaları. 

(3) (DeğiĢik: 11/4/2013-6459/12 md.) İhaleye fesat 
karıştırma suçunun; 

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi 
hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. 
Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır 
cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi du-
rumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolu-
nur. 

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya ku-
ruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu 
fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, 
fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat te-
min eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç 
hükmüne göre cezalandırılırlar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya 
kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler 
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu 
kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şir-
ketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, 
kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adı-
na yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da 
kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır. 

Edimin ifasına fesat karıştırma 
Madde 236- (1) Kamu kurum veya kuruluşları, ka-

mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların 
iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faa-
liyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler 
ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin 
ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halin-
de, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır: 

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen 
maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi. 

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen mik-
tardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi. 

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen 
sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş 
gibi kabul edilmesi. 

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malze-
menin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, 
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miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul 
edilmesi. 

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya 
sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya 
eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi. 

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla men-
faat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili 
suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 

Fiyatları etkileme 
Madde 237- (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya 

malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğura-
bilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya ha-
vadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç 
aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. 

(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya 
işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üçte biri ora-
nında artırılır. 

(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza 
ayrıca sekizde bir oranında artırılır. 

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 
Madde 238- (1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeye-

rek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya 
genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya be-
sinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalma-
sına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve bin güne kadar adlî para cezası verilir. 

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteli-
ğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 

Madde 239- (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sa-
natı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya 
müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz 
kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî pa-
ra cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hu-
kuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz ki-
şilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya 
göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları 
veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uy-
gulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya 
veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile veri-
lecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet 
koşulu aranmaz. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu 
madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya 
mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ceza-
sıyla cezalandırılır. 
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Mal veya hizmet satımından kaçınma 
Madde 240- (1) Belli bir mal veya hizmeti satmak-

tan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkma-
sına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılır. 

Tefecilik 
Madde 241- (1) Kazanç elde etmek amacıyla başka-

sına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar ha-
pis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırı-
lır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 242- (1) Bu bölümde yer alan suçların iş-

lenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 
Bilişim Alanında Suçlar 

Bilişim sistemine girme 
Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe ve-

ya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada 
kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli 
karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. 

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok 
olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur. 

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim siste-
minin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında ger-
çekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik 
araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme 

Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini en-
gelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, 
değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, 
var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da 
bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üze-
rinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında ar-
tırılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlen-
mesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararı-
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na haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluştur-
maması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş-
bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
Madde 245 – (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/27 md.) 
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne 

suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran 
kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi ge-
reken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya 
kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirile-
rek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, 
satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar 
hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandı-
rılır. 

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapı-
lan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle 
kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha 
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı tak-
dirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; 
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden bi-

rinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın 

hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, 
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri-

nin, 
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hak-

kında cezaya hükmolunmaz. 
(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra 

kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun mal-
varlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri 
uygulanır. 

Yasak cihaz veya programlar 
Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) 
(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya 

sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer 
alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kulla-
nılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi 
için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları 
imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, 
kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına 
veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar ha-
pis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırı-
lır. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 246- (1) Bu bölümde yer alan suçların iş-

lenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve 

İşleyişine Karşı Suçlar 
Zimmet 
Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendi-

sine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yü-
kümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmeti-
ne geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya 
yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıl-
dıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, veri-
lecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. 

Etkin pişmanlık 
Madde 248- (1) Soruşturma başlamadan önce, zim-

mete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan 
zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek ce-
zanın üçte ikisi indirilir. 

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, 
zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğra-
nılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verile-
cek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden 
önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri 
indirilir. 

Daha az cezayı gerektiren hal 
Madde 249- (1) Zimmet suçunun konusunu oluştu-

ran malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte 
birden yarıya kadar indirilir. 

İrtikap 
Madde 250- (1) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/86 md.) 

(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak sure-
tiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya 
bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden 
kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve dav-
ranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, 
hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiy-
le, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya 
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yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halin-
de, icbarın varlığı kabul edilir. 

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak su-
retiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine 
veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte 
bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasın-
dan yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) (Ek: 2/7/2012-6352/86 md.) İrtikap edilen men-
faatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önün-
de bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarısına kadar indirilebilir. 

Denetim görevinin ihmali 
Madde 251- (1) Zimmet veya irtikap suçunun iş-

lenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu 
görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu 
tutulur. 

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya ir-
tikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görev-
lisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

Rüşvet 
Madde 252- (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/87 md.) 
(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya 

yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir 
kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye 
menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya 
yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 
kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat 
sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ce-
za ile cezalandırılır. 

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, 
suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve 
fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişi-
nin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif 
veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi ta-
rafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, bi-
rinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza ya-
rı oranında indirilir. 

(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilme-
si, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini 
hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını 
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taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak 
cezalandırılır. 

(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine men-
faat sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati 
kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşı-
madığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandı-
rılır. 

(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu ko-
nuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan, ha-
kem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması 
halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırı-
lır. 

(8) Bu madde hükümleri; 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu ku-

rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle ku-
rulmuş şirketler, 

c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde fa-
aliyet icra eden vakıflar, 

d) Kamu yararına çalışan dernekler, 
e) Kooperatifler, 
f) Halka açık anonim şirketler, 
adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını 

taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifa-
sıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla 
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif 
veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya ka-
bul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayı-
sıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de 
uygulanır. 

(9) Bu madde hükümleri; 
a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan 

kamu görevlilerine, 
b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da 

yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimlere, 
jüri üyelerine veya diğer görevlilere, 

c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyeleri-
ne, 

d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil 
olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir faaliyet 
yürüten kişilere, 

e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvu-
rulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen vatan-
daş veya yabancı hakemlere, 
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f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan 
uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin görevlilerine ve-
ya temsilcilerine, 

görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya ya-
pılmaması ya da uluslararası ticari işlemler nedeniyle 
bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut mu-
hafazası amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 
menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar ta-
rafından talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır. 

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçu-
nun yurt dışında yabancı tarafından işlenmekle birlikte; 

a) Türkiye’nin, 
b) Türkiye’deki bir kamu kurumunun, 
c) Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk 

tüzel kişisinin, 
d) Türk vatandaşının, 
tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya 

kişilerle ilgili bir işlemin yapılması veya yapılmaması 
için işlenmesi halinde, rüşvet veren, teklif veya vaat 
eden; rüşvet alan, talep eden, teklif veya vaadini kabul 
eden; bunlara aracılık eden; rüşvet ilişkisi dolayısıyla 
kendisine menfaat temin edilen kişiler hakkında, Türki-
ye’de bulundukları takdirde, resen soruşturma ve kovuş-
turma yapılır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 253- (1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle 

yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Etkin pişmanlık 
Madde 254- (1) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/88 md.) 

Rüşvet alan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenil-
meden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili 
makamlara aynen teslim etmesi halinde, hakkında rüş-
vet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Rüşvet alma 
konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin durum 
resmi makamlarca öğrenilmeden önce durumu yetkili 
makamlara haber vermesi halinde de hakkında bu suç-
tan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

(2) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/88 md.) Rüşvet veren 
veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan ki-
şinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, 
pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haber-
dar etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı ce-
zaya hükmolunmaz. 

(3) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/88 md.) Rüşvet suçuna 
iştirak eden diğer kişilerin, durum resmi makamlarca 
öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili 
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makamları haberdar etmesi halinde, hakkında bu suçtan 
dolayı cezaya hükmolunmaz. 

(4) (Ek: 26/6/2009 – 5918/4 md.) Bu madde hü-
kümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişile-
re uygulanmaz. 

Nüfuz ticareti 
Madde 255- (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/89 md.) 
(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğun-

dan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla giri-
şimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıy-
la, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden ki-
şi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi 
olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artı-
rılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürülece-
ği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması 
halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda 
menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul 
edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulu-
nulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, bi-
rinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında 
indirilir. 

(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek 
fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırı-
lır. 

(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine 
menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin 
menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, bi-
rinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır. 

(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunma-
nın müstakil bir suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca 
bu suç nedeniyle cezalandırılır. 

(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin doku-
zuncu fıkrasında sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti 
yapılması halinde de uygulanır. Bu kişiler hakkında, 
Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı 
olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuş-
turma yapılır. 

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
Madde 256- (1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu 

görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı göre-
vinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması 
halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygu-
lanır. 
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Görevi kötüye kullanma 
Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımla-

nan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket 
etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun 
zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat 
sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dı-
şında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya ge-
cikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamu-
nun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir men-
faat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
Göreve ilişkin sırrın açıklanması 
Madde 258- (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen 

veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gere-
ken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı 
açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun 
başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görev-
lisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci 
fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza veri-
lir. 

Kamu görevlisinin ticareti 
Madde 259- (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuz-

dan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satma-
ya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

Kamu görevinin terki veya yapılmaması 
Madde 260- (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu bi-

çimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, gö-
revlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan 
veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu gö-
revlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya 
hükmolunmaz. 

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile 
ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve 
kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, 
verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da ve-
rilmeyebilir. 

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 
Madde 261- (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşulla-

ra aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşın-
maz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de ol-
sa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır 
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cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı ay-
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 
Madde 262- (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizam-

lara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya 
terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sür-
düren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veri-
lir. 

Kanuna aykırı eğitim kurumu 
Madde 263 – (Mülga – 17/4/2013-6460/13 md.) 
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 
Madde 264- (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya 

mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve 
başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan 
nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan 
yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız bu fiilden ötürü 
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında 
artırılarak hükmolunur. 

Görevi yaptırmamak için direnme 
Madde 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini 

yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kul-
lanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi 
halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale 
koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından bir-
likte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında 
artırılır. 

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç 
örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanıla-
rak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verile-
cek ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçek-
leşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna iliş-
kin hükümler uygulanır. 

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 
Madde 266- (1) Görevi gereği olarak elinde bulun-

durduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında 
kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımın-
da kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurul-
mamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Adliyeye Karşı Suçlar 

İftira 
Madde 267- (1) Yetkili makamlara ihbar veya şika-

yette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemedi-
ğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma 
başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını 
sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat 
eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada 
bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında 
beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nede-
niyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir ko-
ruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre ve-
rilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında 
beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına 
alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca 
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hüküm-
lere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya 
müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıl-
dan otuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infa-
zına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza 
yarısı kadar artırılır. 

(7) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 
tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı 
ile.) 

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdu-
run fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar. 

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan 
dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde 
basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hü-
kümlüden tahsil edilir. 

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kulla-
nılması 

Madde 268- (1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hak-
kında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engelle-
mek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgile-
rini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre 
cezalandırılır. 
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Etkin pişmanlık 
Madde 269- (1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî 

veya idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından 
dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı veri-
lecek cezanın beşte dördü indirilir. 

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce 
iftiradan dönme halinde, iftira suçundan dolayı verile-
cek cezanın dörtte üçü indirilir. 

(3) Etkin pişmanlığın; 
a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi 

halinde, verilecek cezanın üçte ikisi, 
b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi 

halinde, verilecek cezanın yarısı, 
c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması halinde, 

verilecek cezanın üçte biri, 
İndirilebilir. 
(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idari 

yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil dolayısıyla; 
a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin piş-

manlıkta bulunulması halinde, verilecek cezanın yarısı, 
b) İdari yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişman-

lıkta bulunulması halinde, verilecek cezanın üçte biri, 
İndirilebilir. 
(5) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/31 md.) Basın ve 

yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık 
hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yön-
temle yayınlanması gerekir. 

Suç üstlenme 
Madde 270- (1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı 

olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren 
kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üst-
soy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla 
işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirile-
bileceği gibi tamamen de kaldırılabilir. 

Suç uydurma 
Madde 271- (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yet-

kili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenme-
yen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapıl-
masını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla ka-
dar hapis cezası verilir. 

Yalan tanıklık 
Madde 272- (1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle 

başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye 
yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak ta-
nıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir. 
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(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık 
dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde ger-
çeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

(3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir su-
çun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan 
tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak 
gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma 
tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden do-
layı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer ol-
madığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarı-
daki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına 
alınması veya tutuklanması halinde; yüklenen fiili işle-
mediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuş-
turmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşu-
luyla; yalan tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetin-
den yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı 
fail olarak sorumlu tutulur. 

(6) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına 
mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis 
cezasına; hükmolunur. 

(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm 
olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, altıncı 
fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır. 

(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında ha-
pis cezası dışında adlî veya idari bir yaptırım uygulan-
mışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi, üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerekti-
ren sebepler 

Madde 273- (1) Kişinin; 
a) Kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin so-

ruşturma ve kovuşturmaya uğramasına neden olabilecek 
bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması, 

b) Tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu 
hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak 
tanıklık yapması, 

Halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gi-
bi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları 
kapsamında yapılan yalan tanıklık hallerinde uygulan-
maz. 
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Etkin pişmanlık 
Madde 274- (1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hak-

kında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçla-
yacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce 
gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. 

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak 
kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte 
karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçe-
ğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisinden 
yarısına kadarı indirilebilir. 

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen 
mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söy-
lenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte biri-
ne kadarı indirilebilir. 

Yalan yere yemin 
Madde 275- (1) Hukuk davalarında yalan yere ye-

min eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin 
söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. 

(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşme-
sinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek ce-
zanın yarısı indirilir. 

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
Madde 276- (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı 

kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık 
dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tara-
fından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı müta-
laada bulunması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tara-
fından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri 
gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde, birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkileme-
ye teşebbüs 

Madde 277- (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/90md.) 
(1) Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya 

çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak 
amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katıla-
nın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğura-
cak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da 
beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi 
veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs 
eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. (Ek cümle: 18/6/2014-6545/69 md.) Teşeb-
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büs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza 
altı aydan iki yıla kadardır. 

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir 
suçu da oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerine 
göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır. 

Suçu bildirmeme 
Madde 278- (Ġptal: Anayasa Mahkemesinin 

30/6/2011 tarihli ve E.:2010/52, K.:2011/113 sayılı 
Kararı ile.; DeğiĢik: 2/7/2012-6352/91 md.) 

(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bil-
dirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neti-
celerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu 
yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, 
bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hami-
leliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bu-
lunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza, yarı oranında artırılır. 

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımın-
dan cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yüküm-
lülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin 
hükümler saklıdır. 

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 
Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuş-

turmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağ-
lantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde 
bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme göste-
ren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından 
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ce-
za yarı oranında artırılır. 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 
Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun iş-

lendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, 
durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta 
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş 
tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren di-
ğer kişiler anlaşılır. 

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 
Madde 281- (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engel-

lemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, 
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gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya 
işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra 
hükmüne göre ceza verilmez. 

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle 
bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden 
önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi 
hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verile-
cek cezanın beşte dördü indirilir. 

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
Madde 282- (1) (DeğiĢik: 26/6/2009 – 5918/5 md.) 

Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerekti-
ren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt 
dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını giz-
lemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda ka-
naat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan 
kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Birinci fıkradaki 
suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusu-
nu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek 
satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli 
bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sıra-
sında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı ora-
nında artırılır. 

(4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza bir kat artırılır. 

(5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hak-
kında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce 
suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini 
sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber 
vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu 
maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolun-
maz. 

Suçluyu kayırma 
Madde 283- (1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, ya-

kalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtul-
ması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle 
bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 

(3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer 
suç ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmo-
lunmaz. 

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme 
Madde 284- (1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş 

olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği 
halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin 
başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde yetkili 
makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki fıkra hükmü-
ne göre cezalandırılır. 

(3) Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle 
bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 

(4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tara-
fından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. 

Gizliliğin ihlali 
Madde 285- (1) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/92 md.) 
(1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. Bu suçun oluşabilmesi için; 

a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin 
açıklanması suretiyle, suçlu sayılmama karinesinden ya-
rarlanma hakkının veya haberleşmenin gizliliğinin ya da 
özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, 

b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine 
ilişkin olarak yapılan açıklamanın maddi gerçeğin orta-
ya çıkmasını engellemeye elverişli olması, 

gerekir. 
(2) Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın 

tarafı olan kişilere karşı gizli tutulması gereken kararla-
rın ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizlili-
ğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya 
adli para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya ka-
palı yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama 
veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bi-
rinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu su-
çun oluşması için, tanığın korunmasına ilişkin olarak 
alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin 
gerçekleşmesi aranmaz. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kamu 
görevlisi tarafından görevinin sağladığı kolaylıktan ya-
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rarlanılarak işlenmesi halinde, ceza yarısına kadar artırı-
lır. 

(5) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin 
suçlu olarak algılanmalarına yol açacak şekilde görüntü-
lerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber 
verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç 
oluşturmaz. 

Ses veya görüntülerin kayda alınması 
Madde 286- (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemle-

ri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda 
alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Genital muayene 
Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı ol-

maksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu 
muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını 
korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hü-
kümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yu-
karıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
Madde 288- (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/93 md.) 
(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta 

olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi 
veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda 
bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya ta-
nığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen 
sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az 
olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. 

Muhafaza görevini kötüye kullanma 
Madde 289- (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine 

resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi 
bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı 
dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar 
hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalan-
dırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek 
ceza yarı oranında indirilir. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluş-
turan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren 
veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen 
kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir. 

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim 
olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle 
elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne 
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aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozul-
masına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırı-
lır. 

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma 
kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan 
kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozul-
ması 

Madde 290- (1) Hükmen hak sahiplerine teslim edi-
len taşınmaz mallara tekrar elkoyan kimseye üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen tes-
lim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir neden-
le elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rıza-
sı dışında alınması halinde hırsızlık, cebren alınması ha-
linde yağma, hileyle alınması halinde dolandırıcılık, tah-
rip edilmesi halinde mala zarar verme suçuna ilişkin hü-
kümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması halin-
de, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı in-
dirilir. 

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine 
girme 

Madde 291- (1) Kendisini, bir hükümlünün veya tu-
tuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tu-
tukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Hükümlü veya tutuklunun kaçması 
Madde 292- (1) Tutukevinden, ceza infaz kurumun-

dan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elin-
den kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenme-
si halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 

(3) Bu suçun, silahlı olarak ya da birden çok tutuklu 
veya hükümlü tarafından birlikte işlenmesi halinde, yu-
karıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir katına kadar 
artırılır. 

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin veya 
kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya za-
rar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur. 

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu 
dışında çalıştırılan hükümlüler ile hapis cezası adlî para 
cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

(6) (Mülga: 29/6/2005 – 5377/33 md.) 
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Etkin pişmanlık 
Madde 293- (1) Tutuklu veya hükümlünün, kaçtık-

tan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden tes-
lim olması halinde, kaçtığı günden itibaren teslimin ger-
çekleştiği güne kadar geçen süre dikkate alınarak, veri-
lecek cezanın altıda beşinden altıda birine kadarı indiri-
lir. Ancak, kaçma süresinin altı ayı geçmesi halinde ce-
zada indirim yapılmaz. 

Kaçmaya imkan sağlama 
Madde 294- (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun 

kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek 
olan hapis cezasının süresine göre iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, hükümlü-
nün cezası; 

a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla, 
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz 

yıldan oniki yıla, 
Kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlen-

mesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla ol-

ması halinde, bu sayı göz önünde bulundurularak, veri-
lecek ceza üçte birden bir katına kadar artırılır. 

(5) Bu suçların gözaltına alınan, tutuklu veya hü-
kümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişiler tara-
fından işlenmesi halinde, verilecek ceza, üçte biri ora-
nında artırılır. 

(6) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tara-
fından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri ora-
nında indirilir. 

(7) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin veya 
kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya za-
rar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur. 

(8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, mu-
hafaza veya nakli ile görevli kişinin dikkat ve özen yü-
kümlülüğüne aykırı davranmasından yararlanarak kaç-
ması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Muhafızın görevini kötüye kullanması 
Madde 295- (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hü-

kümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerin, gö-
revlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri halinde, 
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görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygu-
lanır. 

(2) Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimse, gö-
revinin gereklerine aykırı olarak gözaltına alınan, tutuk-
lu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir sürey-
le uzaklaşmasına izin verirse; altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bu 
fırsattan yararlanarak kaçması halinde, kaçmaya kasten 
imkan sağlama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması 
Madde 296- (1) Hükümlü veya tutukluların toplu 

olarak ayaklanması halinde, her biri hakkında altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hükümlü ve-
ya tutuklu sayısının üçten fazla olmaması halinde, bu 
suçtan dolayı cezaya hükmedilmez. 

(2) Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi 
halinde, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya 
hükmolunur. 

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak 
Madde 297- (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine si-

lah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik ha-
berleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun 
konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bu-
lundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikri iç-
tima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

(2) (Ġptal: Anayasa Mahkemesinin 7/7/2011 tarih-
li ve E.:2010/69, K.:2011/116 sayılı Kararı ile.; Yeni-
den düzenleme: 24/11/2016-6763/20 md.) Birinci fıkra 
kapsamı dışında kalan; 

a) Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi, 
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın 

çıkarmaya yarayan malzemeyi, 
c) Alkol içeren her türlü içeceği, 
d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve 

malzemeyi, 
e) 188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak 

üzere, yeşil reçeteye tabi ilaçları, 
f) Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar ha-

riç, mahkemelerce yasaklanmış veya suç örgütlerini 
temsil eden yayın, afiş, pankart, resim, sembol, işaret, 
doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme 
araçlarını, 
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g) Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve 
görüntü almaya yarayan araçları, 

ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, bura-
larda bulunduran veya kullanan kişi bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hü-
kümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli kişiler 
tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artı-
rılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların ko-
nusunu oluşturan eşyayı yanında bulunduran veya kul-
lanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle 
elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı 
oranında indirilir. 

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 
Madde 298- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevle-

rinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, 
ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim 
programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazan-
dırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve 
tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin etmeleri-
ni, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhu-
riyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile 
görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını 
her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve 
tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat 
verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair 
her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

(2) Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelle-
yenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya 
ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yol-
da kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engel-
lenmesi sayılır. 

(3) Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten ya-
ralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin-
den biri veya ölüm meydana gelmiş ise, ayrıca kasten 
yaralama veya kasten öldürme suçlarına ilişkin hüküm-
lere göre cezaya hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının 

Saygınlığına Karşı Suçlar 
Cumhurbaşkanına hakaret 
Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden ki-

şi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 
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(2) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun ale-
nen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranın-
da artırılır. 

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet 
Bakanının iznine bağlıdır. 

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama 
Madde 300- (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak 

veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, 
Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özel-
liklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hak-
kında uygulanır. 

(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ül-
kede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, 
verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Dev-
letin kurum ve organlarını aşağılama 

Madde 301- (DeğiĢik: 30/4/2008-5759/1 md.) 
(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağı-
layan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen 
aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırı-
lır. 

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 
suç oluşturmaz. 

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet 
Bakanının iznine bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 
Madde 302- (1) (DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/36 

md.) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını 
yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya 
Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini 
bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan top-
raklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yöne-
lik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların iş-
lenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur. 
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(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dola-
yısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 

Düşmanla işbirliği yapmak 
Madde 303- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile sa-

vaş halinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, 
düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
ne karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş, müebbet ha-
pis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta 
görevi üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların iş-
lenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrı-
ca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya 
hükmolunur. 

(4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bu-
lunup da bu devlet ordusunda hizmete alınmak mecbu-
riyetinde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya 
hükmolunmaz. 

Devlete karşı savaşa tahrik 
Madde 304- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine 

karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunma-
sı için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu 
amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbir-
liği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. (Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 – 
5377/37 md.) 

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluştu-
rulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak destek-
lenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayı-
sıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik ted-
birlerine hükmolunur. 

Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için 
yarar sağlama 

Madde 305- (1) (DeğiĢik fıkra: 29/6/2005 – 
5377/38 md.) Temel millî yararlara karşı fiillerde bu-
lunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya 
kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatanda-
şa ya da Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yı-
la kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası veri-
lir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı 
cezaya hükmolunur. 
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(2) (DeğiĢik fıkra: 29/6/2005 – 5377/38 md.) Fiilin 
savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza 
yarı oranında artırılır. 

(3) Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu ne-
denle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine 
bağlıdır. 

(4) Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, 
toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyetin Ana-
yasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır. 

Yabancı devlet aleyhine asker toplama 
Madde 306- (1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile 

karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı 
bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane ha-
reketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet 
hapis cezası verilir. 

(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bo-
zacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatandaşlarını 
misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte 
ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana ge-
lirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Ada-
let Bakanının iznine bağlıdır. 

(6) Bu madde hükümleri, fiili savaş halinde ülke top-
raklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı 
devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş 
hareketleri hakkında uygulanmaz. 

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri 
yararına anlaşma 

Madde 307- (1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait 
olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve ha-
va ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve 
diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bu-
lunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya 
geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale geti-
ren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası veri-
lir. 

(2) Suçun; 
a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çı-

karı için işlenmiş olması, 
b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve 

yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş 
olması, 

Halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunur. 
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(3) Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fık-
rada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran 
veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin 
taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle su-
çun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıl-
dan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak 
üzere, düşman askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya 
Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek 
maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da 
aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işle-
yen kişiye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası veri-
lir. 

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, 
düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk 
Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen 
kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir. 

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye 
Devleti ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan 
devlet zararına olarak Türkiye’de işlenmesi halinde de 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Düşman devlete maddi ve mali yardım 
Madde 308- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşya-
yı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı ola-
rak veren vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Türkiye’de oturan 
yabancı hakkında da uygulanır. 

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapı-
lan borçlanmalara veya her ne nedenle olursa olsun 
ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolay-
laştıran vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya 
aynı ceza verilir. 

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada 
yazılı haller dışında, nerede bulunursa bulunsun düşman 
devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında 
oturan diğer kimselerle Türkiye Devleti zararına veya 
düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nite-
likte doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan 
vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancıya iki yıldan 
beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para ceza-
sı verilir. 
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(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman dev-
letle aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet 
yararına işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uy-
gulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine 

Karşı Suçlar 
Anayasayı ihlal 
Madde 309- (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan 
kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getir-
meye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye 
teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların iş-
lenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dola-
yısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı 
Madde 310- (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan 

kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırı-
lır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamam-
lanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bu-
lunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı ora-
nında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verile-
cek ceza beş yıldan az olamaz. 

Yasama organına karşı suç 
Madde 311- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya 
tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların iş-
lenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur. 

Hükûmete karşı suç 
Madde 312- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 

Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya gö-
revlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye 
teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası verilir. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların iş-
lenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hü-
kümlere göre cezaya hükmolunur. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan 
Madde 313- (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye 
onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan 
gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan 
yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı 
isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı 
yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devle-
tin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yarar-
lanmak suretiyle işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlen-
mesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca 
bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hük-
molunur. 

Silâhlı örgüt 
Madde 314- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bö-

lümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı ör-
güt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, 
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin 
diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır. 

Silâh sağlama 
Madde 315- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan 

örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunla-
rın amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak 
veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakle-
den veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır. 

Suç için anlaşma 
Madde 316- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bö-

lümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli 
vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi 
olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların 
ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayı-
sıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çeki-
lenlere ceza verilmez. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Milli Savunmaya Karşı Suçlar 

Askerî komutanlıkların gasbı 
Madde 317- (1) Kanunen yetkili olmadıkları veya 

Devlet tarafından memur edilmedikleri halde, bir asker 
kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya 
savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem 
mevkiin veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman 
veya şehrin komutasını alanlara müebbet hapis cezası 
verilir. 

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından 
görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda gösterilen yerle-
rin komutanı bulunanlardan, yetkili makamlarca komu-
tanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlara 
da aynı ceza verilir. 

Halkı askerlikten soğutma 
Madde 318- (1) (DeğiĢik: 11/4/2013-6459/13 md.) 

Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya 
askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yap-
maktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulu-
nanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı 
oranında artırılır. 

Askerleri itaatsizliğe teşvik 
Madde 319- (1) Askerleri veya askerî idareye bağlı 

olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaat-
sizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini 
veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönel-
ten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya di-
siplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler 
önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, aleni olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(3) Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı 
oranında artırılır. 

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 
Madde 320- (1) Hükûmetin izni olmaksızın bir ya-

bancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya bunların le-
hinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker 
yazan veya vatandaşları silahlandıran kimseye üç yıldan 
altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Asker yazılanlar veya silahlandırılanlar arasından 
asker veya askerlik çağında olanlar varsa ceza üçte biri 
oranında artırılır. 

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Savaş zamanında emirlere uymama 
Madde 321- (1) Savaş zamanında Devletin yetkili 

makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek 
aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla ka-
dar hapis cezası verilir. 

Savaş zamanında yükümlülükler 
Madde 322- (1) Savaş zamanında, Devletin silahlı 

kuvvetlerinin veya halkın ihtiyaçları için Devlet veya 
bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya 
kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak 
veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yüküm-
lülükleri kısmen veya tamamen yerine getirmeyen kim-
seye üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası verilir. 

(2) Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine 
getirilmemesi taksirden ileri gelmişse, cezanın dörtte 
üçüne kadarı indirilebilir. 

(3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine ge-
tirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleşme 
bulunan aracılar veya bunların temsilcileri neden olmuş-
sa, bunlar hakkında da aynı cezalar uygulanır. 

(4) Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesinde hile yapan yukarıdaki fıkralarda yazılı kişile-
re on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası verilir. 

Savaşta yalan haber yayma 
Madde 323- (1) Savaş sırasında kamunun endişe ve 

heyecan duymasına neden olacak veya halkın manevi-
yatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direnci-
ni azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel 
maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakle-
den veya temel milli yararlara zarar verebilecek herhan-
gi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıldan on yıla ka-
dar hapis cezası verilir. 

(2) Eğer fiil; 
a) Propagandayla, 
b) Askerlere yönelik olarak, 
c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi, 
İşlenmişse, verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar 

hapistir. 
(3) Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse mü-

ebbet hapis cezası verilir. 
(4) Savaş zamanında düşman karşısında milletin di-

rencini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekilde yaban-
cı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme ka-
ğıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareket-
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lerde bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve 
üçbin güne kadar adlî para cezası verilir. 

(5) Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile an-
laşma sonucu işlenmişse ceza yarısı; düşmanla anlaşma 
sonucu işlenmiş ise bir katı oranında artırılır. 

Seferberlikle ilgili görevin ihmali 
Madde 324- (1) Sulh zamanında seferberlikle ilgili 

görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine 
altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 
Madde 325- (1) Türkiye ile savaş halinde bulunan 

bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan 
ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka 
yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 
Madde 326- (1) Devletin güvenliğine veya iç veya 

dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kıs-
men veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar 
üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları 
tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hi-
leyle alan veya çalan kimseye sekiz yıldan oniki yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş 
veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet 
hapis cezası verilir. 

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 
Madde 327- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış 

siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli 
kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş 
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareket-
lerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir. 

Siyasal veya askerî casusluk 
Madde 328- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış 

siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli 
kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil; 
a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin ya-

rarına işlenmişse, 
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b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş ha-
zırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketle-
rini tehlikeye sokmuşsa, 

Fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin 
bilgileri açıklama 

Madde 329- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış 
siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kal-
ması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin sa-
vaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî ha-
reketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yı-
la kadar hapis cezası verilir. 

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise bi-
rinci fıkrada yazılı olan halde, faile altı aydan iki yıla, 
ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin varlığı halinde ise 
üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 
Madde 330- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış 

siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kal-
ması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk mak-
sadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin sa-
vaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî ha-
reketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Uluslararası casusluk 
Madde 331- (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya 

iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıy-
la gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı dev-
let lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin 
eden vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulu-
nan yabancıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve-
rilir. 

Askerî yasak bölgelere girme 
Madde 332- (1) Devletin askerî yararı gereği giril-

mesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile gi-
renlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan se-
kiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde 
sadakatsizlik 

Madde 333- (1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve 
Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni 
keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisi-
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nin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılma-
sını sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üç-
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devle-
tin yararına işlenir veya Devletin savaş hazırlıklarını 
veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye 
sokacak olursa, faile müebbet hapis cezası verilir. 

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memle-
kette Devlete ait belirli bir işi görmek için görevlendiri-
len kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu 
fiilden dolayı zarar meydana gelebildiği takdirde faile 
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini 
haber alıp da bunları zamanında yetkililere ihbar etme-
yenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri temin 
Madde 334- (1) Yetkili makamların kanun ve dü-

zenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve 
niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin 
eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası veri-
lir. 

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş et-
kinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşı-
ya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar hapis ceza-
sı verilir. 

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini 
Madde 335- (1) Yetkili makamların kanun ve dü-

zenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve 
niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siya-
sal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye 
sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devle-
tin yararına işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını 
veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikey-
le karşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri açıklama 
Madde 336- (1) Yetkili makamların kanun ve dü-

zenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve 
niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açık-
layan kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve-
rilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin sa-
vaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî ha-
reketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yı-
la kadar hapis cezası verilir. 
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(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, bi-
rinci fıkrada yazılı olan halde faile altı aydan iki yıla, 
ikinci fıkrada yazılı halde üç yıldan sekiz yıla kadar ha-
pis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla açıklama 

Madde 337- (1) Yetkili makamların kanun ve dü-
zenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve 
niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siya-
sal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye 
on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin sa-
vaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî ha-
reketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 
Madde 338- (1) Bu bölümde tanımlanan suçların iş-

lenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne 
aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolay-
laşmış ise, taksirle davranan faile altı aydan üç yıla ka-
dar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş 
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareket-
lerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle dav-
ranan faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası veri-
lir. 

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundur-
ma 

Madde 339- (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış 
siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgi-
leri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı 
ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları 
elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul 
edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu 
nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıl-
dan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan se-
kiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 
Yabancı devlet başkanına karşı suç 
Madde 340- (1) Yabancı devletlerden birinin başka-

nına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde 
biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını ge-
rektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-
na hükmolunur. 
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(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete 
bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı 
devletin şikayetine bağlıdır. 

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 
Madde 341- (1) Resmen çekilmiş olan yabancı dev-

let bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen 
tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma ya-
pılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır. 

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 
Madde 342- (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli 

veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı devlet tem-
silcileri ile bunların diplomasi memurları veya uluslara-
rası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ay-
rıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine kar-
şı görevlerinden dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu 
görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler hakkında, bu 
Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuştur-
ma yapılması, mağdurun şikayetine bağlıdır. 

Karşılıklılık koşulu 
Madde 343- (1) Bu bölümde yazılı hükümlerin uy-

gulanması, karşılıklılık koşuluna bağlıdır. 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 
Geçici Madde 1 – (Ek: 11/4/2013-6459/14 md.) 
(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 

235 inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle gö-
rülmekte olan davalarda görevsizlik kararı verilemez. 

Yürürlük 
Madde 344- (1) Bu Kanunun; 
a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü 

maddesi yayımı tarihinde, 
b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirle-
tilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası ya-
yımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 

c) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 345- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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5237 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN 
HÜKÜMLER 

(1) 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun Geçici 
1 inci Maddesi: 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rih itibarıyla hükme bağlanmış olmakla beraber henüz 
kesinleşmemiş olan dosyalarda, uzlaşma kapsamının 
genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez. 

 
 

5237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK 

GETĠREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESĠ TARAFINDAN 

ĠPTAL EDĠLEN HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE 
GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

 
DeğiĢtiren Kanu-

nun/ Ġptal Eden 

Anayasa Mahke-

mesinin Kararının 

Numarası 

5237 sayılı Kanunun 

değiĢen veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

5328 
59, 62, 85, 86, 87, 88, 

90,116, 235, 344 
31/3/2005 

5378 122 7/7/2005 

5377 

4, 7, 13, 30, 31, 43, 61, 
66, 82, 84, 87, 103, 105, 
107, 125, 145, 150, 155, 
158, 168, 184, 188, 190, 
191, 218, 221, 245, 252, 
263, 268, 269, 288, 292, 
293, 299, 302, 304, 305 

8/7/2005 

5560 
61, 73, 80, 87, 89, 142, 
191, 221, 227, 234, 245 
ve İşlenemeyen Hüküm 

19/12/2006 

5739 50 1/3/2008 

5759 301 8/5/2008 

5841 154 14/3/2009 

5918 13, 55, 165, 254, 282 9/7/2009 

6008 79 25/7/2010 

6086 257 19/12/2010 

6217 191 14/4/2011 

6352 

132, 133, 134, 141, 142, 
163, 168, 220, 250, 252, 
254, 255,257, 277, 278, 

285, 288 

5/7/2012 
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Anayasa Mahke-
mesi’nin 

17/11/2011 tarihli 
ve E.: 2010/115, 
K.: 2011/154 sa-

yılı Kararı 

267 nci maddenin yedinci 
fıkrası 

17/3/2013 

6456 158 18/4/2013 

6459 
94, 215, 220, 235, 318, 

Geçici Madde 1 
30/4/2013 

6460 263 30/4/2013 

6462 122, 278 30/5/2013 

Anayasa Mahke-
mesi’nin 

10/4/2013 tarihli 
ve E.: 2013/14, 

K.: 2013/56 sayılı 
Kararı 

267 

10/12/2013 tari-
hinden başlayarak 
altı ay sonra 
(10/6/2014) 

6526 135, 136, 138 6/3/2014 

6529 112, 113, 115, 122, 222 13/3/2014 

6545 
12, 18, 102, 103, 104, 

105, 142, 143, 149, 152, 
188, 190, 191, 277 

28/6/2014 

6638 188, 191 4/4/2015 

Anayasa Mahke-
mesi’nin 

14/1/2015 tarihli 
ve E.: 2014/116, 
K.: 2015/4 sayılı 

Kararı 

272 

29/4/2015 tarihin-
den başlayarak 
altı ay sonra 

(29/10/2015) 

Anayasa Mahke-
mesi’nin 

27/5/2015 tarihli 
ve E.: 2014/36, 

K.: 2015/51 sayılı 
Kararı 

230 10/6/2015 

Anayasa Mahke-
mesi’nin 

8/10/2015 tarihli 
ve E.: 2014/140, 

K.: 2015/85 sayılı 
Kararı 

53 24/11/2015 

Anayasa Mahke-

mesi’nin 
12/11/2015 tarihli 

ve E.: 2015/26, 
K.: 2015/100 sa-

yılı Kararı 

103 

11/12/2015 tari-
hinden başlayarak 
bir yıl sonra 

(11/12/2016) 

6698 135, 226, 243, 245/A 7/4/2016 
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6706 18 5/5/2016 

Anayasa Mahke-
mesi’nin 

26/5/2016 tarihli 
ve E.: 2015/108, 

K.: 2016/46 sayılı 
Kararı 

103 

13/7/2016 tarihin-
den başlayarak 
altı ay sonra 

(13/1/2017) 

6754 276 24/11/2016 

6763 
54, 75, 103, 158, 174, 

179, 192, 227, 228, 297 
2/12/2016 

KHK/694 188, 190, 228 25/8/2017 

 



 

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE 

UYGULAMA ġEKLĠ HAKKINDA KANUN 

 
Kanun Numarası : 5252 
Kabul Tarihi : 4/11/2004 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 
  Sayı : 25642 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 44 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konul-
masına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürür-

lükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce-
za Kanununa yapılan yollamaları, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan 
hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygu-
lanması için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri, yü-
rürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne 
suretle hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların na-
sıl infaz edileceğine ilişkin hükümleri kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uyum Hükümleri 

Yollamalar 
Madde 3- (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 

Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluştu-
ran maddelere yapılmış sayılır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza 
Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış olan yol-
lamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümle-
rin karşılığını oluşturan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun maddelerine yapılmış sayılır. 

Diğer kanunlardaki para cezalarının artırılması ve 
usulü 

Madde 4- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dı-
şındaki kanunlarda yer alan para cezalarından nispî nite-
likteki vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve 
tazminat kabilinden değişen orana bağlı bulunan para 
cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde göste-
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rilmiş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin para 
cezaları dahil); 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu 
tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve 
tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türki-
ye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış 
para cezaları yüzkırkiki-binsekizyüzaltmış katına, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
olunup da; 

1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulu-
nan kanunlardaki para cezaları seksenbeşbinyediyüz 
onbeş katına, 

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları elli-
yedibinyüz-kırkbeş katına, 

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları yir-
misekizbin-beşyüzyetmiş katına, 

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları on-
dörtbiniki-yüzseksenbeş katına, 

5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları se-
kizbinbeş-yüzyetmiş katına, 

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları iki-
binsekiz-yüzaltmış katına, 

7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları bin-
dörtyüzotuz katına, 

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar yü-
rürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları kırk-
dört katına, 

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli 
ve 4262 sayılı kanunlarla değişik 2918 sayılı Karayolla-
rı Trafik Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihin-
den 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş kanun-
lardaki para cezaları yirmidokuz katına, 

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları beş 
katına, 

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları 
dört katına, 

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları üç 
katına, 
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13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları iki 
katına, 

Çıkarılmıştır. 
Ağır para cezasının dönüştürülmesi 
Madde 5- (1) Kanunlarda öngörülen “ağır para” ce-

zaları, “adli para” cezasına dönüştürülmüştür. 
(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen 

cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, alt 
veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerekti-
rir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı 
dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası ola-
rak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli 
para cezaları hakkında uygulanmaz. 

(3) (Ek fıkra: 11/5/2005 – 5349/1 md.) Ağır para 
cezasından dönüştürülen adlî para cezasının ödenmeme-
si halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 
ncı maddesi hükümlerine göre hapis süresinin belirlen-
mesinde bir gün karşılığı olarak yüzmilyon Türk Lirası 
esas alınır. 

Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi 
Madde 6- (DeğiĢik: 11/5/2005 – 5349/2 md.) 
(1) Kanunlarda öngörülen “ağır hapis” cezaları, “ha-

pis” cezasına dönüştürülmüştür. 
(2) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/14 md.) 1 Haziran 

2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş kanunlarda; 
a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dö-

nüştürülen cezalar, kanunlarında aksine bir hüküm yok-
sa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak, 

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine bir hüküm 
yoksa alt sınır bir ay, üst sınır beş yıl olarak, 

uygulanır. 
Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para ce-

zasına dönüştürülmesi 

Madde 7 – (DeğiĢik: 11/5/2005 – 5349/3 md.)(1) 
Kanunlarda, “hafif hapis” veya “hafif para” cezası ola-
rak öngörülen yaptırımlar, idari para cezasına dönüştü-
rülmüştür. İdari para cezasının hesaplanmasında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükümleri 
uygulanır. İlgili kanunda “hafif hapis” cezasının üst sı-
nırının belirtilmediği hallerde, idari para cezasının he-
saplanmasında esas alınacak gün sayısının üst sınırı, ye-
diyüzotuzdur. 

(2) Kanunlarda, “hafif hapis cezası” ile “hafif para 
cezası”nın seçimlik olarak veya birlikte öngörüldüğü 
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hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde 
“hafif hapis cezası” esas alınır. 

(3) Kanunlarda, sadece “hafif para cezası”nın öngö-
rüldüğü ve cezanın alt veya üst sınırının belirtilmediği 
hallerde, idari para cezası, yüzyirmimilyon Türk Lira-
sından az, on-sekizmilyar Türk Lirasından fazla olamaz. 

(4) Bu madde hükmüne göre idari para cezasına ka-
rar vermeye mülki amir yetkilidir. 

Yeni Türk Lirasının kullanılması 
Madde 8- (1) Türk Ceza Kanununda geçen “Türk 

Lirası” ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 ta-
rihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Pa-
ra Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede te-
davülde bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak adlan-
dırıldığı sürece, bu ibare kullanılır. 

Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul 
Madde 9- (1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesin-

leşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun 
lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği haller-
de, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Haziran 2005 tarihinden 
önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan hükümle-
rin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması ge-
rektiği gerekçesiyle bozularak mahkemesine gönderilen 
hükümler hakkında da uygulanır. 

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların 
ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan 
sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belir-
lenir. 

(4) (Ek fıkra: 11/5/2005 – 5349/4 md.) Kesin hü-
kümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe 
giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi 
ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından 
dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

İnfazın ertelenmesi veya durdurulması 
Madde 10- (1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce ke-

sinleşmiş olan mahkûmiyet kararları hakkında bu Kanu-
nun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu-
lü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın erte-
lenmesine veya durdurulmasına karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 11- (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Ço-

cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun çeşitli maddelerinde geçen 
“11 yaş” deyimi “12 yaş” olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 12- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla, 

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun 
Mevkii Mer’iyete Vaz’ına Müteallik Kanun, 

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1 – (Ek: 11/5/2005 – 5349/6 md.) 
(1) Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-

nunun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı 
hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapı-
lıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygula-
nır. 

Yürürlük 
Madde 13- (1) Bu Kanunun, 
a) “İnfazın ertelenmesi veya durdurulması” başlıklı 

10 uncu maddesi hükmü yayımı tarihinde, 
b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku-

rulu yürütür. 
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BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ KISIM 

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsam ve Tanımlar 
Kanunun kapsamı 
Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl 

yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan ki-
şilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. 

Tanımlar 
Madde 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altın-

da bulunan kişiyi, 
b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren 

hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulu-
nan kişiyi, 

c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesin-
de savunmasını yapan avukatı, 

d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen so-
rumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, 

e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç 
şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne ka-
dar geçen evreyi, 

f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, 
hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 

g) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya 
Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla 
ilgili olarak dinlenmesini, 

h) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahke-
me tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suç-
la ilgili olarak dinlenmesini, 

i) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme 
bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve 
malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etki-
lenecek veya bunlara katlanacak kişiyi, 
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j) Suçüstü: 
1. İşlenmekte olan suçu, 
2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden 

hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları 
tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, 

3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya 
delille yakalanan kimsenin işlediği suçu, 

k) Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa 
da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu, 

l) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıy-
la yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, 
seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygula-
namayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hü-
kümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil ka-
yıtlarına geçirilmeyen hapsi, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Görev 
Görev 
Madde 3 – (1) Mahkemelerin görevleri kanunla be-

lirlenir. 
(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/6 md.) Barış zamanında, 

asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya 
diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı 
yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iş-
tirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişile-
rin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları 
adlî yargı mahkemeleri tarafından yapılır. 

Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 
Madde 4 – (1) Davaya bakan mahkeme, görevli 

olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında 
re’sen karar verebilir. 6 ncı madde hükmü saklıdır. 

(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuş-
mazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yüksek gö-
revli mahkeme belirler. 

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 
Madde 5 – (1) İddianamenin kabulünden sonra; işin, 

davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında 
kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mah-
kemeye gönderir. 

(2) Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından 
verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidile-
bilir. 

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 
Madde 6 – (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/16 md.) 
(1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğin-

den bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt derece-
li mahkemeye gönderilemez. 
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Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
Madde 7 – (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dı-

şında, görevli olmayan hâkim veya mahkemece yapılan 
işlemler hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlantılı Davalar 

Bağlantı kavramı 
Madde 8 – (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık 

olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden faz-
la sanık bulunursa bağlantı var sayılır. 

(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç 
delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de 
bağlantılı suç sayılır. 

Davaların birleştirilerek açılması 
Madde 9 – (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik 

mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında bir-
leştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava 
açılabilir. 

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrıl-
ması 

Madde 10 – (1) Kovuşturma evresinin her aşama-
sında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya 
ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. 

(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mah-
kemenin tâbi olduğu yargılama usulü uygulanır. 

(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı 
mahkemede devam olunur. 

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 
Madde 11 – (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden 

çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağlantı 8 inci 
maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak 
ve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine 
karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yetki 

Yetkili mahkeme 
Madde 12 – (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun iş-

lendiği yer mahkemesine aittir. 
(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesin-

tisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suç-
larda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 

(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlen-
mişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesi-
ne aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması 
durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskı-
sında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer 
mahkemesi de yetkilidir. 
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(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde 
veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de 
yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu 
veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetki-
lidir. 

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, 
mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş 
veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir. 

Özel yetki 
Madde 13 – (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, 

şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa 
yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 

(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri 
yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mah-
kemesi yetkilidir. 

(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı 
yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetki-
lidir. 

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 
Madde 14 – (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun 

hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturulması ve ko-
vuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir. 

(2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüpheli-
nin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, suçun işlendi-
ği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebi-
lir. 

(3) Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye’de 
yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa; yetkili 
mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafın-
dan belirlenir. 

(4) Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağı-
şıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri 
suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesi-
dir. 

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıt-
larla işlenen suçlarda yetki 

Madde 15 – (1) Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisi-
ne sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt Türkiye dı-
şında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk lima-
nında veya bağlama limanında bulunan mahkeme yetki-
lidir. 
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(2) Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava 
taşıtları ile demiryolu taşıtları hakkında da yukarıdaki 
fıkra hükümleri uygulanır. 

(3) Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıt-
larında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, bunların ilk 
ulaştığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

(4) Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan 
bir gemi tarafından Türk kara suları dışında işlendiği 
takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya geminin 
Türkiye’de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahke-
mesi yetkilidir. 

Bağlantılı suçlarda yetki 
Madde 16 – (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri 

değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı 
ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde 
birleştirilerek görülebilir. 

(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemeler-
de bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet savcıları-
nın istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler 
arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların hepsi 
veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. 

(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın 
istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştir-
meye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mah-
kemede birleştirileceğine karar verir. 

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu su-
retle olur. 

Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 
Madde 17 – (1) Birkaç hâkim veya mahkeme ara-

sında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa, 
ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya 
mahkemeyi belirler. 

Yetkisizlik iddiası 
Madde 18 – (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk de-

rece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, bölge 
adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve 
duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunmasından 
önce bildirir. 

(2) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece 
mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce, bölge adliye 
mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen 
başlangıcında, duruşmalı işlerde inceleme raporu okun-
madan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik 
iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu 
hususta re’sen karar veremez. 

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidile-
bilir. 
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Davanın nakli 
Madde 19 – (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hu-

kukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine getiremeyecek 
hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın 
başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nak-
line karar verir. 

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahke-
menin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için 
tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargı-
taydan ister. 

(3) (Ek: 24/11/2016-6763/21 md.) Mahkeme, fiili 
sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınır-
ları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. 
Bu karara karşı itiraz yolu açıktır. 

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
Madde 20 – (1) Yetkili olmayan hâkim veya mah-

kemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle 
hükümsüz sayılmaz. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan iş-
lemler 

Madde 21 – (1) Bir hâkim veya mahkeme, yetkili 
olmasa bile, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, 
yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi 

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 
Madde 22 – (1) Hâkim; 
a) Suçtan kendisi zarar görmüşse, 
b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur 

ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bu-
lunmuşsa, 

c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hı-
sımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise, 

d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât 
edinme bağlantısı varsa, 

e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü 
derece dahil kan hısımlığı varsa, 

f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya 
mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı 
varsa, 

g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk gö-
revi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilli-
ği yapmışsa, 

h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlen-
mişse, 

Hâkimlik görevini yapamaz. 
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Yargılamaya katılamayacak hâkim 
Madde 23 – (1) Bir karar veya hükme katılan 

hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin 
olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. 

(2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bu-
lunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz. 

(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargı-
lamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz. 

Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabi-
lecekler 

Madde 24 – (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâl-
lerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye dü-
şürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların 
müdafii; katılan veya vekili, hâkimin reddi isteminde 
bulunabilirler. 

(3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar 
veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri kendisine bil-
dirilir. 

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı 
hâkimin reddi isteminin süresi 

Madde 25 – (1) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek 
sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk derece mah-
kemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya; duruşmalı iş-
lerde bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporu ve 
Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tara-
fından yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar 
istenebilir. Diğer hâllerde, inceleme başlayıncaya kadar 
hâkimin reddi istenebilir. 

(2) Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle 
duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hâkimin red-
di istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenil-
mesinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır. 

Ret isteminin usulü 
Madde 26 – (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu 

mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt 
kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması su-
retiyle yapılır. 

(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin 
tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları 
ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. 

(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki 
görüşlerini yazılı olarak bildirir. 

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 
Madde 27 – (1) Hâkimin reddi istemine mensup ol-

duğu mahkemece karar verilir. Ancak, reddi istenen 
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hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme te-
şekkül edemezse bu hususta karar verilmesi; 

a) Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine 
mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi içerisinde bu-
lunan ağır ceza mahkemesine, 

b) Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine men-
sup ise o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla da-
iresinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini iz-
leyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı dai-
reye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bu-
lunması hâlinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine, 

Aittir. 
(2) Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı 

çevresi içinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi ve tek 
hâkime karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır 
ceza mahkemesi karar verir. 

(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan 
ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan ve üye ka-
tılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara 
bağlanır. 

(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla 
bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir. 

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurula-
cak kanun yolları 

Madde 28 – (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin ka-
rarlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin kararlara kar-
şı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kara-
rı hükümle birlikte incelenir. 

Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 
Madde 29 – (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında 

bir karar verilinceye kadar yalnız gecikmesinde sakınca 
olan işlemleri yapar. 

(2) Ancak, hâkimin oturum sırasında reddedilmesi 
hâlinde, bu konuda bir karar verilebilmesi için oturuma 
ara vermek gerekse bile ara vermeksizin devam olunur. 
Şu kadar ki, 216 ncı madde uyarınca tarafların iddia ve 
sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve ret konusunda 
bir karar verilmeden reddedilen hâkim tarafından veya 
onun katılımıyla bir sonraki oturuma başlanamaz. 

(3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, ge-
cikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle yapılmış iş-
lemler dışında, duruşma tekrarlanır. 

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 
Madde 30 – (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren se-

beplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir başka hâki-
mi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. 
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(2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler 
ileri sürerek çekindiğinde, merci çekinmenin uygun 
olup olmadığına karar verir. Çekinmenin uygun bulun-
ması halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya 
mahkeme görevlendirilir. 

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan 
işler hakkında 29 uncu madde hükmü uygulanır. 

Ret isteminin geri çevrilmesi 
Madde 31 – (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde 

ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki durumlar-
da geri çevirir: 

a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa. 
b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişse. 
c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıl-

dığı açıkça anlaşılıyorsa. 
(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde red-

dedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli 
mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından 
geri çevrilir. 

(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvu-
rulabilir. 

Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 
Madde 32 – (1) Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt 

kâtipleri hakkında da uygulanır. 
(2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini ge-

rektiren sebepleri bildirerek görevden çekinmesi hâlinde 
gereken karar, yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya 
hâkim tarafından verilir. 

(3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi 
istemi hakkında veya çekinmelerine karar verecek mer-
ci, hâkime göre belirlenir. 

İKİNCİ KISIM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve 

Eski Hâle Getirme 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği 
Kararların verilmesi usulü 
Madde 33 – (1) Duruşmada verilecek kararlar, 

Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan müdafi, 
vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki 
kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü 
alındıktan sonra verilir. 

Kararların gerekçeli olması 
Madde 34 – (1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü 

kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır. Gerekçe-
nin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulunduru-
lur. Kararların örneklerinde karşı oylar da gösterilir. 
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(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, 
mercii ve şekilleri belirtilir. 

Kararların açıklanması ve tebliği 
Madde 35 – (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen 

karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de 
verilir. 

(2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhi-
ne kanun yoluna başvurulabilecek hâkim veya mahkeme 
kararları, hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur. 

(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu 
ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır. 

Tebligat ve yazışma usulü 
Madde 36 – (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, her 

türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri 
veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları 
yapar. 

(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına verilir. 

Tebligat usulleri 
Madde 37 – (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel 

hükümler saklı kalmak koşuluyla, ilgili kanunda belirti-
len hükümlere göre yapılır. 

(2) Uluslararası andlaşmalar, yazılı belgelerin doğ-
rudan doğruya postayla veya diğer iletişim araçlarıyla 
gönderilmesini kabul ettiğinde; yurt dışına yapılan teb-
ligat, iadeli taahhütlü posta veya diğer iletişim araçları 
ile gerçekleştirilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 
Madde 38 – (1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan 

tebligat, tebliği gereken evrakın aslının verilmesi sure-
tiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa veril-
diği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın 
aslına yazılır. 

Elektronik işlemler 
Madde 38/A – (Ek: 2/7/2012-6352/95 md.) 
(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal 

Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlem-
lere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP 
vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır. 

(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üze-
re, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak 
UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi 
işlemi yapılabilir. 

(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması 
öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamda 
düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elekt-
ronik imza ile imzalanabilir. 
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(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve 
kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda 
gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak 
gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki ola-
rak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gön-
derilmez. 

(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı bel-
geyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli 
elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir. 

(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve 
kararlarda, mühürleme işlemi ile kanunlarda birden faz-
la nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygu-
lanmaz. 

(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş 
belge veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a 
aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik or-
tamda gönderilir. 

(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması ge-
reken hallerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu 
belirtilerek hâkim, Cumhuriyet savcısı veya görevlendi-
rilen yetkili kişi tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün 
sonunda biter. 

(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, 
adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP 
vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu 
olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP’tan dış 
bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca 
zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez. 

(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta ya-
pılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Süreler ve Eski Hâle Getirme 

Sürelerin hesaplanması 
Madde 39 – (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın 

yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. 
(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın ya-

pıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan 
günün mesai saati bitiminde sona erer. 

(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldı-
ğı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün 
mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı 
itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günü 
mesai saati bitiminde sona erer. 

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi gü-
nü biter. 
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Eski hâle getirme 
Madde 40 – (1) Kusuru olmaksızın bir süreyi ge-

çirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir. 
(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildiril-

memesi halinde de, kişi kusursuz sayılır. 
Eski hâle getirme dilekçesi 
Madde 41 – (1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin 

kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyuldu-
ğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye 
verilir. 

(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru ol-
madığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek 
açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan 
işlemler de yerine getirilir. 

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 
Madde 42 – (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, 

esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hâle ge-
tirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. 

(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin ka-
rar kesindir; reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gi-
dilebilir. 

(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine geti-
rilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi 
erteleyebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanıklık 

Tanıkların çağrılması 
Madde 43 – (1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. 

Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuk-
lu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. 
Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri göste-
rilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki 
işlem uygulanır. 

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta 
gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. 
Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda 
uygulanmaz. 

(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen 
dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün 
ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı ola-
rak emredebilir. 

(4) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çe-
kinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde beyanı ko-
nutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir. 
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(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet 
savcısı, hâkim veya mahkeme önünde tanık olarak din-
lenmesi halinde uygulanabilir. 

Çağrıya uymayan tanıklar 
Madde 44 – (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da 

mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getiri-
lir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edile-
rek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. 
Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı göstere-
cek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen 
giderler kaldırılır. 

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla 
getirme kararı askerî makamlar aracılığıyla infaz olunur. 

Tanıklıktan çekinme 
Madde 45 – (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çe-

kinebilir: 
a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı. 
b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. 
c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya ka-

yın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. 
d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan ve-

ya ikinci derece dahil kayın hısımları. 
e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bu-

lunanlar. 
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek 
durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla 
tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli ve-
ya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar 
veremez. 

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, din-
lenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. 
Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çeki-
nebilirler. 

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan 
çekinme 

Madde 46 – (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları se-
bebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve 
koşulları şunlardır: 

a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, 
bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi 
sebebiyle öğrendikleri bilgiler. 

b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bun-
ların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanat-
ları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve 
bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. 
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c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noter-
lerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler 
hakkında öğrendikleri bilgiler. 

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dı-
şında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, ta-
nıklıktan çekinemez. 

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 
Madde 47 – (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, 

Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz. 
Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunması-
na ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal dü-
zeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki 
bilgiler, Devlet sırrı sayılır. 

(2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini 
taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme hâkimi veya 
heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. 
Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık 
açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuş-
turabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş 
yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır. 

(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu oldu-
ğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi husu-
sunu kendisi takdir eder. 

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 
Madde 48 – (1) Tanık, kendisini veya 45 inci mad-

denin birinci fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuş-
turmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap 
vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten çekine-
bileceği önceden bildirilir. 

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 
Madde 49 – (1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya 

Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli görüldüğünde 45, 
46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, ta-
nıklıktan çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları 
bildirir ve bu hususta gerektiğinde kendisine yemin ver-
dirilir. 

Yemin verilmeyen tanıklar 
Madde 50 – (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinle-

nir: 
a) Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış 

olanlar. 
b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle 

yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar. 
c) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara işti-

rakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya 
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da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten 
şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar. 

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 
Madde 51 – (1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan 

çekinebileceklere yemin verip vermemek hâkim veya 
mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin et-
mekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildirilmesi 
gereklidir. 

Tanıkların dinlenmesi 
Madde 52 – (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanık-

lar yanında bulunmaksızın dinlenir. 
(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak ge-

cikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenme-
sine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleşti-
rilebilirler. 

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya 
sesler kayda alınabilir. Ancak; 

a) Mağdur çocukların, 
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve ta-

nıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zo-
runlu olan kişilerin, 

Tanıklığında bu kayıt zorunludur. 
(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle 

elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muha-
kemesinde kullanılır. 

Tanığa görevinin önemini anlatma 
Madde 53 – (1) Tanığa; 
a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, 
b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık su-

çundan dolayı cezalandırılacağı, 
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, 
d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık 

izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği, 
Anlatılır. 
Tanıklara yemin verilmesi 
Madde 54 – (1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı 

yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sı-
fatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt 
varsa yemin, tanıklığından sonraya bırakılabilir. 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da 
tanıklara yemin verirler. 

Yeminin biçimi 
Madde 55 – (1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan 

önce “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve 
vicdanım üzerine yemin ederim.” ve 54 üncü maddeye 
göre tanıklıktan sonra verilmesi hâlinde “Bildiğimi dos-
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doğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine ye-
min ederim.” biçiminde olur. 

(2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. 
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 
Madde 56 – (1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek 

veya okuyarak yemin eder. 
(2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin 

biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. 
Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretle-
rinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle ye-
min ederler. 

Tanığın tekrar dinlenmesi 
Madde 57 – (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı so-

ruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi 
gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini 
hatırlatılmakla yetinilebilir. 

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın ko-
runması 

Madde 58 – (1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, 
işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak oturdu-
ğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gere-
kirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği 
hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüp-
heli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yö-
neltilir. 

(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin 
ortaya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır 
bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması 
için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, 
tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş 
olduğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tu-
tulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet sav-
cısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. 

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık 
için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka 
türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğin ortaya çı-
karılması açısından tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır 
bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı 
dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görün-
tülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır. 

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin 
kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması 
hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir. 

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, an-
cak bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili olarak uygulanabilir. 
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Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 
Madde 59 – (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında 

tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme başkanı 
veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan 
sanık, tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse kimliği açık-
lanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin bildik-
lerini söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesil-
mez. 

(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamla-
mak ve bilgilerinin dayandığı durumları gereğince de-
ğerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. 

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 
Madde 60 – (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklık-

tan veya yeminden çekinen tanık hakkında, bundan do-
ğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya 
tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hü-
küm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek 
üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yü-
kümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest 
bırakılır. 

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olu-
nan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi 
yetkilidir. 

(3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan 
ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre tümüyle uygu-
landıktan sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer davada 
tekrar edilmez. 

(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir. 
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 
Madde 61 – (1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme 

başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği 
zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak 
için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle 
tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri 
de karşılanır. 

(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gere-
ken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, resim ve harç 
alınmaksızın, ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilirkişi İncelemesi 

Bilirkişilere uygulanacak hükümler 
Madde 62 – (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşa-

ğıdaki maddelere aykırı olmayanlar bilirkişiler hakkında 
da uygulanır. 
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Bilirkişinin atanması 
Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya tek-

nik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşü-
nün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, 
vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya ka-
nunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. (Deği-
Ģik cümle: 3/11/2016-6754/42 md.) Ancak, genel bilgi 
veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda 
bilirkişiye başvurulamaz. (Ek cümle: 3/11/2016-
6754/42 md.) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk 
alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belge-
lendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez. 

(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısı-
nın birden çok olarak saptanması, hâkim veya mahke-
meye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin is-
temler reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir. 

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu 
maddede gösterilen yetkileri kullanabilir. 

Bilirkişi olarak atanabilecekler 
Madde 64 – (1) (DeğiĢik: 3/11/2016-6754/43 md.) 

Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri 
esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafın-
dan hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. 
Ancak, kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında 
bilirkişi olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki bilirkişi-
nin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafe-
de bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme 
yapılabilir. 

(2) (DeğiĢik: 3/11/2016-6754/43 md.) Bölge kuru-
lunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzman-
lık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge 
kurullarının listelerinden, burada da bulunmaması 
hâlinde, Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesinin (d), 
(e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartla-
rı da taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görev-
lendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirki-
şiler, bölge kuruluna bildirilir. 

(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği 
resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. Ancak kamu görev-
lileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilir-
kişi olarak atanamazlar. 

(4) (Mülga: 3/11/2016-6754/43 md.) 
(5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, bilirkişilik bölge 

kurulu veya bulunduğu yer il adlî yargı adalet komisyo-
nu huzurunda “Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve 
fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime 
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namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” sözlerini 
tekrarlayarak yemin ederler. Bu bilirkişilere görevlendi-
rildikleri her işte yeniden yemin verilmez. 

(6) Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendiril-
diklerinde kendilerini atamış olan merci huzurunda yu-
karıdaki fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. Ye-
minin yapıldığına ilişkin tutanak hâkim veya Cumhuri-
yet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır. 

(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak veri-
lebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak bu hâle ilişkin 
gerekçenin kararda gösterilmesi zorunludur. 

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 
Madde 65 – (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurum-

lar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler: 
a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 

üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar. 
b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen 

ve sanatları meslek edinenler. 
c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yap-

maya resmen yetkili olanlar. 
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 
Madde 66 – (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına 

ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya 
teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve 
görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin 
niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu 
kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini 
atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha 
uzatılabilir. 

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilir-
kişi hemen değiştirilebilir. Bu durumda bilirkişi, o ana 
kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve gö-
revi sebebiyle kendisine teslim edilmiş olan eşya ve 
belgeleri hemen geri verir. (DeğiĢik son cümle: 
3/11/2016-6754/44 md.) Ayrıca, hukukî ve cezaî so-
rumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bi-
lirkişiye ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme yapıl-
mamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek ge-
rekli yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge kuru-
lundan istenir. 

(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci 
ile ilişki içinde yerine getirir, gerektiğinde bu mercie in-
celemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı 
görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi 
edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de 
bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına gir-
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meyen bir sorun bakımından aydınlatılmasını isteyecek 
olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nite-
likli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya 
gelmesine izin verebilir. Bu şekilde çağrılan kişiler ye-
min eder ve verecekleri raporlar, bilirkişi raporunun ta-
mamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur. 

(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bi-
lirkişiye teknik nitelikte bilgiler verebilecek olan ve is-
men belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araş-
tırmaların yapılması hususlarında karar verilmesini iste-
yebilir. 

(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli 
veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet 
savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme baş-
kanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı, bilirkişinin doğ-
rudan soru sormasına da izin verebilir. Muayene ile gö-
revlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken 
zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve 
müdafi bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa 
doğrudan doğruya yöneltebilir. 

(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında ve-
rilmeden önce bunların listesi ve sayımı yapılır. Bu hu-
suslar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin 
açılmasını ve yeniden konulmasını yine tutanakla be-
lirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür. 

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 
Madde 67 – (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi 

yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir rapo-
ru, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca be-
lirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. 
Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gön-
derilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır. 

(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri 
yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuçlar üzerinde ay-
rık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte 
rapora yazarlar. 

(3) (DeğiĢik: 3/11/2016-6754/45 md.) Bilirkişi, ra-
porunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uzman-
lığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında 
açıklama yapamaz; hâkim tarafından yapılması gereken 
hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. 

(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, 
duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, katılana, veki-
line, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî tem-
silciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli 
taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 



Ceza Muhakemesi Kanunu 239 

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bi-
lirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi 
için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhu-
riyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, 
müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu kişile-
rin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta 
gerekçeli bir karar verilir.  

(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya 
sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu 
olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanma-
sında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hak-
kında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece 
bu nedenle ayrıca süre istenemez. 

Duruşmada bilirkişinin açıklaması 
Madde 68 – (1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin 

duruşmada dinlenmesine karar verebileceği gibi, ilgili-
lerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulun-
mak üzere duruşmaya çağırabilir. 

(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme baş-
kanı veya hâkim, çekilmelerine izin vermedikçe, bilirki-
şiler duruşma salonunda kalırlar; ancak salona teker te-
ker alınıp birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri zorunlu 
değildir. 

(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüp-
helinin veya sanığın, müdafiin veya kanunî temsilcinin 
istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın du-
ruşmada dinlenmesi hususunda da yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanır. 

Bilirkişinin reddi 
Madde 69 – (1) Hâkimin reddini gerektiren sebep-

ler, bilirkişi hakkında da geçerlidir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya 

sanık, müdafii veya kanunî temsilci, ret hakkını kulla-
nabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan bi-
lirkişinin adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça ret 
hakkına sahip olanlara bildirilir. 

(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya 
mahkeme inceler. Soruşturma evresinde, Cumhuriyet 
savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hâki-
mince incelenir. Reddi isteyen kişi, bunun nedenini, da-
yandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür. 

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinleneme-
yenler 

Madde 70 – (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek 
sebepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, ge-
çerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir. 
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Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 
Madde 71 – (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen 

veya gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten çeki-
nen bilirkişiler hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası 
hükmü uygulanır ve durum bilirkişilik bölge kuruluna 
bildirilir. 

Bilirkişi gider ve ücreti 
Madde 72 – (1) (DeğiĢik: 3/11/2016-6754/47 md.) 
(1) Bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle 

orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve di-
ğer giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet Bakanlığı tara-
fından çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınır. 

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak inceleme-
ler 

Madde 73 – (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan 
tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerinde işlenen 
sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değerlerin hep-
si, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumların mer-
kez veya taşra birimlerine incelettirilir. 

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkın-
da da, yetkili Türk makamlarının görüşlerinin alınması-
na karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi 
Gözlem altına alınma 
Madde 74 – (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüp-

heler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup ol-
madığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta oldu-
ğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini 
saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhu-
riyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî 
bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruş-
turma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresin-
de mahkeme tarafından karar verilebilir. 

(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya 
mahkemenin istemi üzerine, baro tarafından bir müdafi 
görevlendirilir. 

(3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin 
yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağlık kurumunun istemi 
üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek sü-
reler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez. 

(4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna 
gidilebilir; itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur. 

(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci 
fıkrası gereğince yargılamanın durması kararı verilmesi 
gereken hâllerde de uygulanır. 
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Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudun-
dan örnek alınması 

Madde 75 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) 
(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya 

sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya 
da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 
tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuri-
yet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim 
veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhu-
riyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya 
mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, 
yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan ka-
rarlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanıla-
maz. 

(2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan 
kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için 
müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin 
bulunmaması gerekir. 

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya ben-
zeri biyolojik örnekler alınması, ancak tabip veya sağlık 
mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. 

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan 
muayene de iç beden muayenesi sayılır. 

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerek-
tiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapıla-
maz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 
tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. 

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mah-
keme kararlarına itiraz edilebilir. 

(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan ör-
neği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek 
alınması 

Madde 76 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/3 md.) 
(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağ-

durun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi ya-
pılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyo-
lojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alına-
bilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî 
bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet 
savcısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı-
nın kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkeme-
nin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört 
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saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hü-
kümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. 

(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin 
yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar 
alınmasına gerek yoktur. 

(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek du-
yulması halinde; bu araştırmanın yapılabilmesi için bi-
rinci fıkra hükmüne göre karar alınması gerekir. 

(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden 
veya vücuttan örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk 
ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilci-
si karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklığın hu-
kukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda ol-
ması hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî temsilci de şüp-
heli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar 
verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri 
aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanunî tem-
silcinin izni olmadıkça kullanılamaz. 

(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahke-
me kararlarına itiraz edilebilir. 

Kadının muayenesi 
Madde 77 – (1) Kadının muayenesi, istemi halinde 

ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından 
yapılır. 

Moleküler genetik incelemeler 
Madde 78 – (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen 

işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soybağının ve-
ya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağ-
dura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması 
hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alı-
nan örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler ya-
pılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, 
bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan beden parça-
ları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cüm-
lesi, bu hâlde de uygulanır. 

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 
Madde 79 – (1) 78 inci madde uyarınca moleküler 

genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar ve-
rebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de 
gösterilir. 

(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya 
bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma veya ko-
vuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu 
makamın soruşturma veya kovuşturmayı yürüten daire-
sinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı 
bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak gö-
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revlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât bakı-
mından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik ince-
lemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi 
edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bul-
gu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum ta-
rihi bildirilmeksizin verilir. 

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 
Madde 80 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/4 md.) 
(1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan 

örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel ve-
ri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya 
içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tara-
fından bir başkasına verilemez. 

(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına 
itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza 
verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâl-
lerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok 
edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere 
tutanağa geçirilir. 

Fizik kimliğin tespiti 
Madde 81 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/5 md.) 
(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını 

gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimli-
ğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet 
savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve 
avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaş-
tıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alı-
narak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin 
dosyaya konulur. 

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süre-
sinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesi-
ne yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde 
söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda 
derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

Yönetmelik 
Madde 82 – (1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen 

işlemlerin yapılması ile ilgili usuller yönetmelikte göste-
rilir. 

Keşif 
Madde 83 – (1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya 

naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme 
ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından yapılır. 

(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel 
niteliğine göre varlığı umulup da elde edilemeyen delil-
lerin yokluğu da yazılır. 
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Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulu-
nabilecekler 

Madde 84 – (1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, 
sanık, mağdur ve bunların müdafii ve vekili hazır bulu-
nabilirler. 

(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır 
bulunamayacağı veya oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle 
bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bi-
lirkişinin dinlenmesinde de birinci fıkra hükmü uygula-
nır. 

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklar-
dan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine engel olabi-
lecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına ka-
rar verilebilir. 

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin 
geri bırakılmasına neden olmamak koşuluyla, işlerin 
yapılması gününden önce haberdar edilirler. 

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mah-
keme tarafından ancak zorunlu sayılan hâllerde keşifte 
hazır bulundurulmasına karar verilebilir. 

Yer gösterme 
Madde 85 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/6 md.) 
(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hak-

kında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer göster-
me işlemi yaptırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası 
kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adli kol-
luk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir. 

(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi 
de yer gösterme işlemi sırasında hazır bulunabilir. 

(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun 
olarak tutanağa bağlanır. 

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 
Madde 86 – (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü 

muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği her 
suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek be-
lirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık varsa, teş-
his edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir. 

(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm 
zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular 
saptanır. 

(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda 
ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. 

Otopsi 
Madde 87 – (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının hu-

zurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer 
dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki he-
kim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından ge-
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tirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk 
bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da ya-
pılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. 

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, 
mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını gerektirir. 

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni te-
davi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. 
Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve 
hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir. 

(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya 
otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husus-
taki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, 
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Me-
zardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye 
düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir 
yakınına derhâl bildirilir. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapı-
lırken, cesedin görüntüleri kayda alınır. 

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 
Madde 88 – (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî 

muayene veya otopside, doğum sırasında veya doğum-
dan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan süresin-
de doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaşamını rahim 
dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı 
veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. 

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 
Madde 89 – (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde 

organlardan parça alınırken, görünen şekli ile organın 
tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulun-
muş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından 
incelenerek tahlil edilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incele-
menin, hekimin katılmasıyla veya onun yönetiminde 
yapılmasına karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruma Tedbirleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yakalama ve Gözaltı 
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak iş-

lemler 
Madde 90 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes 

tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: 
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması. 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması 

olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme 
olanağının bulunmaması. 



Ceza Muhakemesi Kanunu 246 

(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yaka-
lama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya 
âmirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı takdir-
de, yakalama yetkisine sahiptirler. 

(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı ol-
makla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, 
malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini ida-
reden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde 
kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. 

(4) (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/7 md.) Kolluk, ya-
kalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkalarına 
zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, ya-
kalanan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir. 

(5) (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/7 md.) Birinci fıkra-
ya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci fıkra 
uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında 
Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri doğ-
rultusunda işlem yapılır. 

(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi 
nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma amacının ortadan 
kalkması durumunda mahkeme, hâkim veya Cumhuri-
yet savcısı tarafından yakalama emrinin derhâl iadesi is-
tenir. 

Gözaltı 
Madde 91 – (1) Yukarıdaki maddeye göre yakala-

nan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruş-
turmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar 
verilebilir. (DeğiĢik ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/8 
md.) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim 
veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, 
yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez.(Ek 
cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Yakalama yerine en 
yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu 
süre oniki saatten fazla olamaz. 

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden 
zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini 
gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. 

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplan-
masındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nede-
niyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasın-
da bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılma-
sına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uza-
tılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 

(4) (Ek: 27/3/2015-6638/13 md.) Suçüstü hâlleriyle 
sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde 
belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk 
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amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olayla-
rının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bo-
zulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve 
toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gö-
zaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeni-
nin ortadan kalkması hâlinde veya işlemlerin tamam-
lanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda be-
lirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan 
işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda 
hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fık-
ralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırk sekiz 
saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim 
önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından 
gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hü-
kümler uygulanır. 

a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şid-
det içeren suçlar. 

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunda yer alan; 

1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme 
(madde 85), 

2. Kasten yaralama (madde 86, 87), 
3. Cinsel saldırı (madde 102), 
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
5. Hırsızlık (madde 141, 142), 
6. Yağma (madde 148, 149), 
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), 
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı dav-

ranma (madde 195), 
9. Fuhuş (madde 227), 
10. Kötü muamele (madde 232), 
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanununda yer alan suçlar. 
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gös-

teri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar. 

e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanu-
nuna dayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal 
etme. 

f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar. 

(5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı sü-
resinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı 
emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî tem-
silcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, 
hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza 
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hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi ev-
rak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat 
dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya 
gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde 
olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yaka-
lananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcı-
lığında hazır bulundurulmasına karar verilir. 

(6) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkimi-
nin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yaka-
lamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde 
edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça 
bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. 

(7) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu sü-
reler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya 
çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. 

Gözaltı işlemlerinin denetimi 
Madde 92 – (1) Cumhuriyet başsavcıları veya gö-

revlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî görevlerinin 
gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacak-
ları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, bu kişi-
lerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, 
gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denet-
ler; sonucunu Nezarethaneye Alınanlar Defterine kay-
dederler. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 
Madde 93 – (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir 

yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklarına 
ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütün-
lükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin 
varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir. 

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 
Madde 94 – (DeğiĢik: 21/2/2014 – 6526/7 md.) 
(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yaka-

lama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresin-
de yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili 
hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır. 

(2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yet-
kili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı 
süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise 
en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sis-
teminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mah-
keme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi 
alınır. 

Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun ya-
kınlarına bildirilmesi 

Madde 95 – (1) Şüpheli veya sanık yakalandığında, 
gözaltına alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında, 
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Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belir-
lediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. 

(2) Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, ya-
zılı olarak karşı çıkmaması halinde, durumu, vatandaşı 
olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 
Madde 96 – (1) Soruşturma ve kovuşturması şikâye-

te bağlı olan suç hakkında 90 ıncı maddenin üçüncü fık-
rasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış olursa 
şikâyete yetkili olan kimseye ve bunlar birden fazla ise 
hiç olmazsa birine yakalama bildirilir. 

Yakalama tutanağı 
Madde 97 – (1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağ-

lanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç nedeniyle, 
hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, 
yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi kolluk mensubunca 
tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça 
yazılır. 

Yakalama emri ve nedenleri 
Madde 98 – (1) (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/10 

md.) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya 
çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcı-
sının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yaka-
lama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin 
reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da 
yakalama emri düzenlenebilir. 

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden ka-
çan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz 
kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında 
Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama 
emri düzenleyebilirler. 

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında ya-
kalama emri re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir. 

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindi-
ğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye 
gönderileceği gösterilir. 

Yönetmelik 
Madde 99 – (1) Gözaltına alınan kişilerin bulundu-

rulacakları nezarethanelerin maddî koşulları, bu kişinin 
hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık 
kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin 
kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın 
başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tuta-
nakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi bel-
gelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen 
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yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kural-
lar, yönetmelikte gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tutuklama 

Tutuklama nedenleri 
Madde 100 – (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını 

gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bu-
lunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama 
kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza 
veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tu-
tuklama kararı verilemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayı-
labilir: 

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya 
kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa. 

b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı ya-

pılması girişiminde bulunma, 
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. 
(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli 

şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var 
sayılabilir: 

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunda yer alan; 

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 
78), 

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. (Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Silahla işlenmiş 

kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87), 

4. İşkence (madde 94, 95) 
5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
7. (Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Hırsızlık (madde 

141, 142) ve yağma (madde 148, 149), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), 
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve 

sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 

303, 304, 307, 308), 
11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Kar-

şı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315), 
b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımla-
nan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. 
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c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanu-
nunun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraların-
da tanımlanan zimmet suçu. 

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerekti-
ren suçlar. 

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü madde-
lerinde tanımlanan suçlar. 

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu-
nun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında 
tanımlanan kasten orman yakma suçları. 

g) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 6/10/1983 tarihli ve 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 
33 üncü maddesinde sayılan suçlar. 

h) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci madde-
sinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar. 

(4) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/96 md.) Sadece adlî pa-
ra cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmaz-
lığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis 
cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tu-
tuklama kararı verilemez. 

Tutuklama kararı 
Madde 101 – (1) Soruşturma evresinde şüphelinin 

tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sa-
nığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üze-
rine veya re’sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde 
mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının 
yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer 
verilir. 

(2) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/97 md.) Tutuklamaya, 
tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye is-
teminin reddine ilişkin kararlarda; 

a) Kuvvetli suç şüphesini, 
b) Tutuklama nedenlerinin varlığını, 
c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu, 
gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek 

açıkça gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa 
sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak sure-
tiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir. 

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, 
kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirile-
cek bir müdafiin yardımından yararlanır. 
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(4) Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık 
derhâl serbest bırakılır. 

(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen 
kararlara itiraz edilebilir. 

Tutuklulukta geçecek süre 
Madde 102 – (1) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/18 

md.) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler-
de tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zo-
runlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatı-
labilir. 

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, 
tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hal-
lerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi 
toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci 
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 ta-
rihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı-
na giren suçlarda beş yılı geçemez. 

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cum-
huriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin gö-
rüşleri alındıktan sonra verilir. 

Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri 
alınmasını istemesi 

Madde 103 – (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin 
adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ce-
za hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı 
verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde bulunabilir-
ler. (Mülga üçüncü cümle: 25/5/2005 – 5353/12 md.) 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî 
kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısı-
na varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbest bırakır. Ko-
vuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli 
serbest kalır. 

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 
Madde 104 – (1) Soruşturma ve kovuşturma evrele-

rinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini 
isteyebilir. 

(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamı-
na veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar 
verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 

(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya 
geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge 
adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yar-
gıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak 
incelemeden sonra verilir; bu karar re’sen de verilebilir. 
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Usul 
Madde 105 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/13 md.) 
(1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan is-

tem üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sa-
nık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün için-
de istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol uygu-
lanmasına karar verilir. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/15 
md.) Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet 
savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiinin görüşü alınmaz. 
Bu kararlara itiraz edilebilir. 

Salıverilenin yükümlülükleri 
Madde 106 – (1) Salıverilmeden önce şüpheli veya 

sanık, yetkili yargı merciine veya tutukevinin müdürüne 
adresini ve varsa telefon numarasını bildirmekle yüküm-
lüdür. 

(2) Şüpheli veya sanığa soruşturmanın veya kovuş-
turmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden beyan-
da bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla 
önceden verdiği adreslerdeki her türlü değişiklikleri bil-
dirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket etme-
diğinde, önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı 
bildirilir. Bu ihtarların yapıldığını belirten ve yeni adres-
leri içeren tutanak veya tutukevi müdürünün düzenleye-
ceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine gönderilir. 

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
Madde 107 – (1) Tutuklamadan ve tutuklamanın 

uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakını-
na veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla gecik-
meksizin haber verilir. 

(2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşür-
memek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına 
veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin ve-
rilir. 

(3) Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklan-
ma durumu, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, va-
tandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 

Tutukluluğun incelenmesi 
Madde 108 – (1) Soruşturma evresinde şüphelinin 

tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar 
günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının 
gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısı-
nın istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü 
madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli 
veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir. 

(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki 
fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da iste-
nebilir. 
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(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sa-
nığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeye-
ceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde otu-
rumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre 
içinde de re’sen karar verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Kontrol 

Adlî kontrol 
Madde 109 – (1) (DeğiĢik: 2/7/2012-6352/98 md.) 

Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü 
maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halin-
de, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına 
alınmasına karar verilebilir. 

(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde 
de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. 

(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir 
veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir: 

a) Yurt dışına çıkamamak. 
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen sü-

reler içinde düzenli olarak başvurmak. 
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına 

ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime 
devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak. 

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kulla-
namamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında 
sürücü belgesini teslim etmek. 

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu madde-
ler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastane-
ye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi 
olmak ve bunları kabul etmek. 

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundu-
rularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle 
ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine 
hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak. 

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerek-
tiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî 
emanete teslim etmek. 

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tara-
fından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç 
mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî 
veya kişisel güvenceye bağlamak. 

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî 
kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı 
düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek. 

j) (Ek: 2/7/2012-6352/98 md.) Konutunu terk et-
memek. 
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k) (Ek: 2/7/2012-6352/98 md.) Belirli bir yerleşim 
bölgesini terk etmemek. 

l) (Ek: 2/7/2012-6352/98 md.) Belirlenen yer veya 
bölgelere gitmemek. 

(4) (Ek: 25/5/2005 – 5353/14 md.; Mülga: 
2/7/2012-6352/98 md.) 

(5) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde be-
lirtilen yükümlülüğün uygulamasında şüphelinin mes-
lekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici 
olarak izin verebilir. 

(6) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti 
sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup edilemez. 
Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde be-
lirtilen hallerde uygulanmaz. 

(7) (Ek: 6/12/2006 – 5560/19 md.) Kanunlarda ön-
görülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıve-
rilenler hakkında adlî kontrole ilişkin hükümler uygula-
nabilir. 

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler 
Madde 110 – (1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının is-

temi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evre-
sinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. 

(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî 
kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok 
yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolun içeriğini 
oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldı-
rabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına 
uymaktan geçici olarak muaf tutabilir. 

(3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli 
görüldüğünde, görevli ve yetkili diğer yargı mercileri ta-
rafından da, kovuşturma evresinin her aşamasında uygu-
lanır. 

Adlî kontrol kararının kaldırılması 
Madde 111 – (1) Şüpheli veya sanığın istemi üzeri-

ne, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra 
hâkim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkra-
sına göre beş gün içinde karar verebilir. 

(2) Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir. 
Tedbirlere uymama 
Madde 112 – (1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek 

yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükme-
dilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili 
yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. 

(2) (Ek: 24/11/2016-6763/24 md.) Birinci fıkra 
hükmü, azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle 
verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde de uygula-
nabilir. Ancak, bu durumda tutuklama süresi ağır ceza 
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mahkemesinin görevine giren işlerde dokuz aydan, di-
ğer işlerde iki aydan fazla olamaz. 

Güvence 
Madde 113 – (1) Şüpheli veya sanık tarafından gös-

terilecek güvence, aşağıda yazılı hususların yerine geti-
rilmesini sağlar: 

a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, 
hükmün infazında veya altına alınabileceği diğer yü-
kümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması. 

b) Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapıl-
ması: 

1. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu 
zararların giderilmesi ve eski hâle getirme; şüpheli veya 
sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuştu-
ruluyorlarsa nafaka borçları. 

2. Kamusal giderler. 
3. Para cezaları. 
(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu 

kılan kararda, güvencenin karşıladığı kısımlar ayrı ayrı 
gösterilir. 

Önceden ödetme 
Madde 114 – (1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuri-

yet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla güvencenin 
mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna 
ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdirde, mağdu-
ra veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir. 

(2) Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluştu-
ran olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka alacaklısı le-
hinde bir yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın 
rızası olmasa da ödemenin yapılması emredilebilir. 

Güvencenin geri verilmesi 
Madde 115 – (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin bi-

rinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bütün yükümlülükleri 
yerine getirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendini karşılayan ve aynı maddenin 
ikinci fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı 
kendisine geri verilir. 

(2) Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacak-
lısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuşturmaya yer 
olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli 
veya sanığa geri verilir. Aksi hâlde, geçerli mazereti dı-
şında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır. 

(3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü madde-
nin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümlere 
göre kullanılır, fazlası geri verilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Arama ve Elkoyma 

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama  
Madde 116 – (1) Yakalanabileceği veya suç delille-

rinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; 
şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya 
ona ait diğer yerler aranabilir. 

Diğer kişilerle ilgili arama 
Madde 117 – (1) Şüphelinin veya sanığın yakalana-

bilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, 
diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona 
ait diğer yerler aranabilir. 

(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin 
veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun 
kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına 
bağlıdır. 

(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu 
yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler hakkında geçerli 
değildir. 

Gece yapılacak arama 
Madde 118 – (1) Konutta, işyerinde veya diğer ka-

palı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. 
(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâl-

ler ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar 
eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yaka-
lanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hük-
mü uygulanmaz. 

Arama kararı 
Madde 119 – (1) (DeğiĢik : 25/5/2005 – 5353/15 

md.) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet 
savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin ya-
zılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. An-
cak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı 
alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakın-
ca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri 
ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan 
arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildi-
rilir. 

(2) Arama karar veya emrinde; 
a) Aramanın nedenini oluşturan fiil, 
b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya 

diğer yerin adresi ya da eşya, 
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, 
Açıkça gösterilir. 
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(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlik-
leri yazılır. (Mülga ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/15 
md.) 

(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işye-
ri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o 
yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulun-
durulur. 

(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, Cumhuriyet 
savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafın-
dan yerine getirilir. 

Aramada hazır bulunabilecekler 
Madde 120 – (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eş-

yanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; kendisi bulun-
mazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımla-
rından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir 
kişi veya komşusu hazır bulundurulur. 

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen 
hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, 
aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında 
bilgi verilir. 

(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına 
engel olunamaz. 

Arama sonunda verilecek belge 
Madde 121 – (1) Aramanın sonunda hakkında ara-

ma işlemi uygulanan kimseye istemi üzerine aramanın 
116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı 
maddede gösterilen durumda soruşturma veya kovuş-
turma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi 
üzerine elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın lis-
tesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi haklı kılan bir 
şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında 
arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın 
mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir. 

(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam 
bir defteri yapılır ve bu eşya resmî mühürle mühürlenir 
veya bir işaret konulur. 

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 
Madde 122 – (1) Hakkında arama işlemi uygulanan 

kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cum-
huriyet savcısı ve hâkime aittir. 

(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi 
mührünü de koyabilir veya imzasını atabilir. İleride 
mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar 
verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulunmak 
üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili 
çağrılır; çağrıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır. 
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(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma 
konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kâğıt-
lar ilgilisine geri verilir. 

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve 
bunlara elkonulması 

Madde 123 – (1) İspat aracı olarak yararlı görülen 
ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluştu-
ran malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır. 

(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim et-
mediği bu tür eşyaya elkonulabilir. 

İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 
Madde 124 – (1) 123 üncü maddede yazılı eşya ve-

ya diğer malvarlığı değerlerini yanında bulunduran kişi, 
istem üzerine bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yü-
kümlüdür. 

(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 
ıncı maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler 
uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan 
çekinebilecekler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahke-
mece incelenmesi 

Madde 125 – (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri 
içeren belgeler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı 
gizli tutulamaz. 

(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, 
ancak mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından incele-
nebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu 
açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim 
veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilir. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş 
yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır. 

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 
Madde 126 – (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı 

maddelere göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler ara-
sındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde 
bulundukça elkonulamaz. 

Elkoyma kararını verme yetkisi 
Madde 127 – (1) (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/16 

md.) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet 
savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin ya-
zılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçek-
leştirebilir. 

(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işle-
mine ilişkin tutanağa geçirilir. 

(3) (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/16 md.) Hâkim ka-
rarı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat 
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içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını 
elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 
hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. 

(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı 
değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu 
konuda bir karar verilmesini isteyebilir. 

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura ge-
cikmeksizin bildirilir. 

(6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma işlemi, 
Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî ma-
kamlar tarafından yerine getirilir. 

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 
Madde 128 – (1) Soruşturma veya kovuşturma ko-

nusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine 
dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bu-
lunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; 

a) Taşınmazlara, 
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü he-

saba, 
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak 

ve alacaklara, 
e) Kıymetli evraka, 
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, 
g) Kiralık kasa mevcutlarına, 
h) Diğer malvarlığı değerlerine, 
Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen Bu taşınmaz, 

hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli ve-
ya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması ha-
linde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. (Ek cümle: 
21/2/2014 – 6526/10 md.) Bu madde kapsamında el-
koyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müste-
şarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin 
rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. 
Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine 
iki ay daha uzatılabilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 

78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 

80) ile organ veya doku ticareti (madde 91), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
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5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/10 md.; Yeniden 

düzenleme: 24/11/2016-6763/25 md.) Suç işlemek 
amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç), 

11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
13. (Ek: 24/11/2016-6763/25 md.) Tefecilik (madde 

241), 
14. Zimmet (madde 247), 
15. İrtikap (madde 250) 
16. Rüşvet (madde 252), 
17. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 308), 
18. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/41 md.) Anayasal 

Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316), 

19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (mad-
de 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları. 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-
kında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları, 

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) 
numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve 
hapis cezasını gerektiren suçlar, 

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar, 

Hakkında uygulanır. 
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne 

şerh verilmek suretiyle icra edilir. 
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında ve-

rilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sici-
le şerh verilmek suretiyle icra olunur. 

(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü 
hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim araçlarıyla il-
gili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra olu-
nur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî kuruma 
ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, he-
saplar üzerinde yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yöne-
lik işlemler geçersizdir. 

(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgi-
li şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret 



Ceza Muhakemesi Kanunu 262 

sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bil-
dirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili şirkete ve 
ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. 

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek 
veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildi-
rilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya 
tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir. 

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararı-
nın gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, Türk 
Ceza Kanununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma" 
başlıklı 289 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

(9) (DeğiĢik: 24/11/2016-6763/25 md.) Bu madde 
hükümlerine göre elkoymaya ve onuncu fıkra uyarınca 
kayyım atanmasına ancak hâkim karar verebilir. 

(10) (Ek: 15/8/2016-KHK-674/13 md.; Aynen ka-
bul: 10/11/2016-6758/13 md.) Bu madde uyarınca el-
konulan taşınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğin-
de bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyım 
atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kı-
yasen uygulanır. 

Postada elkoyma 
Madde 129 – (1) Suçun delillerini oluşturduğundan 

şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruş-
turma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zo-
runlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya 
özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya ge-
cikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcı-
sının kararı ile elkonulabilir. 

(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının em-
rinin kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini 
yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirti-
len gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri 
açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlile-
rinin huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma ka-
rarını veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcı-
sına teslim edilir. 

(3) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar 
vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgilile-
re bildirilir. 

(4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından 
adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına 
karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olu-
nur. 

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada el-
koyma 

Madde 130 – (1) Avukat büroları ancak mahkeme 
kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cum-
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huriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı 
veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundu-
rulur. 

(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şey-
ler bakımından bürosunda arama yapılan avukat, baro 
başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların avukat 
ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu 
öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya 
paket içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir 
ve bu konuda gerekli kararı vermesi, soruşturma evre-
sinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde 
hâkim veya mahkemeden istenir. Yetkili hâkim elkonu-
lan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye 
ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhâl avukata 
iade edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan 
kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmidört saat 
içinde verilir. 

(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama 
yapılan avukat veya baro başkanı veya onu temsil eden 
avukatın karşı koyması üzerine ikinci fıkrada belirtilen 
usuller uygulanır. 

Elkonulan eşyanın iadesi 
Madde 131 – (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü ki-

şilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuştur-
ma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya 
müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, 
re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet 
savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir. 
İstemin reddi kararlarına itiraz edilebilir. 

(2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya 
veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağ-
dura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bu-
lunmaması halinde, sahibine iade edilir. 

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılma-
sı 

Madde 132 – (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması 
veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme teh-
likesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden ön-
ce elden çıkarılabilir. 

(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde 
hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından veri-
lir. 

(3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüp-
heli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir; elden çıkar-
ma kararı, kendilerine bildirilir. 

(4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar 
görmemesi için gerekli tedbirler alınır. 



Ceza Muhakemesi Kanunu 264 

(5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuri-
yet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde mahkeme tara-
fından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve 
istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza 
edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye 
teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşu-
luna da bağlanabilir. 

(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek 
kalmaması halinde, rayiç değerinin derhâl ödenmesi 
karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda mü-
sadere kararının konusunu, ödenen rayiç değer oluştu-
rur. 

Şirket yönetimi için kayyım tayini 
Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçe-

vesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarıla-
bilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve ko-
vuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işleri-
nin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Ata-
ma kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin 
geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yö-
netim organının yetkilerinin ya da yönetim organının 
yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıy-
metler idare yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği 
açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret 
sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur. 

(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında tak-
dir etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. 
Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan do-
layı kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararının 
verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden öde-
nen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Ha-
zinesinden karşılanır. 

(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, gö-
revli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre başvurabilirler.  

(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suç-
larla ilgili olarak uygulanabilir. 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan, 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 

80), 
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), 
3. Parada sahtecilik (madde 197), 
4. Fuhuş (madde 227),  
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5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama 
(madde 228), 

6. Zimmet (madde 247), 
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

(madde 282), 
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah 

sağlama (madde 315), 
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 

328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), 
Suçları, 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hak-

kında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları, 

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) 
numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve 
hapis cezasını gerektiren suçlar, 

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

(5) (Ek: 1/7/2016-6723/32 md.) Bu madde uyarınca 
atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin-
den dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler 
uyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazmi-
nattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek 
suretiyle görevini kötüye kullanan kayyımlara bir yıl 
içinde rücu eder. 

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kü-
tüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma 

Madde 134 – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruş-
turmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebep-
lerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının 
bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar 
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılma-
sına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu 
kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim 
tarafından karar verilir. 

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar 
kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girile-
memesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde 
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabil-
mesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin 
çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması 
halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade 
edilir. 
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(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma 
işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi 
yapılır. 

(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya 
çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus 
tutanağa geçirilerek imza altına alınır. 

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymak-
sızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmı-
nın kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda 
yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer ta-
rafından imza altına alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan 

İletişimin Denetlenmesi 
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 
Madde 135 – (1) (DeğiĢik: 21/2/2014–6526/12 

md.) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuş-
turmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil 
elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın te-
lekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda 
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhu-
riyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve 
hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sü-
renin dolması veya hâkim tarafından aksine karar veril-
mesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl kaldırılır. (Mülga son iki cümle: 24/11/2016-
6763/26 md.) 

(2) (Ek: 21/2/2014–6526/12 md.) Talepte bulunu-
lurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verile-
cek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa 
kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir. 

(3) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek 
kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda al-
ma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlin-
de, alınan kayıtlar derhâl yok edilir. 

(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yük-
lenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin 
kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya ile-
tişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin tü-
rü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki 
ay için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. (Ek 
cümle: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Ancak, örgütün faa-
liyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli 
görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak 
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her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı 
geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir. 

(5) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil 
telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulu-
nan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden 
tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen karar-
da, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi be-
lirtilir. Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir; bu sü-
re, bir ay daha uzatılabilir. 

(6) (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Şüpheli ve sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruştur-
ma aşamasında hâkim veya gecikmesinde sakınca bulu-
nan hâllerde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasın-
da mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yükle-
nen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin 
kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya ile-
tişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin 
süresi belirtilir. (Ek cümleler: 24/11/2016-6763/26 
md.) Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde 
hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi 
dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tara-
fından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl 
imha edilir. 

(7) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve ya-
pılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur. 

(8) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler 
ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabi-
lir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 

80) ile organ veya doku ticareti (madde 91), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95), 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. (Ek: 21/2/2014 – 6526/12 md.) Nitelikli hırsızlık 

(madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli 
dolandırıcılık (madde 158), 

7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
(madde 188), 

8. Parada sahtecilik (madde 197), 
9. (Mülga: 21/2/2014 – 6526/12 md.; Yeniden dü-

zenleme: 24/11/2016-6763/26 md.) Suç işlemek ama-
cıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç), 

10. (Ek: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Fuhuş (madde 
227), 
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11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. (Ek: 24/11/2016-6763/26 md.) Tefecilik (madde 

241), 
13. Rüşvet (madde 252), 
14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akla-

ma (madde 282), 
15. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/42 md.) Devletin bir-

liğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), 
16. (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Anayasal Düzene 

ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 
312, 313, 314, 315, 316), 

17. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (mad-
de 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları. 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-
kında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları. 

c) (Ek: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Bankalar Kanu-
nunun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraların-
da tanımlanan zimmet suçu, 

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve 
hapis cezasını gerektiren suçlar. 

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

(9) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında 
hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla ile-
tişimini dinleyemez ve kayda alamaz. 

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 
Madde 136 – (1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç 

dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerin-
deki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci 
madde hükmü uygulanamaz. 

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin 
yok edilmesi 

Madde 137 – (1) 135 inci maddeye göre verilecek 
karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya görevlendire-
ceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti ve-
ren kurum ve kuruluşların yetkililerinden iletişimin tes-
piti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin ya-
pılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı 
olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yeri-
ne getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin baş-
ladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kim-
liği bir tutanakla saptanır. 

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince 
tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca görevlendiri-
len kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. 
Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türk-
çe’ye çevrilir. 
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(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulan-
ması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer ol-
madığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin bi-
rinci fıkrasına göre hâkim onayının alınamaması halin-
de, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya din-
lemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının denetimi 
altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tu-
tanakla tespit edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edil-
mesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, 
en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, ted-
birin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgili-
sine yazılı olarak bilgi verir. 

Tesadüfen elde edilen deliller 
Madde 138 – (1) Arama veya elkoyma koruma ted-

birlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruş-
turma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer 
bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil 
elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum 
Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir. 

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-
netlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya 
kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci mad-
denin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlen-
diği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu 
delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcı-
lığına derhâl bildirilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
Madde 139 – (1) (DeğiĢik: 21/2/2014–6526/13 

md.) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda so-
mut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bu-
lunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde, 
kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendiri-
lebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye 
hâkim tarafından karar verilir. (Mülga son cümle: 
24/11/2016-6763/27 md.)(…) 

(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kim-
likle hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması 
ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda ge-
rekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanıla-
bilir. 

(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve 
diğer belgeler ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında muha-
faza edilir. Soruşturmacının kimliği, görevinin sona er-
mesinden sonra da gizli tutulur. (Ek cümleler: 
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15/8/2017-KHK-694/142 md.) Soruşturmacı, kovuş-
turma evresinde tanık olarak dinlenmesinin zorunlu ol-
ması halinde, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip 
bulunanlar olmadan veya ses ya da görüntüsü değiştiri-
lerek özel ortamda dinlenir. Bu durumda 27/12/2007 ta-
rihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun 9 uncu 
maddesi hükmü kıyasen uygulanır. 

(4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlen-
dirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak 
ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür. 

(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işle-
yemez ve görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu 
suçlardan sorumlu tutulamaz. 

(6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde 
edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruştur-
ması ve kovuşturması dışında kullanılamaz. (Ek: 
21/2/2014–6526/13 md.) Suçla bağlantılı olmayan kişi-
sel bilgiler derhâl yok edilir. 

(7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suç-
larla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine 

bakılmaksızın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti (madde 188), 

2. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve 
sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 

3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah 
sağlama (madde 315). 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-
kında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları. 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

Teknik araçlarla izleme 
Madde 140 – (1) Aşağıdaki suçların işlendiği husu-

sunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri 
bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi 
hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki 
faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya 
görüntü kaydı alınabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 

80) ile organ veya doku ticareti (madde 91), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. (Ek:21/2/2014–6526/14 md.) Nitelikli hırsızlık 

(madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli 
dolandırıcılık (madde 158), 
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4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
(madde 188), 

5. Parada sahtecilik (madde 197), 
6. (Mülga:21/2/2014–6526/14 md.; Yeniden dü-

zenleme: 24/11/2016-6763/28 md.)
 Suç işlemek ama-

cıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç), 
7. (Ek: 25/5/2005 – 5353/19 md.) Fuhuş (madde 

227) 

8. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 

9. (Ek: 24/11/2016-6763/28 md.) Tefecilik (madde 
241), 

10. Rüşvet (madde 252), 

11. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akla-
ma (madde 282), 

12. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/43 md.) Devletin bir-
liğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), 

13. (Ek: 2/12/2014-6572/43 md.) Anayasal Düzene 
ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 
312, 313, 314, 315, 316), 

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (mad-
de 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), 

Suçları. 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-
kında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları. 

c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve 
hapis cezasını gerektiren suçlar. 

d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

(2) (DeğiĢik: 24/11/2016-6763/28 md.) Teknik araç-
larla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. 
Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi 
dört saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını 
en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya 
hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar 
derhâl imha edilir. 

(3) (DeğiĢik:21/2/2014–6526/14 md.) Teknik araç-
larla izleme kararı en çok üç haftalık süre için verilebi-
lir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. An-
cak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili 
olarak gerekli görülmesi hâlinde, hâkim yukarıdaki sü-
relere ek olarak her defasında bir haftadan fazla olma-
mak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılma-
sına karar verebilir. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-
694/143 md.) Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte 
gizli soruşturmacı görevlendirilmesi halinde bu fıkrada 
belirtilen süreler bir kat artırılarak uygulanır. 
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(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla il-
gili soruşturma ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ce-
za kovuşturması bakımından gerekli olmadığı taktirde 
Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir. 

(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygula-
namaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 

Tazminat istemi 
Madde 141 – (1) Suç soruşturması veya kovuştur-

ması sırasında; 
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, 

tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, 
b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıka-

rılmayan, 
c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan 

haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden 
tutuklanan, 

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul 
sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu 
süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, 

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuk-
landıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığı-
na veya beraatlerine karar verilen, 

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği 
süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işle-
diği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para ce-
zası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla ceza-
landırılan, 

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve hakların-
daki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen 
olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, 

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına 
bildirilmeyen, 

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde ger-
çekleştirilen, 

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşul-
ları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için ge-
rekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer mal-
varlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında 
geri verilmeyen, 

k) (Ek: 11/4/2013-6459/17 md.) Yakalama veya tu-
tuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru 
imkânlarından yararlandırılmayan, 

Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Dev-
letten isteyebilirler. 

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen 
kararları veren merciler, ilgiliye tazminat hakları bulun-
duğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir. 
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(3) (Ek: 18/6/2014-6545/70 md.) Birinci fıkrada ya-
zan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması 
sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk 
hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet 
savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler 
nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açı-
labilir. 

(4) (Ek: 18/6/2014-6545/70 md.) Devlet, ödediği 
tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket 
etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve 
Cumhuriyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder. 

Tazminat isteminin koşulları 
Madde 142 – (1) Karar veya hükümlerin kesinleşti-

ğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde 
karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir 
yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir. 

(2) İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza 
mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi taz-
minat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir 
ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahke-
mesinde karara bağlanır. 

(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, 
açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zara-
rın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgele-
rini eklemesi gereklidir. 

(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği du-
rumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesi-
ni, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. 
Süresinde eksiği tamamlanmayan dilekçe, mahkemece, 
itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur. 

(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliği-
ni belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Dev-
let Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine 
tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını onbeş gün için-
de yazılı olarak bildirmesini ister. 

(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesin-
de ve tazminat hukukunun genel prensiplerine göre veri-
lecek tazminat miktarının saptanmasında mahkeme ge-
rekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya veya 
hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir. 

(7) (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5353/20 md.) Mahkeme, 
kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Ha-
zine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen 
gelmezlerse, yokluklarında karar verilebilir. 

(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet sav-
cısı veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; 
inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır. 
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(9) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/144 md.) Tazminat 
davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ge-
reğince hesaplanan nisbî avukatlık ücreti ödenir. Ancak, 
ödenecek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde ta-
kip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az, ağır 
ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirle-
nen maktu ücretten fazla olamaz. 

(10) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/144 md.)Tazminata 
ilişkin mahkeme kararları, kesinleşmeden ve idari baş-
vuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. 
Kesinleşen mahkeme kararında hükmedilen tazminat ile 
vekâlet ücreti, davacı veya vekilinin davalı idareye yazı-
lı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildi-
rimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. 
Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel 
hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 

Tazminatın geri alınması 
Madde 143 – (1) Kovuşturmaya yer olmadığına 

ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, hakkında kamu da-
vası açılan ve mahkûm edilenlerle, yargılamanın aleyhte 
yenilenmesiyle beraat kararı kaldırılıp mahkûm edilen-
lere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin 
kısmı, Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mah-
kemeden alınacak kararla kamu alacaklarının tahsiline 
ilişkin mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu 
karara itiraz edilebilir. 

(2) (Mülga: 18/6/2014 - 6545/103 md.) 
(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık 

nedeniyle gözaltına alınma ve tutuklama halinde; Dev-
let, iftira eden veya yalan tanıklıkta bulunan kişiye de 
rücu eder. 

Tazminat isteyemeyecek kişiler 
Madde 144 – (1) Kanuna uygun olarak yakalanan 

veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat 
isteyemezler: 

a) (Mülga: 11/4/2013-6459/18 md.) 
b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yü-

rürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gere-
ği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler. 

c) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma 
gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına 
veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası 
geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen 
veya düşürülenler. 

d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hak-
kında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler. 



Ceza Muhakemesi Kanunu 275 

e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç 
işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına 
alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar. 

BEŞİNCİ KISIM 
İfade ve Sorgu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İfade veya Sorgu İçin Çağrı 

İfade veya sorgu için çağrı 
Madde 145 – (1) İfadesi alınacak veya sorgusu ya-

pılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça 
belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır. 

Zorla getirme 
Madde 146 – (1) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/20 

md.) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yaka-
lama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan 
veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen 
şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebilir. 

(2) Zorla getirme kararı, şüpheli veya sanığın açıkça 
kim olduğunu, kendisiyle ilgili suçu, gerektiğinde 
eşkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini içerir. 

(3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya 
sanığa verilir. 

(4) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Zorla ge-
tirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, ola-
nak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört 
saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhu-
riyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya 
ifadesi alınır. 

(5) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Zorla ge-
tirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve 
hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından, 
sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar 
devam eder. 

(6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin 
nedenleri, köy veya mahalle muhtarı ile kolluk görevli-
sinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır. 

(7) (Ek: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Çağrıya rağmen 
gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçi ile ilgili 
olarak da zorla getirme kararı verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İfade ve Sorgu Usulü 

İfade ve sorgunun tarzı 
Madde 147 – (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin 

alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hu-
suslara uyulur: 

a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli ve-
ya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevap-
landırmakla yükümlüdür. 
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b) Kendisine yüklenen suç anlatılır. 
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hu-

kukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade ve-
ya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. 
Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardı-
mından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro 
tarafından bir müdafi görevlendirilir. 

d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakala-
nan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl 
bildirilir. 

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmama-
sının kanunî hakkı olduğu söylenir. 

f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplan-
masını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var 
olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan 
hususları ileri sürmek olanağı tanınır. 

g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve 
ekonomik durumu hakkında bilgi alınır. 

h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik 
imkânlardan yararlanılır. 

i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak-
ta aşağıda belirtilen hususlar yer alır: 

1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldı-
ğı yer ve tarih. 

2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır 
bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya 
sorguya çekilen kişinin açık kimliği. 

3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yuka-
rıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlem-
ler yerine getirilmemiş ise nedenleri. 

4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çeki-
len ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imza-
larının alındığı. 

5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri. 
İfade alma ve sorguda yasak usuller 
Madde 148 – (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı öz-

gür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte 
kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, 
cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi 
bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 
(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile ve-

rilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. 
(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifa-

de, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık 
tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 
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(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifa-
desinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem an-
cak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. 

ALTINCI KISIM 
Savunma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, 

Görev ve Yetkileri 
Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 
Madde 149 – (1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve 

kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla 
müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi 
varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. 

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç 
avukat hazır bulunabilir. (Ek cümle: 3/10/2016-KHK-
676/1 md.) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar 
bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en 
çok üç avukat hazır bulunabilir. 

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşa-
masında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade 
alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yar-
dımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. 

Müdafiin görevlendirilmesi 
Madde 150 – (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/21 md.) 
(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seç-

mesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek du-
rumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir mü-
dafi görevlendirilir. 

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, 
kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve 
dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendiri-
lir. 

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerekti-
ren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma-
da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye 
Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetme-
likle düzenlenir. 

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak iş-
lem ve müdafilik görevinden yasaklanma 

Madde 151 – (1) 150 nci madde hükmüne göre gö-
revlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya 
vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine 
getirmekten kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl 
başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi 
yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği 
gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir. 
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(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için 
yeterli zaman olmadığını açıklarsa oturum ertelenir. 

(3) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) 149 uncu mad-
deye göre seçilen veya 150 nci maddeye göre görevlen-
dirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü mad-
desinde sayılan suçlar ile terör suçlarından şüpheli, sa-
nık veya hükümlü olanların müdafilik veya vekillik gö-
revini üstlenen avukat, hakkında bu fıkrada sayılan suç-
lar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması 
halinde müdafilik veya vekillik görevini üstlenmekten 
yasaklanabilir. 

(4) (Ek:25/5/2005 - 5353/22 md.) Cumhuriyet sav-
cısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, hâkim veya 
mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu ka-
rarlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama 
kararının kaldırılması halinde avukat görevini devam et-
tirir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı, avukat 
hakkındaki soruşturma veya kovuşturma konusu suçla 
sınırlı olmak üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, so-
ruşturma veya kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süre-
ler altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uza-
tılabilir. Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadı-
ğına dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda 
mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesin-
leşmesi beklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden 
kalkar. 

(5) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) Görevden yasak-
lama kararı, şüpheli, sanık veya hükümlü ile yeni bir 
müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkan-
lığına bildirilir. 

(6) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) Müdafi veya ve-
kil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka dava-
larla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlen-
diği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziya-
ret edemez. 

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde sa-
vunma 

Madde 152 – (1) Yararları birbirine uygun olan bir-
den fazla şüpheli veya sanığın savunması aynı müdafie 
verilebilir. 

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 
Madde 153 – (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/44 md.) 
(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini in-

celeyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız 
olarak alabilir. 

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belge-
lerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehli-
keye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi 
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üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak 
aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalar-
da verilebilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunda yer alan; 

1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), 
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 

303, 304, 307, 308), 
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı 

Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316), 
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 

326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337). 
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımla-
nan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. 

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Ka-
nununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçu. 

d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanununda tanımlanan suçlar. 

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içe-
ren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır 
bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin 
tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul 
edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza al-
tına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve bel-
gelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. 

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar gö-
renin vekili de yararlanır. 

Müdafi ile görüşme 
Madde 154 – (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname 

aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları 
başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu 
kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutula-
maz. 

(2) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/3 md.) Türk Ceza 
Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan 
suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturu-
cu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından 
gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cum-
huriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yir-
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midört saat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifa-
de alınamaz. 

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulun-
ması 

Madde 155 – (1) Sanığın kanunî temsilcisine du-
ruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya kabul edile-
rek istemi üzerine dinlenebilir. 

(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Müdafiin görevlendirilmesinde usul 
Madde 156 – (1) 150 nci maddede yazılı olan hâl-

lerde, müdafi; 
a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya 

sorguyu yapan hâkimin istemi üzerine, 
b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzeri-

ne, 
Baro tarafından görevlendirilir. 
(2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturma-

nın veya kovuşturmanın yapıldığı yer barosunca görev-
lendirilir. 

(3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi 
seçmesi halinde, baro tarafından görevlendirilen avuka-
tın görevi sona erer. 

İKİNCİ KİTAP 
Soruşturma 

BİRİNCİ KISIM 
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı 

Soruşturmanın gizliliği 
Madde 157 – (1) Kanunun başka hüküm koyduğu 

hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar verme-
mek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri 
gizlidir. 

İhbar ve şikâyet 
Madde 158 – (1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, 

Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına 
yapılabilir. 

(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye 
yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcı-
lığına gönderilir. 

(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar 
hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da 
ihbar veya şikâyette bulunulabilir. 

(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı 
olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili ku-
rum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, ge-
cikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
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(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçiril-
mek üzere sözlü olarak yapılabilir. 

(6) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/145 md.) İhbar ve 
şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir 
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşıl-
ması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte 
olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadı-
ğına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye 
şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer 
olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya 
şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü mad-
dedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlin-
de Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini baş-
latır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen karar-
lar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, 
ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tara-
fından görülebilir. 

(7) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma ev-
resine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun 
anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeç-
mediği takdirde, yargılamaya devam olunur. 

Şüpheli ölümün ihbarı 
Madde 159 – (1) Bir ölümün doğal nedenlerden 

meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun 
varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; 
kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık veya cenaze 
işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet Baş-
savcılığına bildirmekle yükümlüdürler. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün 
gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı tarafından verile-
cek yazılı izne bağlıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma İşlemleri 

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının 
görevi 

Madde 160 – (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir 
hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup 
olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini 
araştırmaya başlar. 

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması 
ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki 
adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve 
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına al-
makla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. 

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 
Madde 161 – (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan 

doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı 
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ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede 
yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden 
her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî gö-
revi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yar-
gı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çı-
kınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz ko-
nusu işlemi yapmasını ister. 

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, ya-
kalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştık-
ları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cum-
huriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini ge-
cikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine 
emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. (Ek 
cümle: 25/5/2005 - 5353/24 md.) Sözlü emir, en kısa 
sürede yazılı olarak da bildirilir. 

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan so-
ruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, 
talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin 
temin etmekle yükümlüdür. 

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun 
dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev 
veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen 
kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya 
yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma 
veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hak-
kında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruş-
turma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 
tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst 
dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görev-
lerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır. 

(6) (DeğiĢik: 2/1/2017-KHK-680/9 md.) Vali ve 
kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve 
kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin 
bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu 
yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza 
mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine 
giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere 
göre yapılır. 

(7) (Ek: 31/3/2011-6217/21 md.) Yetkisizlik kararı 
ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisi-
nin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kara-
rı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma 
dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza 
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. 
Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir. 
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(8) (Ek:21/2/2014–6526/15 md.) Türk Ceza Kanu-
nunun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı 
maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sıra-
sında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhu-
riyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 
1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hiz-
metleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı 
maddesi hükmü saklıdır. 

(9) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/146 md.) Seçimden 
önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili 
hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mah-
kemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı 
veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı ve-
ya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından 
soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını iste-
yebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun 
işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri 
toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımın-
dan bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bu-
lunur. 

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı 
istemi 

Madde 162 – (1) Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim 
tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma işlemine 
gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin 
sulh ceza hâkimine bildirir. Sulh ceza hâkimi istenilen 
işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını incele-
yerek karar verir ve gereğini yerine getirir. 

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılma-
sı 

Madde 163 – (1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sa-
kınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemi-
yorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısı-
nın iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruş-
turma işlemlerini yapabilir. 

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tara-
fından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine 
getirirler. 

Adlî kolluk ve görevi 
Madde 164 – (1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci 
maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 
2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 
sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü 
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maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan gü-
venlik görevlilerini ifade eder. 

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının 
emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa 
yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının 
adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir. 

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmet-
lerde, üstlerinin emrindedir. 

Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 
Madde 165 – (1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet 

savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî 
kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu du-
rumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dola-
yısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Değerlendirme raporu yetkisi 
Madde 166 – (1) Cumhuriyet başsavcıları her yılın 

sonunda, o yerdeki adlî kolluğun sorumluları hakkında 
değerlendirme raporları düzenleyerek, mülkî idare amir-
lerine gönderir. 

Yönetmelik 
Madde 167 – (1) Adlî kolluk görevlilerinin nitelik-

leri ve bunların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, di-
ğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporla-
rının düzenlenmesi, uzmanlık dallarına göre hangi bö-
lümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar; bu Kanu-
nun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönet-
melikte belirlenir. 

Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyul-
maması halinde yetkisi 

Madde 168 – (1) Olay yerinde görevine ait işlemle-
re başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların yapılmasına 
engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı 
davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve ge-
rektiğinde zor kullanarak bundan men eder. 

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa 
bağlanması 

Madde 169 – (1) Şüphelinin ifadesinin alınması ve-
ya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir ke-
şif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh 
ceza hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. Acele 
hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, 
yazman olarak görevlendirilebilir. 

(2) Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tuta-
nak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh 
ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından im-
za edilir. 
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(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu iş-
lemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da 
yer verilir. 

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, başlama 
ve bitiş saatini ve işleme katılan veya ilgisi bulunan 
kimselerin isimlerini içerir. 

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere 
tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya 
okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa 
yazılarak ilgililere imza ettirilir. 

(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa ge-
çirilir. 

(7) (Ek: 21/2/2014 – 6526/16 md.) Türk Ceza Ka-
nununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, 
Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 
319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kap-
samına giren suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve ko-
vuşturmalarda, kolluk tarafından düzenlenen tutanakla-
ra, ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece sicil 
numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin ifadesine baş-
vurulması gerektiği hâllerde çıkarılan davetiye veya 
çağrı kâğıdı, kolluk görevlisinin iş yeri adresine tebliğ 
edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında 
adres olarak iş yeri adresleri gösterilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Açılması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu Davasının Açılması 

Kamu davasını açma görevi 
Madde 170 – (1) Kamu davasını açma görevi, 

Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. 
(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, su-

çun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; 
Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. 

(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenle-
nen iddianamede; 

a) Şüphelinin kimliği, 
b) Müdafii, 
c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimli-

ği, 
d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya 

kanunî temsilcisi, 
e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ih-

barda bulunan kişinin kimliği, 
f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği, 
g) Şikâyetin yapıldığı tarih, 
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h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun 
maddeleri, 

i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman di-
limi, 

j) Suçun delilleri, 
k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, 

gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların sürele-
ri, 

Gösterilir. 
(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, 

mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. 
(5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece 

aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ile-
ri sürülür. 

(6) İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dola-
yısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbir-
lerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun 
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, il-
gili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik 
tedbiri açıkça belirtilir. 

Kamu davasını açmada takdir yetkisi 
Madde 171 – (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/22 md.) 
(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişman-

lık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya 
da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuri-
yet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. 

(2) 253 üncü maddenin ondokuzuncu fıkrası hüküm-
leri saklı kalmak üzere, Cumhuriyet savcısı, soruşturul-
ması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir 
yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar-
dan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu da-
vasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar 
verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 173 üncü madde 
hükümlerine göre itiraz edebilir. 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar 
verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere; 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı ha-
pis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının 
ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekinece-
ği kanaatini vermesi, 

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli 
ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha ya-
rarlı olması, 
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d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğ-
radığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, 

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. 
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği 

takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Er-
teleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde 
kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı iş-
lemez. 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine iliş-
kin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu 
kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağ-
lantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme 
tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen 
amaç için kullanılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve 

İddianamenin İadesi 
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
Madde 172 – (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma 

evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli 
şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuş-
turma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya 
yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören 
ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüp-
heliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii 
gösterilir. 

(2) (DeğiĢik: 2/1/2017-KHK-680/10 md.) Kovuş-
turmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra ka-
mu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak ye-
ni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkim-
liğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu 
davası açılamaz. 

(3) (Ek: 11/4/2013-6459/19 md.) Kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan 
verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesin-
leşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesin-
leşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde 
yeniden soruşturma açılır. 

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 
Madde 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya 

yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği ta-
rihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cum-
huriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır 
ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkim-
liğine itiraz edebilir. 

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını 
gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir. 
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(3) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/71 md.) Sulh ceza 
hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişle-
tilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek su-
retiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulu-
nabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler 
bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz 
edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet 
savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz 
edene ve şüpheliye bildirir. 

(4) (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Sulh ceza 
hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı 
iddianame düzenleyerek mahkemeye verir. 

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılma-
ması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

(6) (DeğiĢik: 2/1/2017-KHK-680/11 md.) İtirazın 
reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası 
açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygu-
lanır. 

İddianamenin iadesi 
Madde 174 – (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5353/27 md.) 
(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruştur-

ma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 
soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten 
sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle; 

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, 
b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mev-

cut bir delil toplanmadan düzenlenen, 
c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruş-

turma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme ve-
ya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen, 

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine 
karar verilir. 

(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddia-
name iade edilemez. 

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda ia-
de edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. 

(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, 
kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı 
noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması 
halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mah-
kemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere 
dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidile-
mez. 

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz 
edebilir. 
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ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kovuşturma Evresi 
BİRİNCİ KISIM 

Kamu Davasının Yürütülmesi 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Hazırlığı 

İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 
Madde 175 – (1) İddianamenin kabulüyle, kamu 

davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. 
(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra du-

ruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması 
gereken kişileri çağırır. 

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 
Madde 176 – (1) İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte 

sanığa tebliğ olunur. 
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı 

kâğıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getiri-
leceği yazılır. 

(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün 
tebliği suretiyle yapılır. Sanıktan duruşmada kendisini 
savunmak için bir istemde bulunup bulunmayacağı ve 
bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi istenir; 
müdafii de sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tu-
tuklunun bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi kâti-
bi veya bu işle görevlendirilen personel yanına getirile-
rek tutanak tutulmak suretiyle yapılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kâğıdının 
tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafta süre 
bulunması gerekir. 

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 
Madde 177 – (1) Sanık, tanık veya bilirkişinin dave-

tini veya savunma delillerinin toplanmasını istediğinde, 
bunların ilişkin olduğu olayları göstermek suretiyle bu 
husustaki dilekçesini duruşma gününden en az beş gün 
önce mahkeme başkanına veya hâkime verir. 

(2) Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine 
derhâl bildirilir. 

(3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet sav-
cısına da bildirilir. 

Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğ-
rudan mahkemeye getirilmesi 

Madde 178 – (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sa-
nığın veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin 
çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık ve-
ya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişiler 
duruşmada dinlenir. (Ek cümle: 3/10/2016-KHK-676/4 
md.) Ancak, davayı uzatmak amacıyla yapılan talepler 
reddedilir. 
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Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve 
Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 

Madde 179 – (1) Sanık, doğrudan doğruya davet et-
tireceği veya duruşma sırasında getireceği bilirkişi ve 
tanıkların ad ve adreslerini Cumhuriyet savcısına makul 
süre içinde bildirir. 

(2) Cumhuriyet savcısı da, iddianamede gösterilen 
veya sanığın istemi üzerine davet edilen tanık ve bilirki-
şiler dışında gerek mahkeme başkanı veya hâkim kara-
rıyla, gerek kendiliğinden başka kimseleri davet ettire-
cek ise bunların ad ve adreslerini sanığa yine makul süre 
içinde bildirir. 

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla 
dinlenmeleri 

Madde 180 – (1) Hastalık veya malûllük veya gide-
rilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle bir tanık 
veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman 
için duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunma-
yacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya istina-
be yoluyla dinlenmesine karar verebilir. 

(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yar-
gı çevresi dışında bulunmasından dolayı getirilmesi zor 
olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde de uygulanır. 

(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk ol-
madıkça, büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulu-
nan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık ve 
bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar vere-
mez. 

(4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye 
sınırları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı çevresinde 
bulunmasa da büyükşehir belediye sınırları içerisinde 
yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geri çevir-
meksizin gereğini yapar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bi-
lirkişinin aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin 
kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlı-
ğı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna 
olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kulla-
nılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 
Madde 181 – (1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenme-

si için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısına, suçtan za-
rar görene, vekiline, sanığa ve müdafiine bildirilir. Dü-
zenlenen tutanağın örneği hazır bulunan Cumhuriyet 
savcısına ve müdafie verilir. 

(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
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(3) Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer 
mahkemesinde yapılacak bu tür işlerde hazır bulundu-
rulmasını isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tara-
fından zorunlu sayılan hâllerde tutuklu bulunan şüpheli 
veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına karar 
verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Duruşma 

Duruşmanın açıklığı 
Madde 182 – (1) Duruşma herkese açıktır. 
(2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin ola-

rak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının ve-
ya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar ve-
rilebilir. 

(3) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki ge-
rekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır. 

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 
Madde 183 – (1) 180 inci maddenin beşinci fıkrası 

ile 196 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kal-
mak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma başladık-
tan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görün-
tülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanıla-
maz. Bu hüküm, adliye binası içerisinde ve dışındaki 
diğer adlî işlemlerin icrasında da uygulanır. 

Açıklığın kaldırılması hakkında karar 
Madde 184 – (1) 182 nci maddede gösterilen hâller-

de, açıklığın kaldırılması istemine ilişkin olarak yapıla-
cak duruşma, istem üzerine veya mahkemece uygun gö-
rülürse kapalı yapılır. 

Zorunlu kapalılık 
Madde 185 – (1) Sanık, onsekiz yaşını doldurmamış 

ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada 
açıklanır. 

Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 
Madde 186 – (1) Açıklığın kaldırılması kararı, ne-

denleriyle birlikte tutanağa geçirilir. 
Kapalı duruşmada bulunabilme 
Madde 187 – (1) Kapalı duruşmada mahkeme, bazı 

kişilerin hazır bulunmasına izin verebilir. Bu hâlde adı 
geçenler, duruşmanın kapalı olmasını gerektiren husus-
ları açıklamamaları bakımından uyarılırlar ve bu husus 
tutanağa yazılır. 

(2) Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla 
yayımlanamaz. 

(3) Açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya 
genel ahlâka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına 
dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise; 
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mahkeme, bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçü-
de duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayım-
lanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar. 

Duruşmada hazır bulunacaklar 
Madde 188 – (1) Duruşmada, hükme katılacak 

hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve 
Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müda-
fiin hazır bulunması şarttır. (Ek cümle: 3/10/2016-
KHK-676/5 md.) Müdafiin mazeretsiz olarak duruşma-
yı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir. 

(2) (Mülga: 18/6/2014 - 6545/103 md.) 
(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir 

nedenle bulunamayacak üyenin yerine geçmek ve oya 
katılmak üzere yedek üye bulundurulabilir. 

Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruş-
maya katılması 

Madde 189 – (1) Birden çok Cumhuriyet savcısı ve 
birden çok avukat aynı zamanda duruşmaya katılabile-
cekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler. 

Ara verme 
Madde 190 – (1) Duruşmaya, ara verilmeksizin de-

vam edilerek hüküm verilir. Ancak, zorunlu hâllerde 
davanın makul sürede sonuçlandırılmasını olanaklı kıla-
cak surette duruşmaya ara verilebilir. 

(2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış 
ise duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı olduğu 
sanığa hatırlatılır. 

Duruşmanın başlaması 
Madde 191 – (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulu-

nup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip 
gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, du-
ruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı veya 
hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü 
kararını okuyarak açıklar. 

(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. 
(3) Duruşmada, sırasıyla; 
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik 

durumu hakkında kendisinden bilgi alınır, 
b) (DeğiĢik: 24/11/2016-6763/29 md.) İddianame 

veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlama-
nın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçla-
manın hukuki nitelendirmesi anlatılır, 

c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bu-
lunmamasının kanunî hakkı olduğu ve 147 nci maddede 
belirtilen diğer hakları bildirilir, 

d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bil-
dirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır. 
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Başkan veya hâkimin görevi 
Madde 192 – (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, du-

ruşmayı yönetir ve sanığı sorguya çeker; delillerin ika-
me edilmesini sağlar. 

(2) Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın yö-
netimine ilişkin olarak mahkeme başkanı tarafından em-
rolunan bir tedbirin hukuken kabul edilemeyeceğini öne 
sürerse mahkeme, bu hususta bir karar verir. 

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 
Madde 193 – (1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı 

kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruş-
ma yapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sa-
nığın zorla getirilmesine karar verilir. 

(2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/28 md.) Sanık hakkında, 
toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar ve-
rilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış 
olsa da dava yokluğunda bitirilebilir. 

Sanığın mahkemeden uzaklaşması 
Madde 194 – (1) Mahkemeye gelen sanığın duruş-

manın devamı süresince hazır bulunması sağlanır ve sa-
vuşmasının önüne geçmek için mahkeme gereken ted-
birleri alır. 

(2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma 
gelmezse, önceden sorguya çekilmiş ve artık hazır bu-
lunmasına mahkemece gerek görülmezse, dava yoklu-
ğunda bitirilebilir. 

Sanığın yokluğunda duruşma 
Madde 195 – (1) Suç, yalnız veya birlikte adlî para 

cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gel-
mese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa 
gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapıla-
cağı yazılır. 

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 
Madde 196 – (1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan 

sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı 
hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada 
hazır bulunmaktan bağışık tutabilir. 

(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis ceza-
sını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, istinabe sure-
tiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, 
Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. 
Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır 
bulunması zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, 
ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip is-
temediği sorulur. 

(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 
(4) (DeğiĢik: 15/8/2017-KHK-694/147 md.) Hâkim 

veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı 
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anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması 
suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir 
veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir. 

(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer 
nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışında-
ki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanı-
ğın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır bulundu-
rulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilme-
mesine mahkemece karar verilebilir. 

(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma 
tarihinde hazır bulunmasının zorluğu halinde, bu tarih-
ten önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgu-
su yapılabilir. 

Sanığın müdafi gönderebilmesi 
Madde 197 – (1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii 

bütün oturumlarda hazır bulunmak yetkisine sahiptir. 
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski 

hâle getirme koşulu 
Madde 198 – (1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksı-

zın yapılırsa, mahkemenin karar ve işlemlerinin kendi-
sine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin 
geçmesinden doğan sonuçları gidermek için sanık, ka-
nunî nedenlere dayanarak, mahkemenin o karar ve iş-
lemleri hakkında eski hâle getirme isteminde bulunabi-
lir. 

(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan 
bağışık tutulmuş veya müdafii aracılığıyla temsil edil-
mek yetkisini kullanmış olursa artık eski hâle getirme 
isteminde bulunamaz. 

Sanığın zorla getirilebilmesi 
Madde 199 – (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunma-

sına ve zorla getirme kararı veya yakalama emriyle geti-
rilmesine her zaman karar verebilir. 

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıka-
rılabilmesi 

Madde 200 – (1) Sanığın yüzüne karşı suç ortakla-
rından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemeyeceğin-
den endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasın-
da o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar 
verebilir. 

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve 
gerektiğinde içeriği anlatılır. 

Doğrudan soru yöneltme 
Madde 201 – (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya 

vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katıla-
na, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer 
kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan so-
ru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı 
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veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen so-
ruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip 
gerekmediğine, mahkeme başkanı karar verir. Gerekti-
ğinde ilgililer yeniden soru sorabilir. 

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti 
oluşturan hâkimler, birinci fıkrada belirtilen kişilere so-
ru sorabilir. 

Tercüman bulundurulacak hâller 
Madde 202 – (1) Sanık veya mağdur, meramını an-

latabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafın-
dan atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve 
savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir. 

(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki 
iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabile-
cekleri biçimde anlatılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruşturma ev-
resinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında 
da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhu-
riyet savcısı tarafından atanır. 

(4) (Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Ayrıca sanık; 
a) İddianamenin anlatılması, 
b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi, 
üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade 

edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu 
durumda tercüme hizmetleri, beşinci fıkra uyarınca 
oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafın-
dan yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Ha-
zinesince karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürün-
cemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kul-
lanılamaz. 

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/ 1 md.) Tercümanlar, il 
adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen lis-
tede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet 
savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından 
oluşturulmuş listelerden değil, diğer illerde oluşturul-
muş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin 
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle be-
lirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Duruşmanın Düzen ve Disiplini 

Hâkim veya başkanın yetkisi 
Madde 203 – (1) Duruşmanın düzeni, mahkeme 

başkanı veya hâkim tarafından sağlanır. 
(2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın dü-

zenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını 
engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emre-
der. 
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(3) Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir 
veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hâkim ve-
ya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir 
kararla derhâl dört güne kadar disiplin hapsine konula-
bilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulan-
maz. 

Sanığın dışarı çıkarılması 
Madde 204 – (1) Davranışları nedeniyle, hazır bu-

lunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini 
tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salo-
nundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır 
bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakı-
mından zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdü-
rür ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme 
barodan bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma 
yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda 
yapılan işlemler açıklanır. 

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 
Madde 205 – (1) Bir kimse, duruşma sırasında bir 

suç işlerse, mahkeme olayı tespit eder ve bu hususta dü-
zenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir; gerek gö-
rürse failin tutuklanmasına da karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 

Delillerin ortaya konulması ve reddi 
Madde 206 – (1) Sanığın sorguya çekilmesinden 

sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. (Ek cüm-
leler: 25/5/2005 - 5353/29 md.) Ancak, sanığın tebliga-
ta rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sor-
gusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulma-
sına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan ge-
len sanığa bildirilir. 

(2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazı-
lı hâllerde reddolunur: 

a) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse. 
b) Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etki-

si yoksa. 
c) İstem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapıl-

mışsa. 
(3) Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlik-

te rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka 
herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebi-
lir. 

(4) (Mülga: 25/5/2005 - 5353/29 md.) 
Delil ve olayın geç bildirilmesi 
Madde 207 – (1) Delilin ortaya konulması istemi, 

bunun veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiş 
olması nedeniyle reddedilemez. 
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Tanığın duruşma salonundan ayrılması 
Madde 208 – (1) Tanıklar, dinlendikten sonra ancak 

mahkeme başkanı veya hâkimin izniyle duruşma salo-
nundan ayrılabilir. 

Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar 
Madde 209 – (1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu 

yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, naip veya istinabe 
yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene 
ve keşif tutanakları gibi delil olarak kullanılacak belge-
ler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve sanığın kişisel 
ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı bel-
geler, duruşmada okunur. 

(2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer al-
dığı belgelerin, açıkça istemeleri halinde, kapalı otu-
rumda okunmasına mahkemece karar verilebilir. 

Duruşmada okunmayacak belgeler 
Madde 210 – (1) Olayın delili, bir tanığın açıklama-

larından ibaret ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. 
Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tuta-
nağın veya yazılı bir açıklamanın okunması dinleme ye-
rine geçemez. 

(2) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada 
tanıklıktan çekindiğinde, önceki ifadesine ilişkin tutanak 
okunamaz. 

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 
Madde 211 – (1) a) Tanık veya sanığın suç ortağı 

ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş olur veya bulun-
duğu yer öğrenilemezse, 

b) Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır 
bulunması, hastalık, malûllük veya giderilmesi olanağı 
bulunmayan başka bir nedenle belli olmayan bir süre 
için olanaklı değilse, 

c) İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruş-
mada hazır bulunması gerekli sayılmıyorsa, 

Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yapılan 
dinleme sırasında düzenlenmiş tutanaklar ile kendileri-
nin yazmış olduğu belgeler okunabilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık 
veya müdafii birinci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan 
tutanakların okunmasına birlikte rıza gösterebilirler. 

Tanığın önceki ifadesinin okunması 
Madde 212 – (1) Tanık, bir hususu hatırlayamadığı-

nı söylerse önceki ifadesini içeren tutanağın ilgili kısmı 
okunarak hatırlamasına yardım edilir. 

(2) Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi 
arasında çelişki bulunduğunda, evvelce alınmış ifadesi 
okunarak çelişkinin giderilmesine çalışılır. 
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Sanığın önceki ifadesinin okunması 
Madde 213 – (1) Aralarında çelişki bulunması ha-

linde; sanığın, hâkim veya mahkeme huzurunda yaptığı 
açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ve-
ya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin 
tutanaklar duruşmada okunabilir. 

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 
Madde 214 – (1) Bir açıklamayı ve görüşü içeren 

resmî belge ve diğer yazılar ve fennî muayene ve doktor 
raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse bel-
ge ve diğer yazılar veya raporda imzası bulunanlar, 
açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler. 

(2) Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafın-
dan verilmişse mahkeme, kurulun görüşünü açıklamak 
üzere görevi, üyelerden birine vermeyi kurula önerebi-
lir. 

(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 
68 inci madde hükümlerine göre yapılır. 

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 
Madde 215 – (1) Suç ortağının, tanığın veya bilirki-

şinin dinlenmesinden ve herhangi bir belgenin okunma-
sından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı 
katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve 
müdafiine sorulur. 

Delillerin tartışılması 
Madde 216 – (1) Ortaya konulan delillerle ilgili tar-

tışmada söz, sırasıyla katılana veya vekiline, Cumhuri-
yet savcısına, sanığa ve müdafiine veya kanunî temsilci-
sine verilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, 
müdafiinin veya kanunî temsilcisinin açıklamalarına; 
sanık ve müdafii ya da kanunî temsilcisi de Cumhuriyet 
savcısının ve katılanın veya vekilinin açıklamalarına ce-
vap verebilir. 

(3) Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa 
verilir. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/148 md.) Bu 
aşamada zorunlu müdafiin hazır bulunmaması hükmün 
açıklanmasına engel teşkil etmez. 

Delilleri takdir yetkisi 
Madde 217 – (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya 

getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabi-
lir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe tak-
dir edilir. 

(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde 
edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. 

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 
Madde 218 – (1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mah-

kemelerinden başka bir mahkemenin görev alanına gi-
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ren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu 
sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre ka-
rar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli 
mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuç-
lanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir. 

(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın ya-
şının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir so-
runla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda 
belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Tutanağı 

Duruşma tutanağı 
Madde 219 – (1) Duruşma için tutanak tutulur. Tu-

tanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi ta-
rafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik 
araçlarla kayda alınması halinde, bu kayıtlar vakit geçi-
rilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme 
başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. 

(2) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tuta-
nak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır. 

Duruşma tutanağının başlığı 
Madde 220 – (1) Duruşma tutanağının başlığında; 
a) Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı, 
b) Oturum tarihleri, 
c) Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin 

adı ve soyadı, 
Belirtilir. 
Duruşma tutanağının içeriği 
Madde 221 – (1) Duruşma tutanağında; 
a) Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, 

vekilinin, kanunî temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, 
teknik danışmanın adı ve soyadı, 

b) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve 
yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu 
gösteren unsurlar, 

c) Sanık açıklamaları, 
d) Tanık ifadeleri, 
e) Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları, 
f) Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve 

yazılar, 
g) İstemler, reddi halinde gerekçesi, 
h) Verilen kararlar, 
i) Hüküm, 
Yer alır. 
Duruşma tutanağının ispat gücü 
Madde 222 – (1) Duruşmanın nasıl yapıldığı, ka-

nunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp 



Ceza Muhakemesi Kanunu 300 

yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağa 
karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Sona Ermesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 
Madde 223 – (1) Duruşmanın sona erdiği açıklan-

dıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer 
olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilme-
si, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. 

(2) Beraat kararı; 
a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanma-

mış olması, 
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin 

sabit olması, 
c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin 

bulunmaması, 
d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine 

rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulun-
ması, 

e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sa-
bit olmaması, 

Hallerinde verilir. 
(3) Sanık hakkında; 
a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, 

akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici ne-
denlerin bulunması, 

b) (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5353/30 md.) Yüklenen 
suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine geti-
rilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya 
tehdit etkisiyle işlenmesi, 

c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş 
nedeniyle aşılması, 

d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, 
Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 
(4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirme-

sine rağmen; 
a) Etkin pişmanlık, 
b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı, 
c) Karşılıklı hakaret, 
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, 
Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza 

verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 
(5) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, 

sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir. 
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(6) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, 
belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin 
yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden ve-
rilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın 
reddine karar verilir. 

(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeple-
rinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının 
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın 
düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya ko-
vuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şar-
tın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini 
beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz 
edilebilir. 

(9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde dur-
ma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı 
verilemez. 

(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik 
görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayı-
lır. 

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 
Madde 224 – (1) Mahkemece karar ve hükümler 

oybirliği veya oyçokluğuyla verilir. 
(2) Karşı oya tutanakta yer verilir; gerekçesi de tuta-

nakta gösterilir. 
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkeme-

nin yetkisi 
Madde 225 – (1) Hüküm, ancak iddianamede unsur-

ları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. 
(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve sa-

vunmalarla bağlı değildir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Suç Niteliğinde Değişiklik 
Suçun niteliğinin değişmesi 
Madde 226 – (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin 

değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapa-
bilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede ka-
nunî unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hük-
münden başkasıyla mahkûm edilemez. 

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak gü-
venlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hâller, 
ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm 
uygulanır. 

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde is-
tem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre 
verilir. 
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(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa 
müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun 
gibi yararlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Karar ve Hüküm 

Müzakereye katılacak hâkimler 
Madde 227 – (1) Müzakerede ancak karara ve hük-

me katılacak hâkimler bulunur. 
(2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta 

olan hâkim ve avukat adaylarının müzakere sırasında 
hazır bulunmalarına izin verebilir. 

Müzakerenin yönetimi 
Madde 228 – (1) Müzakereyi mahkeme başkanı yö-

netir. 
Oyların toplanması 
Madde 229 – (1) Mahkeme başkanı, kıdemsiz üye-

den başlayarak oyları ayrı ayrı toplar ve en sonra kendi 
oyunu verir. 

(2) Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi 
bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta kaldığını ileri sü-
rerek oylamaya katılmaktan çekinemez. 

(3) Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, 
çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine daha ya-
kın olan oya eklenir. 

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 
Madde 230 – (1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçe-

sinde aşağıdaki hususlar gösterilir: 
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. 
b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hük-

me esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu 
kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı 
yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça göste-
rilmesi. 

c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit gö-
rülen fiili ve bunun nitelendirilmesi; bu hususta ileri sü-
rülen istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununun 
61 ve 62 nci maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara 
göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve de-
vamı maddelerine göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya 
cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirinin belir-
lenmesi. 

d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para 
cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek 
güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara 
ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar. 

(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen hallerden hangisine da-
yanıldığının gösterilmesi gerekir. 



Ceza Muhakemesi Kanunu 303 

(3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın ge-
rekçesinde, 223 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının 
gösterilmesi gerekir. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dı-
şında başka bir karar veya hükmün verilmesi hâlinde 
bunun nedenleri gerekçede gösterilir. 

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması 

Madde 231 – (1) Duruşma sonunda, 232 nci mad-
dede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçiri-
len hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle 
anlatılır. 

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği ka-
nun yolları, mercii ve süresi bildirilir. 

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

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. 
(5) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Sanığa yüklenen 

suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan 
ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para ce-
zası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler 
saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kuru-
lan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurma-
masını ifade eder. 

(6) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm ol-
mamış bulunması, 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruş-
madaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurula-
rak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıl-
ması, 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğ-
radığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, 

gerekir. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/7 md.) Sanı-
ğın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının ge-
ri bırakılmasına karar verilmez. 

(7) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olu-
nan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması ha-
linde seçenek yaptırımlara çevrilemez. 

(8) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklan-
masının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sa-
nık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. (Ek 
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cümle: 18/6/2014-6545/72 md.) Denetim süresi içinde, 
kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu 
süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin 
belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri 
olarak; 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, 
meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla 
bir eğitim programına devam etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir 
kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sa-
natı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret kar-
şılığında çalıştırılmasına, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yer-
lere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya 
da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesi-
ne, 

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zama-
naşımı durur. 

 (9) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın 
(c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği 
takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği 
zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek 
suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. 

(10) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi 
içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli ser-
bestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıl-
dığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan 
kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. 

(11) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi 
içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli ser-
bestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davran-
ması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahke-
me, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getire-
meyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarı-
sına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine 
ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis ce-
zasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevril-
mesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kura-
bilir. 

(12) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 

(13) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir 
sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma 
veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcı-
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sı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, 
bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

(14) (DeğiĢik: 23/1/2008 – 5728/562 md.) Bu mad-
denin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 
hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma 
altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili 
olarak uygulanmaz. 

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hu-
suslar 

Madde 232 – (1) Hükmün başına, "Türk Milleti 
adına" verildiği yazılır. 

(2) Hükmün başında; 
a) Hükmü veren mahkemenin adı, 
b) Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin 

veya hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin, 
katılanın, mağdurun, vekilinin, kanunî temsilcisinin ve 
müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, 

c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği yer, tarih ve 
zaman dilimi, 

d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve 
süre ile halen tutuklu olup olmadığı, 

Yazılır. 
(3) Hükmün gerekçesi ve varsa karşı oy gerekçesi, 

tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itiba-
ren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur. 

(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tara-
fından imzalanır. 

(5) (DeğiĢik: 24/11/2016-6763/31 md.) Hüküm so-
nucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar imzalan-
madan hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı im-
zalayamayacak hâle düşerse, yeni hâkim, tefhim edilen 
hükme uygun olarak gerekçeli kararı bizzat yazarak im-
zalar. Toplu mahkemelerde böyle bir durumun gerçek-
leşmesi hâlinde, hüküm diğer hâkimler tarafından imza-
lanır ve başkan veya en kıdemli hâkim tarafından, hük-
mün altına diğer hâkimin imza edememesinin sebebi 
yazılarak imza olunur. 

(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre veri-
len kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddeleri-
nin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma 
ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, 
başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer 
vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir. 

(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme baş-
kanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır ve 
mühürlenir. 
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DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan 

BİRİNCİ KISIM 
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları 

Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 
Madde 233 – (1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet 

savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 
çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir. 

(2) Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara 
ilişkin hükümler uygulanır. 

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

şunlardır: 
a) Soruşturma evresinde; 
1. Delillerin toplanmasını isteme, 
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak ko-

şuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme, 
3. (DeğiĢik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulun-

maması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-
dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tara-
fından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili 
aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve mu-
hafazaya alınan eşyayı inceletme, 

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadı-
ğı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz 
hakkını kullanma. 

b) Kovuşturma evresinde; 
1. Duruşmadan haberdar edilme, 
2. Kamu davasına katılma, 
3. Tutanak ve belgelerden örnek isteme, 
4. Tanıkların davetini isteme, 
5. (DeğiĢik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulun-

maması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıl-
dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tara-
fından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlan-
dıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma. 

(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya 
dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl 
olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın 
bir vekil görevlendirilir. 

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

Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 
Madde 235 – (1) Mağdur, şikâyetçi veya vekilinin, 

dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanların-
da belirttikleri adresleri tebligata esas alınır. 
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(2) Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen 
kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz. 

(3) Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres 
değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapıla-
maması hâllerinde adresin araştırılması gerekmez. 

(4) Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görül-
düğü hâllerde üçüncü fıkra uygulanmaz. 

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 
Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi 

halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygula-
nır. 

(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş ço-
cuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya ko-
vuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî 
gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz 
eden haller saklıdır. 

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle 
psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak 
dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eği-
tim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hak-
kında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasına Katılma 

Kamu davasına katılma 
Madde 237 – (1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek 

ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece 
mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında 
hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek 
kamu davasına katılabilirler. 

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma is-
teğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde 
ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan ka-
tılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belir-
tilmişse incelenip karara bağlanır. 

Katılma usulü 
Madde 238 – (1) Katılma, kamu davasının açılma-

sından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma 
istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına 
geçirilmesi suretiyle olur. 

(2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, 
suçtan zarar görenden davaya katılmak isteyip istemedi-
ği sorulur. 

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin 
dinlenmesinden sonra davaya katılma isteminin uygun 
olup olmadığına karar verilir. 

(4) (Mülga: 18/6/2014 - 6545/103 md.) 
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Katılanın hakları 
Madde 239 – (1) (DeğiĢik: 24/7/2008-5793/41 md.) 

Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, 
cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis ce-
zasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine 
avukat görevlendirilmesini isteyebilir. 

(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır 
ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl 
hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için is-
tem aranmaz. 

Katılmanın davaya etkisi 
Madde 240 – (1) Katılma davayı durdurmaz. 
(2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama 

usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlığından dolayı 
katılan kimse çağrılamayacak veya kendisine haber ve-
rilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır. 

Katılmadan önceki kararlara itiraz 
Madde 241 – (1) Katılmadan önce verilmiş olan ka-

rarlar katılana tebliğ edilmez. 
(2) Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi 

için Cumhuriyet savcısı için öngörülen sürenin geçme-
siyle katılan da başvuru hakkını kaybeder. 

Katılanın kanun yoluna başvurması 
Madde 242 – (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına 

bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir. 
(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, 

Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder. 
Katılmanın hükümsüz kalması 
Madde 243 – (1) Katılan, vazgeçerse veya ölürse 

katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını 
takip etmek üzere davaya katılabilirler. 

BEŞİNCİ KİTAP 
Özel Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ KISIM 
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin - 

Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, 
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gaiplerin Yargılanması 

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 
Madde 244 – (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya 

yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getiri-
lemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip 
sayılır. 
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(2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, de-
lillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli 
işlemleri yapar. 

(3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan 
mahkeme aracılığıyla da yapılabilir. 

(4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya ka-
nunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, 
mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi iste-
nir. 

Gaibe ihtar 
Madde 245 – (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahke-

me önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları 
uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir. 

Sanığa verilecek güvence belgesi 
Madde 246 – (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkın-

da duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı husu-
sunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence ko-
şullara bağlanabilir. 

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaç-
mak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı 
olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kaçakların Yargılanması 

Kaçağın tanımı 
Madde 247 – (1) Hakkındaki soruşturmanın veya 

kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla 
yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu 
nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından 
kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir. 

(2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/31 md.) Hakkında, 248 
inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan do-
layı soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olan şüp-
heli veya sanığın, yetkili Cumhuriyet savcısı veya mah-
kemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından 
dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirile-
mez ise, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme; 

a) Çağrının bir gazete ile şüpheli veya sanığın bili-
nen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilânına karar 
verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün içinde gelmediği 
takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere hükme-
dilebileceğini ayrıca açıklar, 

b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile 
saptanmasından itibaren onbeş gün içinde başvurmayan 
şüpheli veya sanığın kaçak olduğuna karar verir. 

(3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. 
Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet 
kararı verilemez. 
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(4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii 
yoksa, mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini 
ister. 

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 
Madde 248 – (1) Kaçağın Cumhuriyet savcısına 

başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak ama-
cıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına 
amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üze-
rine sulh ceza hâkimi veya mahkeme kararıyla elkonu-
labilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. El-
koyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 

78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 

80), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

(madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
11. Zimmet (madde 247), 
12. İrtikâp (madde 250), 
13. Rüşvet (madde 252), 
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 308), 
17. (Ek: 24/11/2016-6763/33 md.) Anayasal Düze-

ne ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 
310, 311, 312, 313), 

18. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah 
sağlama (madde 315), 

19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (mad-
de 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), 

Suçları, 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-

kında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları, 

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) 
numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve 
hapis cezasını gerektiren suçlar, 
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e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar, 

Hakkında uygulanır. 
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, 

elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere iliş-
kin kararların özetinin bir gazetede ilânına sulh ceza 
hâkimince veya mahkemece karar verilebilir. 

(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gele-
rek teslim olduğunda elkoymanın kaldırılmasına karar 
verilir. 

(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler 
gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından 
yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. 

(6) Sulh ceza hâkimi veya mahkeme elkoymaya ka-
rar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü 
bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yok-
sulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini 
sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal du-
rumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması ko-
nusunda kayyıma izin verir. 

(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uy-
gulanır. 

(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve 
Kovuşturmada Temsili 

Tüzel kişinin temsili 
Madde 249 – (1) Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçeve-

sinde işlenen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada tüzel kişinin organ veya temsilcisi, katı-
lan veya savunma makamı yanında yer alan sıfatıyla du-
ruşmaya kabul edilir. 

(2) Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi 
bu Kanunun katılana veya sanığa sağladığı haklardan 
yararlanır. 

(3) Birinci fıkra hükmü, sanığın aynı zamanda tüzel 
kişinin organ veya temsilcisi sıfatını taşıması hâlinde 
uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme 

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi 
Madde 250 – (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
Soruşturma 
Madde 251 – (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
Kovuşturma 
Madde 252 – (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) 
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İKİNCİ KISIM 
Uzlaşma ve Müsadere 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Uzlaşma 

Uzlaşma 
Madde 253 – (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/24 md.) 
(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suç-

tan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin 
uzlaştırılması girişiminde bulunulur: 

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
suçlar. 

b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, 
Türk Ceza Kanununda yer alan; 

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

2. Taksirle yaralama (madde 89), 
3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 

106, birinci fıkra), 
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 
5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 

141), 
6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık 

(madde 157), 
7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 

234), 
8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteli-

ğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fık-
ra hariç, madde 239), 

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

suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi 
olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından 
ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para 
cezasını gerektiren suçlar. 

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan 
suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi 
için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaş-
tırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 - 5918/8 
md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama 
girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlin-
de de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. 

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması 
ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması 
hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro ta-
rafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağ-
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dur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulu-
nur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin re-
şit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcile-
rine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı 
tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, 
mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma tek-
lifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını 
bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye 
uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddet-
mesinin hukukî sonuçları anlatılır. 

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruş-
turma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt 
dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan 
zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisi-
ne ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksi-
zin soruşturma sonuçlandırılır. 

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar 
görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma 
yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar gö-
renlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin ka-
bul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin 
toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına 
engel değildir. 

(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.) 
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya baka-

mayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görev-
lendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dos-
yasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görü-
len belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uz-
laştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun dav-
ranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer 
örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün 
içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma 
bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. 

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. 
Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan za-
rar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. 
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya 
kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katıl-
maktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş 
sayılır. 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi 
gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla 
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görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat 
verebilir. 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir 
rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle 
birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçek-
leşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, 
ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek cüm-
le: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruş-
turma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cum-
huriyet savcısına gönderir. 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, 
şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını 
gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği ta-
rihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıkla-
rını beyan edebilirler. 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların öz-
gür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun ol-
duğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza 
altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar 
uzlaştırma yoluna gidilemez. 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten 
yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ile-
ri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik 
arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmak-
sızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının er-
telenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı 
işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kara-
rından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilme-
mesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki 
şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağ-
lanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle taz-
minat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat 
edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi 
halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde 
yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır. 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açık-
lamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da 
davada delil olarak kullanılamaz. 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden bi-
rine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, 
uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaş-
tırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna 
verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma 
koşulu olan dava süresi işlemez. 
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(22) (DeğiĢik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 
md.) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belir-
lenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve 
diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayı-
lır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Dev-
let Hazinesi tarafından karşılanır. 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili 
olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollarına başvuru-
labilir. 

(24) (DeğiĢik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cum-
huriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kuru-
lur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel gö-
revlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk 
öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı 
tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görev-
lendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları 
ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma 
süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma büro-
sunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuç-
landırılır. 

(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıla-
rın nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, 
denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların ni-
telikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştır-
macılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenme-
si, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaş-
tırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma 
teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve ra-
porda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hu-
suslara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıka-
rılan yönetmelikle düzenlenir. 

Mahkeme tarafından uzlaştırma 
Madde 254 – (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/25 md.) 
(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konu-

su suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması 
halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 
253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine 
getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir. 

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uz-
laşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getir-
mesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin ye-
rine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağ-
lanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkın-
da, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bı-
rakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, 
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 
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mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkra-
sındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır. 

Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 
Madde 255 – (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun ve-

ya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, 
ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Müsadere Usulü 

Başvuru 
Madde 256 – (1) Müsadere kararı verilmesi gereken 

hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası 
açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse; 
karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, 
davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir. 

(2) Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gere-
ken eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla 
birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mah-
kemece re’sen veya ilgililerin istemi üzerine bunların 
iadesine karar verilir. 

Duruşma ve karar 
Madde 257 – (1) 256 ncı maddeye göre verilmesi 

gereken kararlar, duruşmalı olarak verilir. 
(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer 

malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kimseler de du-
ruşmaya çağrılır. Bu kişiler, sanığın sahip olduğu hakla-
rı kullanabilirler. 

(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine ne-
den olmaz ve hükmün verilmesini engellemez. 

Kanun yolu 
Madde 258 – (1) 256 ncı maddeye göre verilecek 

hükümlere karşı Cumhuriyet savcısı, katılan ve 257 nci 
maddede belirlenen kişiler için istinaf yolu açıktır. 

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 
Madde 259 – (1) Suç konusu olmayıp sadece müsa-

dereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza 
hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. 

ALTINCI KİTAP 
Kanun Yolları 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Kanun yollarına başvurma hakkı 
Madde 260 – (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına 

karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna 
göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği kara-
ra bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabi-
lecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun 
yolları açıktır. 
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(2) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/73 md.) Ağır ceza 
mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ce-
za mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mah-
kemelerinin; bölge adliye mahkemesinde bulunan Cum-
huriyet savcıları, bölge adliye mahkemelerinin kararla-
rına karşı kanun yollarına başvurabilirler. 

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

Avukatın başvurma hakkı 
Madde 261 – (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilli-

ğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak 
koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. 

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 
Madde 262 – (1) Şüpheli veya sanığın yasal temsil-

cisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına 
süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüpheli-
nin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar 
tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler 
için de geçerlidir. 

Tutuklunun kanun yollarına başvurması 
Madde 263 – (1) Tutuklu bulunan şüpheli veya sa-

nık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 
kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sure-
tiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına 
başvurabilir. 

(2) Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun yollarına 
başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildik-
ten sonra bu hususları belirten bir tutanak düzenlenerek 
tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir. 

(3) Kurum müdürüne başvuru hâlinde ikinci fıkra 
hükmüne göre işlem yapılarak, tutanak ve dilekçe derhâl 
ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâtibi başvuruyu ilgi-
li deftere kaydeder. 

(4) Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci 
fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları 
için bu Kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır. 

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 
Madde 264 – (1) Kabul edilebilir bir başvuruda ka-

nun yolunun veya merciin belirlenmesinde yanılma, 
başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz. 

(2) Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu 
derhâl görevli ve yetkili olan mercie gönderir. 

Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 
Madde 265 – (1) Cumhuriyet savcısı tarafından 

aleyhine kanun yoluna gidilen karar, sanık lehine bozu-
labilir veya değiştirilebilir. Cumhuriyet savcısı, kanun 
yoluna sanık lehine başvurduğunda, yeniden verilen hü-
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küm önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha 
ağır bir cezayı içeremez. 

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 
Madde 266 – (1) Kanun yoluna başvurulduktan son-

ra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından karar verilin-
ceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tara-
fından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası ol-
maksızın vazgeçilemez. 

(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebil-
mesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış 
olması koşuluna bağlıdır. 

(3) 150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendi-
sine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar yararına kanun 
yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolun-
dan vazgeçildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin ira-
desi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır. 

İKİNCİ KISIM 
Olağan Kanun Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İtiraz 

İtiraz olunabilecek kararlar 
Madde 267 – (1) Hâkim kararları ile kanunun gös-

terdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna 
gidilebilir. 

İtiraz usulü ve inceleme mercileri 
Madde 268 – (1) Hâkim veya mahkeme kararına 

karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 
35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden 
itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek 
bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt 
kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla 
tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya 
hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır. 

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, iti-
razı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse 
en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan 
mercie gönderir. 

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda göste-
rilmiştir: 

a) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/74 md.) Sulh ceza 
hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o 
yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması 
hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son 
numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza 
mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza 
hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza 
mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği-
ne; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh 
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ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin 
bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir. 

b) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/74 md.) İtiraz üzerine 
ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tutuklama 
kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki 
usul uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden 
sulh ceza hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii ola-
rak inceleyemez. 

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen 
kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevre-
sinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mah-
keme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki 
itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin 
birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak 
kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci 
daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi var-
sa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların ince-
lenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başka-
nına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarı-
daki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yer-
deki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir. 

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararla-
rı ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak 
baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itiraz-
larda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, 
daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itiba-
rıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu 
ise birinci ceza dairesi inceler. 

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 
Madde 269 – (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin 

geri bırakılması sonucunu doğurmaz. 
(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı 

inceleyecek merci, geri bırakılmasına karar verebilir. 
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği 

ile inceleme ve araştırma yapılması 
Madde 270 – (1) İtirazı inceleyecek merci, yazı ile 

cevap verebilmesi için itirazı, Cumhuriyet savcısı ve 
karşı tarafa bildirebilir. Merci, inceleme ve araştırma 
yapabileceği gibi gerekli gördüğünde bunların yapılma-
sını da emredebilir. 

(2) (Ek: 11/4/2013-6459/20 md.) 101 ve 105 inci 
maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet 
savcısından görüş alınması durumunda, bu görüş şüphe-
li, sanık veya müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık veya 
müdafii üç gün içinde görüşünü bildirebilir. 
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Karar 
Madde 271 – (1) Kanunda yazılı olan hâller saklı 

kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın 
karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet 
savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. 

(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda iti-
raz konusu hakkında da karar verir. 

(3) Karar mümkün olan en kısa sürede verilir. 
(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; 

ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama karar-
larına karşı itiraz yoluna gidilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstinaf 

İstinaf 
Madde 272 – (1) İlk derece mahkemelerinden veri-

len hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. An-
cak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hü-
kümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. 

(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden 
veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme 
kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna baş-
vurulabilir. 

(3) Ancak; 
a) (DeğiĢik: 31/3/2011-6217/23 md.) Hapis ceza-

sından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, so-
nuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para 
cezasına mahkûmiyet hükümlerine, 

b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para ceza-
sını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, 

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümle-
re, 

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 
İstinaf istemi ve süresi 
Madde 273 – (1) İstinaf istemi, hükmün açıklanma-

sından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkeme-
ye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda 
bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve 
tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 
263 üncü madde hükmü saklıdır. 

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların 
yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. 

(3) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/75 md.) Ağır ceza 
mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mah-
kemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkeme-
lerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet 
başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde 
istinaf yoluna başvurabilirler. 
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(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış 
olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedil-
miş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar 
görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında, başvuruya 
ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına 
engel olmaz. 

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma ne-
denlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça 
gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içinde bu husustaki cevap-
larını bildirebilirler. 

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin iş-
lemesi 

Madde 274 – (1) Sanık, yokluğunda aleyhine veri-
len hükümlere karşı eski hâle getirme isteminde buluna-
bilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi iş-
ler. Sanığın eski hâle getirme isteminde bulunduğu hâl-
lerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu 
hâlde istinaf istemi ile ilişkili işler, eski hâle getirme is-
temi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir. 

İstinaf başvurusunun etkisi 
Madde 275 – (1) Süresi içinde yapılan istinaf başvu-

rusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 
(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet 

savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklan-
mamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun 
mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün 
içinde tebliğ edilir. 

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 
Madde 276 – (1) İstinaf istemi, kanunî sürenin geç-

mesinden sonra veya aleyhine istinaf yoluna başvurula-
mayacak bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yolu-
na başvuranın buna hakkı yoksa, hükmü veren mahke-
me bir kararla dilekçeyi reddeder. 

(2) İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı 
veya ilgililer, ret kararının kendilerine tebliğinden itiba-
ren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hu-
susta bir karar vermesini isteyebilirler. Bu takdirde dos-
ya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu ne-
denle hükmün infazı ertelenemez. 

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 
Madde 277 – (1) 276 ncı maddeye göre hükmü ve-

ren mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya 
beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ 
olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde yazılı olarak cevabını verebilir.  

(2) Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üze-
re zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da cevabını vere-
bilir. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bit-
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tikten sonra dava dosyası, bölge adliye mahkemesine 
gönderilir. 

(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.  
Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 
Madde 278 – (DeğiĢik: 15/8/2016-KHK-674/14 

md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/14 md.) 
(1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesine geldi-

ğinde işbölümüne göre görevli ceza dairesine verilir. 
Daire, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesini sağlar. 

Dosya üzerinde ön inceleme 
Madde 279 – (1) Dosya üzerinde yapılan ön ince-

leme sonunda; 
a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının 

anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili bölge adliye mah-
kemesine gönderilmesine, 

b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi 
içinde yapılmadığının, incelenmesi istenen kararın bölge 
adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan ol-
madığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının anla-
şılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

Karar verilir. (Ek cümle: 18/6/2014-6545/76 md.) 
Bu kararlar itiraza tabidir. 

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 
Madde 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, dosyayı 

ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten 
sonra; 

a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya 
esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadı-
ğını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik 
olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde 
olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan 
reddine, 303 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), 
(d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan ihlallerin var-
lığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf baş-
vurusunun esastan reddine, 

b) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Cumhuriyet savcı-
sının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun olarak 
mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en 
alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, 
hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun 
esastan reddine, 

c) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Olayın daha fazla 
araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın reddine ka-
rar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı ka-
rarın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın 
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, 

d) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu 
maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bu-
lunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın ye-
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niden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozu-
lan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde 
uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gön-
derilmesine, 

e) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra 
davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı iş-
lemlerine başlanmasına, 

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

bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan 
reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldıra-
rak yeniden hüküm kurar. 

(3) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Birinci ve ikinci 
fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine olması 
hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış 
olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sa-
nıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen ka-
rarlardan yararlanırlar. 

Duruşma hazırlığı 
Madde 281 – (1) Duruşma hazırlığı aşamasında 

bölge adliye mahkemesi daire başkanı veya görevlendi-
receği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak 
duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar. (Mülga 
ikinci cümle: 20/7/2017-7035/16 md.) (…) 

(2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişi-
lerin dinlenilmesine ve keşfin yapılmasına karar verilir. 

İstisnalar 
Madde 282 – (1) Duruşma açıldığında aşağıda gös-

terilen istisnalar dışında bu Kanunun duruşma hazırlığı, 
duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır: 

a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümle-
re göre başladıktan sonra görevlendirilen üyenin ince-
leme raporu anlatılır. 

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü anlatı-
lır. 

c) (DeğiĢik: 20/7/2017-7035/17 md.) İlk derece 
mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren 
tutanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatı-
lır. 

d) (Ek: 20/7/2017-7035/17 md.) Bölge adliye mah-
kemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve 
belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına 
ilişkin tutanak ve raporlar okunur. 

e) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenil-
meleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır. 

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 
Madde 283 – (1) İstinaf yoluna yalnız sanık lehine 

başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle 
belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 
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Direnme yasağı 
Madde 284 – (1) Bölge adliye mahkemesi karar ve 

hükümlerine karşı direnilemez; bunlara karşı herhangi 
bir kanun yoluna gidilemez. 

(2) İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır. 
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 
Madde 285 – (1) 23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı 

Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanununun 
18 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü hariç; diğer 
kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargı-
taya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye 
mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere iliş-
kin ilk derece mahkemelerinin karar ve hükümlerine 
karşı istinaf yoluna başvurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Temyiz 

Temyiz 
Madde 286 – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dai-

relerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebi-
lir. 

(2) Ancak; 
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya 

daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî 
para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan red-
dine dair bölge adliye mahkemesi kararları, 

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya 
daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mah-
kemesi kararları, 

c) (Ek: 20/7/2017-7035/20 md.) Hapis cezasından 
çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece mahke-
mesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesin-
ce verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar 
ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar, 

d) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/78 md.) İlk derece 
mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki 
yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar 
ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü 
bölge adliye mahkemesi kararları, 

e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece 
mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin her türlü 
bölge adliye mahkemesi kararları, 

f) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/78 md.) Sadece eşya 
veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına 
ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak is-
tinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları, 

g) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para 
cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince 
verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvuru-
sunun esastan reddine dair kararları, 
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h) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/78 md.) Davanın düş-
mesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik ted-
birine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili 
olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür karar-
lar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar-
lar, 

ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kal-
mak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan 
birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararla-
rı, 

Temyiz edilemez. 
Hükümden önceki kararların temyizi 
Madde 287 – (1) Hükümden önce verilip hükme 

esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş 
olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz 
olunabilir. 

Temyiz nedeni 
Madde 288 – (1) Temyiz, ancak hükmün hukuka 

aykırı olması nedenine dayanır. 
(2) Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış 

uygulanması hukuka aykırılıktır. 
Hukuka kesin aykırılık hâlleri 
Madde 289 – (1) Temyiz dilekçesi veya beyanında 

gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka 
kesin aykırılık var sayılır: 

a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül et-
memiş olması. 

b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince 
yasaklanmış hâkimin hükme katılması. 

c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne 
sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâlde hâki-
min hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı ola-
rak reddedilip hâkimin hükme katılması. 

d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bak-
maya kendini görevli veya yetkili görmesi. 

e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen 
mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yoklu-
ğunda duruşma yapılması. 

f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralı-
nın ihlâl edilmesi. 

g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi 
içermemesi. 

h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme ka-
rarı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması. 

i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen 
delile dayanması. 
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Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 
Madde 290 – (1) Sanığın yararına olan hukuk kural-

larına aykırılık, sanık aleyhine hükmün bozdurulması 
için Cumhuriyet savcısına bir hak vermez. 

Temyiz istemi ve süresi 
Madde 291 – (1) Temyiz istemi, hükmün açıklan-

masından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mah-
kemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir be-
yanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa ge-
çirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan 
sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır. 

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların 
yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. 

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin iş-
lemesi 

Madde 292 – (1) Sanığın aleyhine, yokluğunda veri-
len hükümlerde eski hâle getirme istemiyle ilgili olarak 
274 üncü madde hükümleri uygulanır. 

Temyiz başvurusunun etkisi 
Madde 293 – (1) Süresi içinde yapılan temyiz baş-

vurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 
(2) Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya 

ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükmün 
temyiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenil-
mesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebliğ edilir. 

Temyiz başvurusunun içeriği 
Madde 294 – (1) Temyiz eden, hükmün neden dola-

yı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göster-
mek zorundadır. 

(2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne 
ilişkin olabilir. 

Temyiz gerekçesi 
Madde 295 – (1) Temyiz başvurusunda temyiz ne-

denleri gösterilmemişse temyiz başvurusu için belirle-
nen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebli-
ğinden itibaren yedi gün içinde hükmü temyiz olunan 
bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek di-
lekçe verilir. Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, 
temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğu-
nu açıkça belirtir. 

(2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe 
kendisi veya müdafii tarafından imza edilerek verilir. 

(3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere 
zabıt kâtibine yapacağı bir beyanla gerekçesini açıkla-
yabilir; tutanak hâkime onaylatılır. Sanığın yasal temsil-
cisi ve eşi hakkında 262 nci madde, tutuklu sanık hak-
kında ise 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
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Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından do-
layı hükmü veren mahkemece reddi 

Madde 296 – (1) Temyiz istemi, kanunî sürenin 
geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek 
bir hüküm temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna 
hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan bölge adliye veya ilk 
derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini redde-
der. 

(2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden 
itibaren yedi gün içinde Yargıtaydan bu hususta bir ka-
rar vermesini isteyebilir. Bu takdirde dosya Yargıtaya 
gönderilir. Ancak, bu nedenden dolayı hükmün infazı 
ertelenemez. 

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığının görevi 

Madde 297 – (1) 296 ncı maddeye göre hükmü ve-
ren bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temyiz 
istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ 
olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde yazılı olarak cevabını verebilir.  

(2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre 
bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye mahkemesi ta-
rafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.  

(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenle-
nen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhleri-
ne sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık 
veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince 
tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta 
içinde yazılı olarak cevap verebilir. 

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgi-
lilerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine ya-
pılmasıyla geçerli olur. 

(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
Temyiz isteminin reddi 
Madde 298 – (1) Yargıtay, süresi içinde temyiz baş-

vurusunda bulunulmadığını, hükmün temyiz edilemez 
olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da 
temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediğini sap-
tarsa, temyiz istemini reddeder. 

Duruşmalı inceleme 
Madde 299 – (1) On yıl veya daha fazla hapis ceza-

sına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini sanı-
ğın veya katılanın temyiz başvurusundaki istemi üzerine 
veya re’sen duruşma yoluyla yapar. Duruşma gününden 
sanığa, katılana, müdafi ve vekile haber verilir. Sanık, 
duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir mü-
dafi ile de temsil ettirebilir. 

(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde 
bulunamaz. 



Ceza Muhakemesi Kanunu 328 

Duruşmada usul 
Madde 300 – (1) Duruşmadan önce görevlendirilen 

üye veya tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor üye-
lere açıklanır. Üyeler, ayrıca bizzat dosyayı incelerler. 
Bu hususlar gerçekleştikten sonra duruşma açılır. 

(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve-
ya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet savcısı, 
sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını 
açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa önce söz verilir. Her 
hâlde son söz sanığındır. 

Temyizde incelenecek hususlar 
Madde 301 – (1) Yargıtay, yalnız temyiz başvuru-

sunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin 
noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda 
bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar. 

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozul-
ması 

Madde 302 – (1) Bölge adliye mahkemesinin tem-
yiz olunan hükmünün Yargıtayca hukuka uygun bulun-
ması hâlinde temyiz isteminin esastan reddine karar ve-
rilir. 

(2) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvuru-
sunda gösterilen, hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka 
aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma sebepleri ilâmda 
ayrı ayrı gösterilir. 

(3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebepler-
le bozulduğunda, dilekçede açıklanmış olmasa bile sap-
tanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda 
gösterilir. 

(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırı-
lık, bu hükme esas olarak saptanan işlemlerden kaynak-
lanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur. 

(5) 289 uncu madde hükümleri saklıdır. 
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, 

hukuka aykırılığın düzeltilmesi 
Madde 303 – (1) Hükme esas olarak saptanan olay-

lara uygulanmasında hukuka aykırılıktan dolayı hüküm 
bozulmuş ise, aşağıdaki hâllerde Yargıtay davanın esa-
sına hükmedebileceği gibi hükümdeki hukuka aykırılığı 
da düzeltebilir: 

a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden be-
raate veya davanın düşmesine ya da alt ve üst sınırı ol-
mayan sabit bir cezaya hükmolunması gerekirse. 

b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına 
uygun olarak sanığa kanunda yazılı cezanın en alt dere-
cesini uygulamayı uygun görürse. 

c) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği 
ve cezası hükümde doğru gösterilmiş olduğu hâlde sa-
dece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise. 
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d) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun 
cezasını azaltmış ve mahkemece sanığa verilecek ceza-
nın belirlenmesinde artırma sebebi kabul edilmemiş ve-
ya yeni bir kanun ile fiil suç olmaktan çıkarılmış ise bi-
rinci hâlde daha az bir cezanın hükmolunması ve ikinci 
hâlde hiç ceza hükmolunmaması gerekirse. 

e) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç ta-
rihlerine göre verilecek cezanın belirlenmesinde gerekli 
indirim yapılmamış veya yanlış indirim yapılmış ise. 

f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza 
süresi veya miktarının belirlenmesinde maddî hata ya-
pılmış ise. 

g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıra-
lamanın gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza 
verilmiş ise. 

h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin 
hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre düzenlenen üc-
ret tarifesine aykırılık mevcutsa. 

Yargıtay kararının gönderileceği merci 
Madde 304 – (1) Yargıtayca 302 nci maddenin bi-

rinci fıkrası veya 303 üncü madde uyarınca verilen ka-
rarlara ilişkin dosya, hükmü veren bölge adliye mahke-
mesine gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığına verilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı Yargı-
taydan geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde gereği-
nin yapılması için ilgili ilk derece mahkemesine gönde-
rir. 

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenle-
rin dışında kalan hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm 
verilmek üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkeme-
sine veya diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderir. 

(3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak ken-
disini görevli veya yetkili görmesinden dolayı bozul-
muşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı görevli veya 
yetkili mahkemeye gönderir. 

(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan tem-
yiz yolu açık bulunan hükümlerle ilgili olarak verilen 
karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk derece mahkeme-
sine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
lığına verilir. 

Yargıtayda hükmün açıklanması 
Madde 305 – (1) Hüküm, 231 inci madde gereğince 

açıklanır. Buna olanak bulunmadığı takdirde duruşma-
nın bitiminden itibaren yedi gün içinde karar verilir. 

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 
Madde 306 – (1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa 

ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan di-
ğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar 
da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulma-
sından yararlanırlar. 
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Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 
Madde 307 – (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı 

üzerine davaya yeniden bakacak bölge adliye veya ilk 
derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karşı diyecekleri-
ni sorar. 

(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada va-
rolan adreslerine de davetiye tebliğ olunamaması veya 
davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelme-
meleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları saptanmamış 
olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında 
bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, boz-
maya konu olan cezadan daha ağır ise, her hâlde din-
lenmesi gerekir. 

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye 
veya ilk derece mahkemesinin direnme hakkı vardır. 
(DeğiĢik ikinci cümle: 24/11/2016-6763/36 md.) Di-
renme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. 
(Ek iki cümle: 24/11/2016-6763/36 md.) Daire, müm-
kün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve ye-
rinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargı-
tay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme üzerine 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı 
direnilemez. 

(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine 
Cumhuriyet savcısı veya 262 nci maddede gösterilen 
kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, 
önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır 
olamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Olağanüstü Kanun Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 
Madde 308 – (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin 

kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen 
veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz 
edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. 

(2) (Ek: 2/7/2012-6352/99 md.) İtiraz üzerine dos-
ya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir. 

(3) (Ek: 2/7/2012-6352/99 md.) Daire, mümkün 
olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse ka-
rarını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel 
Kuruluna gönderir. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının 
itiraz yetkisi 

Madde 308/A- (Ek: 20/7/2017-7035/23 md.) 
(1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin 

nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi 



Ceza Muhakemesi Kanunu 331 

Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, ka-
rarın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itiraz-
da süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede iti-
razı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi 
halde itirazı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar 
kesindir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanun Yararına Bozma 

Kanun yararına bozma 
Madde 309 – (1) Hâkim veya mahkeme tarafından 

verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmek-
sizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık 
bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya 
hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenle-
rini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı-
lı olarak bildirir. 

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri 
aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini 
içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir. 

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri ye-
rinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar. 

(4) Bozma nedenleri: 
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını 

çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya 
mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda ye-
niden karar verir. 

b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını 
çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya 
kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, 
kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak 
yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hü-
küm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha 
ağır olamaz. 

c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki 
hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeni-
den yargılamayı gerektirmez. 

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiri-
yorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın ve-
rilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza 
dairesi doğrudan hükmeder. 

(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı 
direnilemez. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına 
başvurması 

Madde 310 – (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, 
aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendindeki hâlle-
re özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re’sen 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da kullanı-
labilir. 

(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanlığı ta-
rafından başvurulduğunda bu yetki, artık Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılamanın Yenilenmesi 

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
Madde 311 – (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlan-

mış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine 
olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür: 

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir 
belgenin sahteliği anlaşılırsa. 

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bi-
lirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine 
kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu ve-
ya oy verdiği anlaşılırsa. 

c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlü-
nün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuş-
turmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek 
biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise. 

d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne 
dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir 
hüküm ile ortadan kaldırılmış ise. 

e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da 
bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle bir-
likte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya 
daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulan-
ması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olur-
sa. 

f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyet-
leri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin 
ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa da-
yandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesin-
leşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargı-
lamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde iste-
nebilir. 

(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 ta-
rihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleş-
miş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine 
verilecek kararlar hakkında uygulanır. 

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 
Madde 312 – (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi 

hükmün infazını ertelemez. Ancak mahkeme, infazın 
geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir. 
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Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 
Madde 313 – (1) Hükmün infaz edilmiş olması veya 

hükümlünün ölümü, yargılamanın yenilenmesi istemine 
engel olmaz. 

(2) Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargıla-
manın yenilenmesi isteminde bulunabilirler. 

(3) İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, 
Adalet Bakanı da yargılamanın yenilenmesi isteminde 
bulunabilir. 

Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yeni-
lenmesi nedenleri 

Madde 314 – (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlan-
mış olan bir dava aşağıda yazılı hâllerde sanık veya hü-
kümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yo-
lu ile tekrar görülür: 

a) Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri 
sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliği anla-
şılırsa. 

b) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine 
ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini 
gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık 
veya hükümlü lehine kusur etmiş ise. 

c) Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak 
hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda bulunmuş-
sa. 

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 
Madde 315 – (1) Kanunun aynı maddesinde yer al-

mış sınır içinde olmak üzere cezanın değiştirilmesi 
amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez. 

(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir 
yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. 

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü ko-
şulları 

Madde 316 – (1) Bir suç iddiasına dayandırılan ye-
nileme istemi, ancak bu fiilden dolayı kesinleşmiş bir 
mahkûmiyet hükmü verilmiş veya mahkûmiyeti gerekti-
recek nitelikte kuvvetli delil bulunmaması dışında bir 
nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdü-
rülememişse kabul edilebilir. Bu madde, 311 inci mad-
denin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı hâlde uygu-
lanmaz. 

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 
Madde 317 – (1) Kanun yollarına başvurma hakkın-

daki genel hükümler, yargılamanın yenilenmesi istemi 
hakkında da uygulanır. 

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal 
nedenleri ile dayandığı delilleri içerir. 
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Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı ka-
rarı ve mercii 

Madde 318 – (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, 
hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, iste-
min kabule değer olup olmadığına karar verir. 

(2) 303 üncü madde gereğince Yargıtayın doğrudan 
hüküm kurduğu hâllerde de hükmü vermiş olan mah-
kemeye başvurulur. 

(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule de-
ğer olup olmadığına dair olan karar, duruşma yapılmak-
sızın verilir. 

Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi ne-
denleri ve kabulü hâlinde yapılacak işlem 

Madde 319 – (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, 
kanunda belirlenen şekilde yapılmamış veya yargılama-
nın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden göste-
rilmemiş veya bunu doğrulayacak deliller açıklanmamış 
ise, bu istem kabule değer görülmeyerek reddedilir. 

(2) Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir 
diyeceği varsa yedi gün içinde bildirmek üzere Cumhu-
riyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur. 

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edi-
lebilir. 

Delillerin toplanması 
Madde 320 – (1) Mahkeme, yargılamanın yenilen-

mesi istemini yerinde bulursa delillerin toplanması için 
bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görev-
lendirebileceği gibi; kendisi de bu hususları yerine geti-
rebilir. 

(2) Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafın-
dan veya istinabe suretiyle toplanması sırasında, soruş-
turmaya ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Delillerin toplanması bittikten sonra Cumhuriyet 
savcısı ve hakkında hüküm kurulmuş olan kişiden yedi 
günlük süre içinde görüş ve düşüncelerini bildirmeleri 
istenir. 

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, 
aksi takdirde kabulü 

Madde 321 – (1) Yargılamanın yenilenmesi iste-
minde ileri sürülen iddialar, yeterli derecede doğrulan-
maz veya 311 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri ile 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yazılı hâllerde işin durumuna göre bunların 
önce verilmiş olan hükme hiçbir etkisi olmadığı anlaşı-
lırsa, yargılamanın yenilenmesi istemi esassız olması 
nedeniyle duruşma yapılmaksızın reddedilir. 

(2) Aksi hâlde mahkeme, yargılamanın yenilenmesi-
ne ve duruşmanın açılmasına karar verir. 
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(3) Bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz 
yoluna gidilebilir. 

Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelen-
mesi 

Madde 322 – (1) Hükümlü ölmüşse mahkeme yeni-
den duruşma yapmaksızın gerekli delilleri topladıktan 
sonra hükümlünün beraatine veya yargılamanın yeni-
lenmesi isteminin reddine karar verir. 

(2) Diğer hâllerde de mahkeme, bu hususta yeterli 
delil varsa Cumhuriyet savcısının uygun görüşünü al-
dıktan sonra duruşma yapmaksızın hükümlünün derhâl 
beraatine karar verir. 

(3) Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hük-
mün ortadan kaldırılmasını da karar altına alır. 

(4) Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan 
kimse isterse, gideri Devlet Hazinesine ait olmak üzere 
önceki hükmün iptaline ilişkin karar Resmî Gazete ile 
ilân olunacağı gibi mahkemenin takdirine göre diğer ga-
zetelerle de ilân edilebilir. 

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 
Madde 323 – (1) Yeniden yapılacak duruşma sonu-

cunda mahkeme, önceki hükmü onaylar veya hükmün 
iptali ile dava hakkında yeniden hüküm verir. 

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükümlünün 
lehine olarak yapılmışsa, yeniden verilecek hüküm ön-
ceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir ce-
zayı içeremez. 

(3) Yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat ve-
ya ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi ha-
linde, önceki mahkûmiyet kararının tamamen veya kıs-
men infaz edilmesi dolayısıyla kişinin uğradığı maddî 
ve manevî zararlar bu Kanunun 141 ilâ 144 üncü mad-
deleri hükümlerine göre tazmin edilir. 

YEDİNCİ KİTAP 
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Yargılama Giderleri 

Yargılama giderleri 
Madde 324 – (1) Harçlar ve tarifesine göre ödenme-

si gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuş-
turma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla 
Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve ta-
raflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir. 

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimle-
re yükletileceği gösterilir. 

(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine 
ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı 
veya hâkim belirler. 
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(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, 
Harçlar Kanunu hükümlerine göre; kişisel haklara iliş-
kin kararlar, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs 
Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir. (Ek cümle: 
2/7/2012-6352/100 md.) Devlete ait yargılama giderle-
rinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesin-
deki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması ha-
linde, bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar 
verilir. 

(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sa-
nık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın 
giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Dev-
let Hazinesince karşılanır. 

Sanığın yükümlülüğü 
Madde 325 – (1) Cezaya veya güvenlik tedbirine 

mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sa-
nığa yüklenir. 

(2) (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/27 md.) Hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi 
hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araş-
tırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş 
olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu gider-
lerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı 
anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tama-
men Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir. 

(4) Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar 
giderleri ödemekle yükümlü tutulmazlar. 

Bağlantılı davalarda giderler 
Madde 326 – (1) Birden çok suçtan dolayı aleyhin-

de kovuşturma yapılmış olan kimse, bunların bir kıs-
mından mahkûm olmuş ise, beraat ettiği suçların du-
ruşmasının gerektirdiği giderleri ödemekle yükümlü de-
ğildir. 

(2) İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle 
mahkûm edilmiş olanlara, sebebiyet verdikleri yargıla-
ma giderleri ayrı ayrı yükletilir. 

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı 
verilmesi hâlinde gider 

Madde 327 – (1) Hakkında beraat veya ceza veril-
mesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi 
kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edi-
lir. 

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı gi-
derler, Devlet Hazinesince üstlenilir. 

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 
Madde 328 – (1) Karşılıklı hakaret hâllerinde taraf-

lardan biri veya her ikisi hakkında ceza verilmesine yer 
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olmadığı kararının verilmesi; bunlardan birinin veya her 
ikisinin giderleri karşılamaya mahkûm edilmelerine en-
gel olmaz. 

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 
Madde 329 – (1) Suç uydurup iftirada bulunduğu 

sabit olan kimse, bu nedenle yapılmış giderleri ödemeye 
mahkûm edilir. 

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 
Madde 330 – (1) Kanun yollarından birine başvuran 

taraf, bu başvurusunu geri almasından veya başvurunun 
reddolunmasından ileri gelen giderleri öder. Kanun yol-
larına başvuran Cumhuriyet savcısı ise, sanığın ödemek 
zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yükleti-
lir. 

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul 
olunmuş ise, mahkeme uygun gördüğü şekilde giderleri 
bölüştürür. 

(3) Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir du-
ruşma hakkındaki yargılamanın yenilenmesi isteminden 
ileri gelen giderler hakkında da aynı hüküm geçerlidir. 

(4) Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, ha-
sım tarafının esassız karşı koymasından meydana gelmiş 
değilse, bu istemi ileri sürene yükletilir. 

İKİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Adlî tatil 
Madde 331 – (1) (DeğiĢik: 8/8/2011-KHK-650/27 

md.; Ġptal: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli 
ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeni-
den düzenleme: 27/6/2013-6494/25 md.) Ceza işlerini 
gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başla-
mak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar 
çalışmaya ara verirler. 

(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturma-
ların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi için-
de ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca belirlenir. 

(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile 
Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud 
Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen 
işlerin incelemelerini yapar. 

(4) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler 
tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır. 

Bilgi isteme 
Madde 332 – (1) Suçların soruşturma ve kovuştur-

ması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahke-
me tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün 
içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre içinde 
istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en 
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geç hangi tarihte cevap verilebileceği aynı süre içinde 
bildirilir. 

(2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile 
buna aykırı hareket etmenin Türk Ceza Kanununun 257 
nci maddesine aykırılık oluşturabileceği yazılır. Bu du-
rumda haklarında kamu davasının açılması, izin veya 
karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama 
dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruştur-
ma yapılır. 

Yönetmelik 
Madde 333 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetme-

likler, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili bakanlıkların 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır. 

Ek Madde 1- (Ek: 3/5/2016-6713/10 md.) 
(1) Kolluk görevlileri hakkındaki öldürme, kasten 

yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın 
aşılması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile 
örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili iddia-
lara ilişkin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları bizzat 
ve öncelikle yapar. Bu suçlardan dolayı kolluk görevli-
leri hakkında açılan davalar, acele işlerden sayılır. Bu 
tür davaların kanun yolu incelemesi de öncelikli olarak 
yapılır. 

Geçici Madde 1 – (Ek: 24/1/2013-6411/2 md.) 
(1) Bu Kanunun 202 nci maddesinin beşinci fıkra-

sında öngörülen yönetmelik, Adalet Bakanlığınca bu 
maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde çıkarılır. Bu yönetmelik uyarınca 
tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar bu Kanunun 
202 nci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen ter-
cüme hizmetleri sanığın kendisi tarafından getirilen ter-
cüman tarafından yerine getirilir. 

Geçici Madde 2 – (Ek: 11/4/2013-6459/21 md.) 
(1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 

Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle 
bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 
15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından 
bu Kanunun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılamanın 
yenilenmesi talebinde bulunabilirler. 

Geçici Madde 3 – (Ek: 15/8/2017-KHK-694/149 
md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar millet-
vekilleri hakkında açılmış olan davalarda, bu maddeyi 
ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanu-
nun 161 inci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hük-
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mü uyarınca yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilemez; 
bu davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu 
mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri hakkında 
başlatılmış soruşturmalarda da bu maddeyi ihdas eden 
Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci 
maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca 
yetkisizlik kararı verilemez. 

Yürürlük 
Madde 334 – (1) Bu Kanun, 1 Haziran 2005 tari-

hinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 335 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
 

5271 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN 
HÜKÜMLER 

 
(1) 5560 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi: 
Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-

rih itibarıyla hükme bağlanmış olmakla beraber henüz 
kesinleşmemiş olan dosyalarda, uzlaşma kapsamının 
genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez. 

(2) 5728 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri: 
Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-

rihte Yargıtay ilgili ceza dairesinde bulunan dosyalar 
hakkında bu Kanunun lehe hükümlerinin derhal uygula-
nabileceği hallerde, usule aykırılık bulunmadığı takdir-
de, dosya esastan incelenmek, acele işlerden sayılmak 
ve Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi dikkate alın-
mak suretiyle karar verilir. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleş-
miş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet kararları hak-
kında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci 
maddeleri dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelen-
mek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun 
herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve tak-
dir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde ince-
leme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin 
hükümle sonuçlanmış olan davalarda lehe hükmün be-
lirlenmesi ve uygulanması amacıyla, yapılan yargılama 
bakımından dava zamanaşımı hükümleri uygulanmaz. 

İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesin-
leşmemiş olmakla beraber hükme bağlanmış olan dos-
yalarda uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle 
bozma kararı verilemez. 
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Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihte kovuşturma evresinde bulunan dava dosyaları hak-
kında: 

a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya 
üzerinde yapılacak inceleme sonucunda verilecek gö-
revsizlik kararıyla dosya, görevli mahkemeye gönderi-
lir. 

b) Daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde 
yapılmış olan işlem ve kararlar hukukî geçerliliklerini 
sürdürürler. 

Geçici Madde 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç 
karşılığı uygulanan yaptırımı idarî yaptırıma dönüşen fi-
iller nedeniyle; 

a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığın-
ca, 

b) Kovuşturma evresinde mahkemece, 
idarî yaptırım kararı verilir. 
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan işlerde Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın  ilgili dairesin-
de bulunan işlerde ise ilgili dairece, bu Kanuna göre iş-
lem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak 
dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir. 

(3) 5918 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi: 
Geçici Madde 1- Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 

3 üncü ve 250 nci maddesinde yapılan değişiklik hü-
kümleri, yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan 
soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanır. 

(4) 6008 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi: 
Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-

rihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması kararı verilmiş olanların, bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde mahkemeye baş-
vurmaları halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi 
Kanununun 231 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki 
kayıtla bağlı olmaksızın, başvuruda bulunan sanık hak-
kında yeniden hüküm kurulur. 

(5) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun Geçi-
ci 1 inci Maddesi: 

Geçici Madde 1- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 
253 üncü maddesine ilişkin yönetmelik bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde çı-
karılır ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç altı ay içinde uzlaştırmacı listeleri oluşturulur. 
Adalet Bakanlığı tarafından bu listelere uygun uzlaştır-
macı görevlendirmesi amacıyla bir ilan yapılır. İlan ya-
pılıncaya kadar, Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ün-
cü maddesinde bu Kanunla yapılan değişiklik öncesinde 
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öngörülen usule göre belirlenen uzlaştırmacılardan gö-
revlendirme yapılmasına devam olunur ve bu uzlaştır-
macılar görevlerini tamamlar. 

(6) 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun Geçici 
1 inci Maddesi: 

Geçici Madde 1- (1) Bu Kanunla, 5271 sayılı Ka-
nunun 291 inci maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 in-
ci maddesinde temyiz sürelerine ilişkin olarak yapılan 
değişiklikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve 
sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır. 

(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge 
adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasında iş 
bölümü yapılıncaya kadar bölge adliye ve bölge idare 
mahkemesi başkanlar kurullarınca yapılan iş bölümünün 
uygulanmasına devam olunur. 

 
5271 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK 

GETĠREN MEVZUATIN VEYA 
ANAYASA MAHKEMESĠ TARAFINDAN 

ĠPTAL EDĠLEN HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE 
GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

 

DeğiĢtiren 

Kanunun/ Ġptal 

Eden Anayasa 

Mahkemesinin 

Kararının 

Numarası 

5271 sayılı Kanunun değiĢen 

veya iptal edilen maddeleri 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

5328 334 31/3/2005 

5353 

35, 75, 76, 80, 81, 85, 90, 91, 

94, 98, 100, 103, 105, 109, 119, 

127, 135, 137, 142, 143, 151, 

153, 161, 164, 173, 174, 193, 

206, 223, 247 

1/6/2005 

 

5560 

6, 100, 102, 109, 146, 150, 171, 

231, 253, 254, 309, 310, 325 ve 

İşlenemeyen Hüküm 

19/12/2006 

5728 231, İşlenemeyen Hükümler 8/2/2008 

5793 234 ve 239 6/8/2008 

5918 
3, 250, 253 ve İşlenemeyen 

Hüküm 
9/7/2009 

6008 
231, 250 ve İşlenemeyen Hü-

küm 
25/7/2010 

6217 161, 173, 272 14/4/2011 

KHK/650 331 1/1/2012 
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6352 
38/A, 100, 101, 109, 250, 251, 

252, 308, 324 
5/7/2012 

6411 202 ve Geçici Madde 1 31/1/2013 

6459 
105, 108, 141, 144, 172, 270, 

Geçici Madde 2 
30/4/2013 

Anayasa Mahke-

mesi’nin 

18/7/2012 tarihli 

ve E.: 2011/113, 

K.: 2012/108 sa-

yılı Kararı 

331 inci maddenin birinci fıkra-

sı 

1/1/2013 tari-

hinden başla-

yarak altı ay 

sonra 

(1/7/2013) 

6494 331 7/7/2013 

6526 
91, 94, 100, 116, 128, 134, 135, 

139, 140, 153, 161, 169 
6/3/2014 

6545 
141, 143, 173, 188, 231, 238, 

260, 268, 273, 279, 280, 286 
28/6/2014 

6572 116, 128, 135, 140, 153 12/12/2014 

6638 91, 100 4/4/2015 

6713 Ek Madde 1 20/5/2016 

6723 133 23/7/2016 

KHK/674 128, 277, 278, 280, 297 1/9/2016 

KHK/676 149, 151, 154, 178, 188 29/10/2016 

6754 63, 64, 66, 67, 71, 72 24/11/2016 

6758 128, 277, 278, 280, 297 24/11/2016 

6763 

19, 100, 112, 128, 135, 139, 

140, 191, 202, 232, 247, 248, 

253, 254, 307, İşlenemeyen hü-

küm 

2/12/2016 

KHK/680 161, 172, 173, 247, 248 6/1/2017 

7035 

280, 281, 282, 283, 285, 286, 

291, 304, Altıncı Kitap Üçüncü 

Kısım Birinci Bölüm başlığı, 

308/A, İşlenemeyen Hüküm 

(Geçici Madde 1) 

5/8/2017 

KHK/694 
64, 102, 139, 140, 142, 158, 

161, 196, 216, Geçici Madde 3 
25/8/2017 
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(5320 s.K.’nun aşağıya alınan 
8. maddesi hükmü uyarınca 

1412 s.K.’nun uygulanacak hükümleri) 
 

Kanun Numarası : 1412 
Yayımlandığı R.G. Tarih : 20.04.1929 
Kabul Tarihi : 04.04.1929 
Sayı : 1172 

 
ÜÇÜNCÜ FASIL 

Temyiz 
Temyizi kabil olan ve olmayan hükümler22 23 
Madde 305 - (2789 s.K. ile değiĢik) Ceza Mahke-

melerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, 
onbeş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı  (değiĢik 
ibare 14.7.2004 -5218/1-C s.K.) cezalara ait hükümleri 
hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtayca 
re’sen tetkik olunur. 

1. (3842 ve 14.7.2004 gün ve 5219/3-B s.K.lar ile 
değiĢik bent) İkimilyar liraya kadar (İkimilyar dahil) 
para cezalarına dair olan hükümler,24 

                                                           
21 5320 s.K.nun 8/1. maddesi; (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 

26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hak-
kında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edile-
cek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvu-
rulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muha-
kemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci 
ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere 305 ilâ 326 ncı maddeleri uy-
gulanır. (Ek cümle: 6.12.2006-5560/29 md.) Yargıtay ceza daireleri 
ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hatala-
rın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza da-
iresi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir. 

22 Birinci bent Anayasa Mahkemesinin 23.07.2009 gün ve 2006/65 - 
2009/114 sayılı kararı ile iptal hükmünün Resmi Gazetede yayım-
landığı 07.10.2009 tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe giren 
6217 s.K.’nun 26. maddesi ile 5320 s.K.’na eklenen Geçici 2. mad-
de ile temyiz sınırı yeniden düzenlenmiştir. 

23 31.03.2011 gün ve 6217 s.K.’nun 26. madde ile 5320 s.K.’na ekle-
nen Geçici 2. madde; 

 Geçici Madde 2 - (Ek: 31.03.2011 - 6217/26 md.) 
 (1) Bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar hapis ceza-

sından çevrilenler hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin 
Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine karşı 
temyiz yoluna başvurulamaz. 

24 Birinci bent Anayasa Mahkemesinin 23.07.2009 gün 2006/65 Esas, 
2009/114 karar sayılı ilamı ile iptal hükmünün Resmi Gazetede ya-
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2. (3842 ve 147.2004 gün ve 5219/3-B s.K.lar ile 
değiĢik bent) Yukarı sınırı onmilyar lirayı geçmeyen 
para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri,25 

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı 
bulunan hükümler, Temyiz olunamaz. 

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesinde 
Yargıtaya başvurulabilir. 

Hükümden evvelki kararların temyizi 
Madde 306 - Hükümden evvel verilip hükme esas 

teşkil eden kararlar dahi hükümle bertaraf temyiz olu-
nabilir. 

Temyiz sebebi 
Madde 307 - Temyiz ancak hükmün kanuna muhalif 

olması sebebine müstenit olur. 
Hukuki bir kaidenin tatbik edilmemesi yahut yanlış 

tatbik edilmesi kanuna muhalefettir. 
Kanuna muhalefet halleri 
Madde 308 - Aşağıda yazılı hallerde kanuna mutla-

ka muhalefet edilmiş sayılır. 
1 - Mahkemenin kanun dairesinde teşekkül etmemiş 

olması, 
2 - Hakimlik vazifesine iştirakten kanunen memnu 

olan bir hakimin hükme iştirak etmesi, 
3 - Makbul şüpheden dolayı hakkında ret talebi vakı 

olupta bu talep kabul olunduğu halde hakimin hükme iş-
tirak etmesi yahut bu talebin kanuna mugayir olarak 
reddolunması suretiyle hakimin hükme iştirak ettirilme-
si, 

4 - Mahkemenin kanuna muhalif olarak davaya 
bakmağa kendini görevli ve yetkili görmesi, 

5 - Cumhuriyet savcısı yahut kanunen vücudu lazım 
diğer şahsın gıyabında duruşma yapılması, 

6 - Şifahi bir duruşma neticesi olarak verilen hü-
kümde aleni muhakeme kaidesinin ihlal edilmesi, 

7 - Hükmün gerekçeyi ihtiva etmemesi, 
8 - Hüküm için mühim olan noktalarda mahkeme 

kararı ile müdafaa hakkının tahdit edilmiş olması. 
 

                                                                                           
yımlandığı 07.10.2009 tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe 
girmek üzere iptal edilmiştir. 

25 “305 inci maddenin (1) numaralı bendinde yer alan “ikimilyon” 
ibareleri “ikimilyar”; (2) numaralı bendinde yer alan “onmilyon” 
ibaresi “onmilyar” olarak, 21.07.2004 gün ve 25529 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe giren 5219/3-B s.K. ile 
değiştirilmiş” değişiklik metne işlenmiştir. 
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Sanığın lehine olan kaidelere muhalefet 
Madde 309 - Sanığın lehine olan hukuki kaidelere 

muhalefet, sanığın aleyhine hükmün bozdurulması için 
Cumhuriyet savcılığına bir hak vermez. 

Temyiz talebi ve süresi 
Madde 310 - ((3206 s.K. ile değiĢik) Temyiz talebi, 

hükmün tefhiminden bir hafta içinde hükmü veren mah-
kemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapıla-
cak beyanla olur. Beyan tutanağa geçirilir ve tutanak 
hakime tasdik ettirilir. 

Hükmün tefhimi sanığın yokluğunda olmuşsa bu sü-
re tebliğ tarihinden başlar. 

Sulh mahkemelerinin temyizi kabil kararları, yargı 
çevresi içinde bulundukları asliye ve ağır ceza mahke-
meleri nezdindeki Cumhuriyet savcıları tarafından, tef-
him tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz edilebilir. 

Eski hale getirme müddeti içinde temyiz müddetinin 
cereyanı 

Madde 311 - (3006 s.K. ile değiĢik) Sanık aleyhine 
gıyaben sadır olan hükümlerde eski hale getirme talebi-
nin müddeti içinde temyiz müddeti de cereyan eder. Sa-
nık, eski hale getirme talebinde bulunur ise bu talebin 
reddi ihtimalini nazara alarak müddeti içinde dilekçe 
vermek veya zabıt katibine bir beyan yapmakla temyiz 
talebinde bulunmalıdır. Bu halde temyize taallük eyli-
yen işler eski hale getirme talebi hakkında karar verilin-
ciye kadar tehir olunur. 

(Bu maddenin 2 inci fıkrası 3206 s.K. ile yürür-
lükten kaldırılmıĢtır.) 

Eski hale getirme talebinde bulunmaksızın temyiz 
yoluna gidilmiş ise bu muamele; eski hale getirmek ta-
lebi hakkından vazgeçmeği gösterir. 

Temyiz dilekçesinin tesiri 
Madde 312 - (3006 s.K. ile değiĢik) Müddeti içinde 

verilen temyiz istidası hükmün kat’ileşmesine mani 
olur. 

Hüküm, temyiz eden tarafa gerekçesiyle tefhim 
edilmemişse temyiz olunduğuna mahkemenin ıttılaından 
bir hafta içinde tebliğ edilir. 

Temyiz dilekçesi ve ihtiva edeceği noktalar 
Madde 313 - (3006 s.K. ile değiĢik) Temyiz eden 

taraf hükmün hangi cihetine itiraz ve neden dolayı bo-
zulmasını talep etmekte olduğunu temyiz dilekçesinde 
veya beyanında veyahut layihasında gösterir. 

Temyiz için istinat edilen sebeplerde muhakeme 
usulüne müteallik hukuki bir kaideye mi yoksa kanuni 
diğer hükümlere mi, muhalefet etmiş olmasından dolayı 
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itiraz olunduğu gösterilir. Birinci halde kanuna muhalif 
olan vakıalar izah olunur. 

İhtiyarı temyiz layihası 
Madde 314 - (3006 s.K. ile değiĢik) (3206 s.K. ile 

değiĢik fıkra) Temyiz dilekçesinde veya beyanında 
temyiz sebepleri gösterilmemişse temyiz dilekçesi için 
belirlenen sürenin bitmesinden yahut gerekçeli karar 
henüz tebliğ edilmemişse tebliğinden itibaren bir hafta 
içinde hükmü temyiz olunan mahkemeye bu sebepleri 
ihtiva eden bir layiha da verilebilir. Cumhuriyet savcısı 
temyiz dilekçesinde, temyiz sebeplerini göstermemiş 
ise; temyiz isteğinin sanığın lehinde veya aleyhinde ol-
duğunu açıkça belirtmesi gerekir. 

Layihanın verilmemesi veya istida veya beyanda 
temyiz sebeplerinin gösterilmemesi temyiz tetkikatı ya-
pılmasına mani değildir. 

Temyiz sanık tarafından yapılmış ise bu layihalar 
kendisi veya müdafi tarafından imza edilerek verilir. 

Müdafii yoksa sanık bu hususta bir tutanak tutulmak 
üzere zabıt katibine yapacağı bir beyanla gerekçesini 
dermeyan edebilir. Bu tutanak reis veya hakime tasdik 
ettirilir. 

Temyiz talebinin kabule şayan olmamasından dolayı 
hükmü veren mahkemece reddi 

Madde 315 - (3006 s.K. ile değiĢik) (3206 s.K. ile 
değiĢik fıkra) Temyiz isteği kanuni sürenin geçmesin-
den sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hü-
küm temyiz edilmişse veya temyiz edenin buna hakkı 
yoksa, hükmü temyiz olunan mahkeme bir karar ile 
temyiz dilekçesini reddeder. 

Temyiz eden taraf red kararının kendisine tebliğin-
den itibaren bir hafta Yargıtaydan bu hususta bir karar 
verilmesini talep edebilir. Bu takdirde dosya Yargıtaya 
gönderilir. Şu kadar ki, bu sebepten dolayı hükmün in-
fazı tehir olunmaz. 

Temyiz dilekçe ve layihasının tebliği ve cevabı 
Madde 316 - (3006 s.K. ile değiĢik) 315 inci mad-

deye göre hükmü veren mahkemece reddedilmiyen 
temyiz talebine dair dilekçe ve varsa yalnız layihanın bir 
sureti temyiz talebinde bulunan tarafın hasmına tebliğ 
olunur. Hasım tarafı bir hafta içinde yazı ile cevabı ve-
rebilir. 

Temyiz eden tarafın hasmı sanık ise bu hususta bir 
tutanak tutulmak üzere zabıt katibine yapılacak bir be-
yanla da cevabını verebilir. Cevap layihası verildikten 
veya bunun için muayyen müddet bittikten sonra dava 



Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Yürürlük… 347 

dosyası Cumhuriyet Savcısı tarafından Yargıtaya veril-
mek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

(Ek fıkra: 2.1.2003-4778/2; DeğiĢik 19.3.2003-
4829/20 s.K.) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca dü-
zenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya 
aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde 
sanık veya müdafii ile müdahil, şahsi davacı veya vekil-
lerine dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden iti-
baren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir.26 

(Ek fıkra: 19.3.2003-4829/20 s. K.) Üçüncü fıkra 
uyarınca yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 35 
inci maddesine göre ilgililerin dava dosyasından belirle-
nen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.27 

Yargıtayca temyiz isteğinin reddi 
Madde 317 - (3206 s.K. ile değiĢik) Yargıtay, süresi 

içinde temyiz dilekçesinin verilmediğini veya beyanının 
yapıldığını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz 
edenin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini 
reddeder, görmezse incelemesini yapar. 

Ağır ceza hükümlerinin tetkikinde duruşma 
Madde 318 - Ağır cezaya mütaallik hükümlerde 

Yargıtay tetkikatını sanığın temyiz dilekçesindeki talebi 
üzerine veya dilerse re’sen duruşma icrası suretiyle ya-
par. Duruşma gününden sanığa veya talebi üzerine mü-
dafiine haber verilir. Sanık duruşmada hazır olabileceği 
gibi kendisini vekaletnameyi haiz bir müdafi ile de tem-
sil ettirebilir. 

Sanık tutuklu ise bizzat ispatı vücut etmek talebinde 
bulunamaz. 

Duruşmada usul 
Madde 319 - Yargıtayda duruşma, raportör âza tara-

fından eşin izahı ile başlar. Bu âzanın duruşmadan önce 
raporunu tanzim ve imza ile dosyaya koymuş olması la-
zımdır. 

Raportör âzanın izahatını müteakip Cumhuriyet Baş-
savcısı, sanık ve müdafii iddialarını beyan ve bunları 
izah için söz alırlar. Bunlar arasında temyizi talep etmiş 
olan taraf önce dinlenir. Son söz sanığındır. 

Yargıtayca tetkik edilecek noktalar 
Madde 320 - Yargıtay, temyiz dilekçesi ve layiha-

sında irat olunan hususlar ile temyiz talebi usule ait 
noksanlardan dolayı olmuş ise temyiz dilekçesinde bu 
cihete dair beyan edilecek vakıalar hakkında tetkikler 

                                                           
26 4778 s. Kanun 11.1.2003 gün ve 24990 sayılı Resmi Gazetede ya-

yınlanmıştır. 
27 4829 s. Kanun 27.3.2003 gün ve 25061 sayılı Resmi Gazetede ya-

yınlanmıştır. 
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yapabileceği gibi hükme tesiri olacak derecede kanuna 
muhalefet edilmiş olduğunu görürse talepte mevcut ol-
masa dahi bu hususu tetkik eder. 

313 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen müs-
tenidattan başka temyiz müddeasını teyit için yeniden 
müstenidat göstermeğe lüzum yoktur. 

Bununla beraber böyle müstenidat arz olunmuşsa 
kabul olunur. 

Yargıtayca hükmün bozulması 
Madde 321 - Yargıtay, aleyhine itiraz olunan hük-

mü hangi cihetten kanuna muhalif görmüşse o cihetten 
bozar. 

Hükmün bozulmasına sebep olan kanuna muhalefet 
keyfiyeti, bu hükme esas olarak tesbit edilen vakıalarda 
olmuş ise bu muameleler dahi aynı zamanda bozulur. 

Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek haller ve 
karar düzeltmesi 

Madde 322 - (3006 s.K. ile değiĢik) (1696 s.K. ile 
değiĢik fıkra) Hükme esas olarak tespit edilen vakıalara 
tatbikinde kanuna muhalefet edilmesinden dolayı o hü-
küm bozulmuş ise Yargıtay aşağıda yazılı olan hallerde 
kendisi davasının esasına hükmeder. 

1. Vakıanın daha ziyade aydınlanması gerekmeden 
beraate veya davanın düşmesine yahut aşağı - yukarı 
haddi olmayan sabit bir cezaya hükmolunması icabeder-
se, 

2. Yargıtay Başsavcılığının iddiasına uygun olarak 
suçluya kanunda yazılı cezanın en aşağı derecesini uy-
gulamayı uygun görürse, 

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsurları ve vasfı 
ve cezası hükümde doğru gösterilmiş olduğu halde sa-
dece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise, 

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun suçun ce-
zasını azaltmış ve mahkemece suçluya ceza tayininde 
artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile 
fiil suç sayılmamış olmaktan dolayı birinci halde daha 
az bir cezanın hükmü ve ikinci halde hiç ceza hükmo-
lunmaması gerekirse, 

5. Açıkca tespit edilmiş olan suçlunun doğum ve suç 
tarihlerine göre ceza tayininde gerekli indirme yapıl-
mamış veya yanlış olarak indirme yapılmış ise, 

6. Arttırma veya indirme sonu ceza müddeti veya 
miktarını tayinde maddi hata yapılmış ise, 

7. Hükmedilmiş olan ceza yerine Ceza Kanununun 
29 uncu maddesince adli tevbih kararı verilmesi icabe-
derse, 
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8. Ceza Kanununun 29 uncu maddesindeki tertibin 
gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş 
ise, 

9. (3206 s.K. ile değiĢik bent) Harçlar Kanunu ile 
yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık 
Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık ya-
pılmışsa. 

Sair hallerde Yargıtay işi yeniden tetkik ve hükmo-
lunmak üzere hükmü bozulan mahkemeye veya o dere-
cede diğer civar bir mahkemeye gönderir. 

Cezayı müstelzim suç daha dûn derecedeki bir mah-
kemenin vazifesi dahilinde ise Yargıtay işi o mahkeme-
ye gönderebilir.28 

Ceza dairelerinden birinin kararına karşı Cumhuriyet 
Başsavcısı, ilamın kendisine verildiği tarihten otuz gün 
içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir.  

Ceza dairelerinin veya Ceza Genel Kurulunun karar-
larına karşı tashihi karar usulü ancak hükmün ve kararın 
zat ve mahiyetine doğrudan doğruya müessir olmak 
üzere temyiz dilekçe veya layihasında veya tebliğname-
de dermeyan olunan bir hususun ve bunlar haricinde 
esas hükme müessir noksan ve hataların Yargıtayca na-
zara alınmıyarak meskütünanh kalması hallerinde cari-
dir. 

(3206 s.K. ile değiĢik fıkra) Karar düzeltilmesini is-
temek yetkisi Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Bu talep 
üzerine Yargıtay incelemesi, asıl ilamı vermiş olan daire 
veya Genel Kurulca yapılır. Karar düzeltme talebinin; 
dosyanın mahalline iadesini müteakip hükmün infazı 
için Cumhuriyet savcılığınca ödeme emri veya daveti-
yenin hükümlüye tebliği veya yakalama müzekkeresinin 
infazına başlandığı tarihten, mahalline gönderilmesi ge-
rekmeyen dosyalar için de Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından ilgili Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile yapıla-
cak tebligattan itibaren bir ay içerisinde yapılması gere-
kir. Mahalli Cumhuriyet savcısı, bu süre içinde ilgilile-
rin başvurusu üzerine, düşüncesiyle birlikte evrakı gere-
ği takdir edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gön-
derir. Ancak bu durum infazın geri bırakılmasını gerek-
tirmez. Cumhuriyet Başsavcısı durumu inceleyip dü-
zeltme talebini uygun gördüğü takdirde infazın geri bı-
rakılmasını derhal mahalline bildirir ve ondan sonra ge-
reğini yapar. Mahalli Cumhuriyet savcısı da re’sen 
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak karar düzeltme 
isteğinde bulunabilir, ancak bu halde bir aylık süre kay-

                                                           
28  Maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükte değildir. 
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dı aranmaz. Karar düzeltme talebi reddedilirse bir daha 
karar düzeltme talebinde bulunulamaz. 

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle bozulan hük-
mün nereye gönderileceği 

Madde 323 - Hüküm, mahkemenin haksız olarak 
kendisini görevli veya yetkili görmesinden dolayı bo-
zulmuşsa Yargıtay aynı zamanda işi vazifeli veya sala-
hiyetli mahkemeye gönderir. 

Yargıtayda hükmün tefhimi 
Madde 324 - (3206 s.K. ile değiĢik) Hüküm, 261 

inci madde hükmüne göre tefhim edilir. Bu mümkün 
olmadığı takdirde duruşmanın bitiminden itibaren bir 
hafta içinde karar verilir. 

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara sirayeti 
Madde 325 - Hüküm, cezanın tatbikinde kanuna 

muhalefet edilmesinden dolayı sanık lehine olarak bo-
zulmuşsa ve bozulan cihetlerin temyiz talebinde bulu-
namamış olan diğer sanıklara da tatbiki kabil olursa bu 
maznunlar dahi temyiz talebinde bulunmuşcasına hük-
mün bozulmasından istifade ederler. 

Davaya yeniden bakacak mahkemenin hak ve mec-
buriyetleri 

Madde 326 - (3206 s.K. ile değiĢik) Yargıtaydan 
verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak 
mahkeme, ilgililere bozmaya karşı diyeceklerini sorar. 

Sanık veya müdahil ve vekillerine davetiye tebliğ 
olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen 
duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı be-
yanları tespit edilmemiş olsa dahi duruşmaya devam 
edilerek dava gıyapta bitirilebilir. Ancak sanık hakkında 
verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır 
ise herhalde dinlenilmesi gerekir. 

Yargıtaydan verilen bozma kararına mahkemelerin 
ısrar hakkı vardır. Israr üzerine Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunca verilen kararlara uymak mecburidir. 

Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine 
Cumhuriyet savcısı veya 291 inci maddede gösterilen 
kimseler tarafından temyiz edilmişse yeniden verilen 
hüküm, evvelki hükümle tayin edilmiş olan cezadan da-
ha ağır olamaz. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, 4.12.2004 tarihli 

ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe 
konulmasına ve uygulanmasına ilişkin esas ve usûlleri 
belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürür-

lükten kaldırılan 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamaları, 
Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle yü-
rürlükten kaldırılan hükümleri ve bu Kanunun uygu-
lanması için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri be-
lirtir ve yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar 
hakkında ne şekilde uygulama yapılacağına ve kesin-
leşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin bazı usul 
hükümlerini kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uyum Hükümleri 

Yollamalar 
Madde 3- (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Ce-

za Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamalar, 
Ceza Muhakemesi Kanununun bu hükümlerin karşılığı-
nı oluşturan maddelerine yapılmış sayılır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Ceza Muha-
kemeleri Usulü Kanununun kitap, bab ve fasıllarına ya-
pılmış yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış 
hükümlerin karşılığını oluşturan Ceza Muhakemesi Ka-
nununun maddelerine yapılmış sayılır. 

Mahkemelerin görevleri 
Madde 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu, yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki maddelerin hükümleri 
saklı kalmak üzere, kesin hükme bağlanmış olanlar ha-
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riç, görülmekte olan bütün soruşturma ve kovuşturma-
larda uygulanır. 

(2) Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe 
girmesinden önce soruşturma ve kovuşturma evrelerin-
de yapılmış işlem ve kararlar hukuki geçerliliklerini 
sürdürürler. 

Gıyabî tutuklama kararları 
Madde 5- (1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

yürürlükte iken verilmiş gıyabî tutuklama kararları, Ce-
za Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 248 
inci maddesinin yabancı ülkede bulunan kaçaklarla ilgili 
beşinci fıkrası hükmü ayrık olmak üzere, yakalama emri 
niteliğine dönüşür. 

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 248 inci madde-
sinin beşinci fıkrası hükmü, sadece yabancı ülkede bu-
lunan kaçaklar hakkında uygulanır. 

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat 
Madde 6- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ilâ 

144 üncü maddeleri hükümleri, 1 Haziran 2005 tarihin-
den itibaren yapılan işlemler hakkında uygulanır. 

(2) Bu tarihten önceki işlemler hakkında ise, 
7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan ve-
ya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

İtiraz 
Madde 7- (1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

gereğince süre konulmamış adî itiraza tâbi kararlara 
karşı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz yoluna başvuru-
labilir. 

(2) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer ka-
nunlarda yer alan acele itirazlar hakkında Ceza Muha-
kemesi Kanununun itiraza ilişkin hükümleri uygulanır. 

Temyiz ve karar düzeltme 
Madde 8- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 

26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuru-
luş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci 
maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve 
başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, ke-
sinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu-
nun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fık-
raları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uy-
gulanır. (Ek cümle: 1/7/2016-6723/33 md.) Bu kararla-
ra ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderi-
lemez. (Ek cümle: 6/12/2006-5560/29 md.) Yargıtay 
ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki ya-
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zıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza 
Genel Kuruluna başvurabilir. 

(2) (Ġptal: Ana.Mah.’nin 5/4/2007 tarihli ve E.: 
2005/127, K.: 2007/42 sayılı Kararı ile.) 

(3) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Yargıtay’ca incelenip kesinleşen hükümler 
hakkında, başvuru süresi dolmamış olması kaydıyla ka-
rar düzeltme yoluna gidilebilir. 

Şahsî dava 
Madde 9- (1) Özel kanunlarda öngörülen şahsî da-

valar kamu davasına dönüşür. 
(2) Hâlen şahsî dava usulüne göre yürütülen davalar 

da kamu davası olarak sürdürülür. 
(3) Şahsî davacılar, katılan sıfatını alırlar. 
(4) Bu davalar hakkında, 26.9.2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun uzlaşmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

Ceza kararnamesi 
Madde 10- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun yü-

rürlüğe girdiği tarihten önce verilip henüz kesinleşme-
miş ceza kararnamesi ile sonuçlandırılan dava dosyaları, 
mahkemesince re’sen ele alınarak duruşmalı yargılama 
yapılır. 

Yargılamaya katılamayacak hâkim 
Madde 11- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 23 

üncü maddesinin ikinci fıkrası, Kanunun 163 üncü 
maddesi hükmü dışındaki hallerde uygulanmaz. 

Tutuklulukta geçecek süre ve tanıkların dinlenmesi 
Madde 12- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 102 

nci maddesi, aynı Kanunun 250 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinde yazılı suçlar ile ağır ceza mah-
kemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, 31 
Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girer. Bu süre zarfında 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 110 
uncu maddesinin uygulanmasına devam olunur. 

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 52 nci maddesi-
nin üçüncü fıkrası, bu fıkranın (a) ve (b) bentleri yönün-
den 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girer. 

Müdafi ve vekil ücreti 
Madde 13- (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/30 md.) 
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma 

ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tara-
fından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret 
tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin gö-
rüşü de alınarak Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafın-
dan birlikte tespit edilecek ücret, Adalet Bakanlığı büt-
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çesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret, 
yargılama giderlerinden sayılır. 

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygula-
maya ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Barolar Birliğinin 
görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmeliklerin çıkarılması 
Madde 14- (1) Ceza Muhakemesi Kanununda öngö-

rülen yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren altı ay içinde çıkarılır ya da yürürlükteki 
yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılır. Bu düzen-
lemeler yapılıncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin 
Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olmayan hükümle-
rinin uygulanmasına devam olunur. 

Zamanaşımı 
Madde 15- (1) Birden fazla mahkumiyeti olan kişi 

bu mahkumiyetlerden birine ilişkin cezayı infaz kuru-
munda çektiği sürece, diğer cezaları açısından ceza za-
manaşımı işlemez. 

(2) Cezanın infazının ertelenmesi veya durdurulması 
halinde, bu cezaya ilişkin zamanaşımı işlemez. 

Kolluğa bildirim 
Madde 16- (1) Şüpheli ve sanıkla ilgili olarak veri-

len soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleş-
miş kararlar, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine 
bildirilir. Kolluk birimleri bu bildirim üzerine gerekli iş-
lemleri derhal yapar. 

(2) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/152 md.) Kolluk bi-
rimlerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine verilen so-
ruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar da 
gerekli işlem ve düzeltmelerin yapılması için ilgili kol-
luk birimine gecikmeksizin gönderilir. 

Parada sahtecilikle ilgili bilgilerin toplanması 
Madde 17- (1) Parada sahtecilik suçundan dolayı 

elkonulan sahte paralar ve bunlara ilişkin bilgiler, Cum-
huriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından parala-
rın asıllarını tedavüle çıkaran kurumca oluşturulacak 
sistemde incelenmek ve değerlendirilmek üzere parala-
rın asıllarını tedavüle çıkaran kurumun ilgili birimine 
gönderilir. Gönderilen bilgilerin içeriği ve bildirimin su-
reti, paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile İçiş-
leri Bakanlığının görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı tara-
fından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

 
 



CMK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. Kanun 355 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 18- (1) 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla; 
a) 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemele-

ri Usulü Kanunu, 
b) 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların 

Muhakeme Usulü Kanunu, 
c) 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakala-

nan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi 
Hakkında Kanun, 

d) 30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle Mücadele Kanunu, 

Bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(2) Bu Kanunun 6, 8 ve 12 nci maddelerinde öngö-
rülen yürürlük ve uygulamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Ek Madde 1- (Ek: 18/6/2014-6545/83 md.) 
(1) Kanunlarda sulh ceza mahkemesi veya sulh ceza 

hâkimine yapılan atıflardan, 
a) İdari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurula-

ra, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilme-
si gerekli karar ve işlemlere ve kanunlarda sulh ceza 
mahkemesince veya hâkimince verilmesi öngörülen ka-
rar veya işlemlere ilişkin olanlar sulh ceza hâkimine, 

b) Yargılamaya ilişkin olanlar asliye ceza mahkeme-
sine veya hâkimine, 

yapılmış sayılır. 
Geçici Madde 1- (Ek: 11/5/2005-5347/3 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ceza 

mahkemelerinde açılmış bulunan davalardaki şahsi hak 
talepleri, görevsizlik kararı verilmeyerek bu mahkeme-
lerce sonuçlandırılır. 

Geçici Madde 2- (Ek: 31/3/2011-6217/26 md.) 
(1) Bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçinceye 

kadar hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere, 
sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para 
cezasına mahkûmiyet hükümlerine karşı temyiz yoluna 
başvurulamaz. 

Geçici Madde 3- (Ek: 31/3/2011-6217/26 md.) 
(1) 1/1/2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemele-

rinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulun-
maz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görü-
şü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya 
veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet 
savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

Geçici Madde 4- (Ek: 31/3/2011-6217/26 md.; 
Mülga:18/6/2014-6545/103 md.) 
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Geçici Madde 5- (Ek: 2/7/2012-6352/101 md.) 
(1) Ceza Muhakemesi Kanununun 308 inci madde-

sinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihin-
de Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunan ve henüz 
karara bağlanmamış dosyalar hakkında da uygulanır. 

Geçici Madde 6- (Ek: 18/6/2014-6545/84 md.) 
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sulh ceza 

mahkemeleri kaldırılmıştır. 
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

yirmi gün içinde sulh ceza hâkimlikleri kurulur. 
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza 

mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay 
içinde yetkili asliye ceza mahkemelerine devredilir. 

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, kaldırılan 
sulh ceza mahkemelerinde görülmekte olan işlerden, 
sulh ceza hâkimliğince bakılması gerekenler, sulh ceza 
hâkimliklerinin kurulmasından itibaren on beş gün için-
de yetkili sulh ceza hâkimliğine devredilir. 

(5) Kaldırılan sulh ceza mahkemelerinde görev ya-
pan hâkimler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, 
sulh ceza hâkimliklerinin kurulmasından itibaren on beş 
gün içinde müktesepleri dikkate alınarak uygun görüle-
cek bir göreve atanır veya yetkilendirilirler. 

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza 
mahkemelerince verilen kararlardan Yargıtay inceleme-
sinde olanlar hakkında sadece görev nedeniyle bozma 
kararı verilemez. 

(7) Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete geçirilinceye ka-
dar, sulh ceza mahkemelerinin görev alanına giren her 
türlü kararı vermeye kaldırılan sulh ceza mahkemeleri 
yetkilidir. Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve kesinle-
şen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve 
dokümanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tara-
fından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere ya da 
hâkimliklere devredilir ve müteakip işlem ve talepler bu 
mahkemelerce veya hâkimliklerce yerine getirilir veya 
karara bağlanır. 

Geçici Madde 7- (Ek: 18/6/2014-6545/85 md.) 
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan 
suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında 
hâlen denetimli serbestlik veya tedavi kararı uygulanan-
lar bakımından Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi 
hükümleri çerçevesinde bu tedbirlerin uygulanmasına 
devam olunur. 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan 
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suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında da-
ha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygu-
lanmayan kişilerle ilgili olarak 191 inci madde hüküm-
leri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararı verilir. 

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan 
suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında da-
ha önce denetimli serbestlik veya tedavi kararı verilmiş 
olup da bu yükümlülükleri ihlal eden kişilerin yargılan-
masına devam olunur. 

Geçici Madde 8- (Ek: 18/6/2014-6545/86 md.) 
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce suç 

soruşturması ve kovuşturması sırasında yapılan her türlü 
işlem veya alınan karar nedeniyle hâkimler ve Cumhu-
riyet savcıları hakkında hukuk mahkemelerinde açılan 
ve hâlen derdest olan tazminat davasına ilişkin dosyalar 
mahkemesince, Yargıtay incelemesinde bulunan dosya-
lar ise esası incelenmeksizin ilgili dairece yetkili ağır 
ceza mahkemesine gönderilir. Bu davalar ağır ceza 
mahkemelerince, Ceza Muhakemesi Kanununun 141 in-
ci ve devamı maddeleri uyarınca Devlet aleyhine yürü-
tülmek suretiyle karara bağlanır. 

Geçici Madde 9- (Ek: 2/12/2014-6572/45 md.) 
(1) 31/12/2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkeme-

lerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bu-
lunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının 
görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklama-
ya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet 
savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

Geçici Madde 10- (Ek: 24/11/2016-6763/38 md.) 
(1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama ta-

rihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay ceza dai-
releri tarafından verilen bozma kararları üzerine mah-
kemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen 
daireye gönderilir.  

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunan dosyalar, kara-
rına direnilen daireye gönderilir. 

(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme ka-
rarını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; gör-
mezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. 

Yürürlük 
Madde 19- (1) Bu Kanunun; 
a) “Zamanaşımı” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci 

fıkrası yayımı tarihinde, 
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b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 20- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku-

rulu yürütür. 
 

5320 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK 

GETĠREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE 

GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

 

Kanun 

No 

Farklı tarihte yürürlüğe 

giren maddeler 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

5347 
6, 12, 18 ve Geçici Madde 

1 
18/5/2005 

 

DeğiĢtiren 

Kanun 

5320 sayılı Kanunun 

değiĢtirilen maddeleri 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

5560 8 ve 13 19/12/2006 

5739 12 1/3/2008 

6217 Geçici Madde 2, 3, 4 14/4/2011 

6352 Geçici Madde 5 5/7/2012 

31/12/2013 

tarihli ve 

28868 sayılı 

R.G.’de ya-

yımlanan 

Tebliğ 

13 1/1/2014 

6545 

Ek Madde 1, Geçici Mad-

de 4, Geçici Madde 6, Ge-

çici Madde 7, Geçici 

Madde 8 

28/6/2014 

6572 Geçici Madde 9 12/12/2014 

6723 8 23/7/2016 

6763 Geçici Madde 10 2/12/2016 

KHK/694 16 25/8/2017 



 

CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN 

ĠNFAZI HAKKINDA KANUN 
 

Kanun Numarası : 5275 
Kabul Tarihi : 13/12/2004 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/12/2004 
  Sayı : 25685 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 44 Sayfa : 

 
BİRİNCİ KİTAP 

Amaç ve Temel İlkeler, 
Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç ve Temel İlkeler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Amacı 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, ceza ve güvenlik 

tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve esasları düzenle-
mektir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler 

İnfazda temel ilke 
Madde 2- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı-

na ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, 
milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya 
sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri 
ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yö-
nünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıca-
lık tanınmaksızın uygulanır. 

(2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalima-
ne, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda 
bulunulamaz. 

İnfazda temel amaç 
Madde 3- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı 

ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve 
özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün ye-
niden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, 
toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sos-
yalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizam-
lara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan 
bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. 

İnfazın koşulu 
Madde 4- (1) Mahkûmiyet hükümleri kesinleşme-

dikçe infaz olunamaz. 
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İnfazın dayanakları ve kimin tarafından izleneceği 
Madde 5- (1) Mahkeme, kesinleşen ve yerine geti-

rilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı 
Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. 

İKİNCİ KISIM 
Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hapis Cezaları ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler 
Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler 
Madde 6- (1) Hapis cezalarının infaz rejimi, aşağıda 

gösterilen temel ilkelere dayalı olarak düzenlenir: 
a) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir 

biçimde ve kaçmalarını önleyecek tedbirler alınarak dü-
zen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulurlar. 

b) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir 
yaşam sürdürmeleri sağlanır. Hürriyeti bağlayıcı ceza-
nın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna 
saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşul-
lar altında çektirilir. Hükümlülerin, Anayasada yer alan 
diğer hakları, infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, 
bu Kanunda öngörülen kurallar uyarınca kısıtlanabilir. 

c) Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hu-
susunda mümkün olan araç ve olanaklar kullanılır. Hü-
kümlünün kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınmış 
haklarının dokunulmazlığını sağlamak üzere cezanın in-
fazında ve iyileştirme çabalarında kanunîlik ve hukuka 
uygunluk ilkeleri esas alınır. 

d) İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan 
hükümlülere ilişkin infaz rejiminde, bu hükümlülerin 
kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara yer 
verilmesine özen gösterilir ve bu hususlar yönetmelik-
lerde düzenlenir. 

e) Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket 
edilir. Bu maksatla ceza infaz kurumları kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli 
elemanlarca denetlenir. 

f) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam 
hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere 
her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur. 

g) Hükümlünün infazın amacına uygun olarak ka-
nun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği hükümlere uy-
ması zorunludur. 

h) Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylem-
ler ile kurum düzenini ihlâl edenler hakkında Kanunda 
belirtilen disiplin cezaları uygulanır. Cezalara, Kanunda 
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belirtilen merciler, sürelerine uygun olarak hükmeder-
ler. Cezalara karşı savunma ve itirazlar da Kanunun 
gösterdiği mercilere yapılır. 

İyileştirmede başarı ölçütü 
Madde 7- (1) Hapis cezalarının infazında hükümlü-

lerin iyileştirilmeleri amacını güden programların başa-
rısı, elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle orantılı ola-
rak ölçülür. Bunun için iyileştirme çabalarına yönelik 
olarak hükümlünün istekli bulunması teşvik edilir. 

(2) Hapis cezasının, kendisinde var olan zararlı etki 
yapıcı niteliğini mümkün olduğu ölçüde azaltacak bi-
çimde düzenlenecek programlar, usûller, araçlar ve zih-
niyet doğrultusunda yerine getirilmesi esasına uyulur. 
İyileştirme araçları hükümlünün sağlığını ve kişiliğine 
olan saygısını korumasını sağlayacak usûl ve esaslara 
göre uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri 

Kapalı ceza infaz kurumları 
Madde 8- (1) Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış 

güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, meka-
nik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve 
koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirtti-
ği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve 
dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzey-
de güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine 
göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme 
yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. 

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları 
Madde 9- (1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz 

kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara 
karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle 
donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutu-
lan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışın-
daki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların ge-
çerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir 
veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu 
kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yön-
temleri uygulanır. 

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm 
olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çer-
çevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan; 

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78), 
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82), 
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

suçundan (madde 188), 
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d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 
303, 304, 307, 308), 

e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315), 

Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edi-
lir. 

(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bu-
lunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulma-
ları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurum-
larda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, 
araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara 
gönderilirler. 

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı 
karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, diğer ka-
palı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümle-
ri kullanılır. 

(5) (DeğiĢik: 25/5/2005-5351/1 md.) Müebbet hapis 
cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen ko-
şullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis ceza-
sına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, 
üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan 
toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek 
iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer 
ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebi-
lir. 

Kadın kapalı ceza infaz kurumları 
Madde 10- (1) Kadın kapalı ceza infaz kurumları, 

kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği Ka-
nunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurulmuş kurum-
lardır. Bu kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlar-
dan oluşturulur. 

(2) Bu maksatla kurulmuş kurumların ihtiyacı karşı-
lama bakımından yetersiz olması hâlinde, kadın hüküm-
lülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlü-
lerin kaldığı bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerin-
de infaz edilir. 

Çocuk kapalı ceza infaz kurumları 
Madde 11- (1) Çocuk tutukluların ya da çocuk eği-

timevlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza 
infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların 
barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış 
güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı 
kurumlardır. 

(2) Oniki-onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve 
fizikî gelişim durumları göz önüne alınarak bu kurumla-
rın ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar. 
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(3) Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bu-
lunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının ço-
cuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda 
ayrı bölümlerin bulunmaması hâlinde, kız çocukları ka-
dın kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde veya 
diğer kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan 
bölümlerinde barındırılırlar. 

(4) Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim ve-
rilmesi ilkesine tam olarak uyulur. 

Gençlik kapalı ceza infaz kurumları 
Madde 12- (1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, 

cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitir-
miş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlü-
lerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına da-
yalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görev-
lileri bulunan kurumlardır. 

(2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı 
takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki hükümlüler, di-
ğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bö-
lümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar. 

(3) 9 uncu madde kapsamındaki gençlerin cezaları, 
gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının güvenlikli bö-
lümlerinde yerine getirilir. 

Gözlem ve sınıflandırma merkezleri 
Madde 13- (1) Hükümlülerin durumlarına uygun 

kurumlara ayrımı, 23 üncü maddede belirtilen gözlem 
ve sınıflandırma merkezlerince yapılır. 

(2) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, 
görev, çalışma esas ve usûlleri yönetmelikte gösterilir. 

Açık ceza infaz kurumları 
Madde 14- (1) Açık ceza infaz kurumları, hükümlü-

lerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek 
edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri 
ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakı-
mından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile 
yetinilen kurumlardır. Açık ceza infaz kurumları ihtiya-
ca göre ayrıca; 

a) Kadın açık ceza infaz kurumları, 
b) Gençlik açık ceza infaz kurumları, 
Şeklinde kurulabilir. 
(2) Hükümlülerin açık cezaevlerine ayrılmalarına 

ilişkin esas ve usûller yönetmelikte gösterilir. 
(3) İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle 

hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan 
açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir. 

(4) Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü-
lerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ve 
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hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı hakla-
rında tutuklama kararı olanlar ile yaş, sağlık durumu, 
bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma 
koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, ku-
rum yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz ku-
rumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin 
onayına sunulur. 

Çocuk eğitimevleri 
Madde 15- (1) Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlü-

ler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmele-
ri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleşti-
rilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesisler-
dir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; 
kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve 
sorumluluğunda sağlanır. 

(2) Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim 
ve öğretim programına devam eden ve onsekiz yaşını 
dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamla-
yabilmeleri bakımından yirmibir yaşını bitirinceye ka-
dar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir. 

(3) Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile 11 in-
ci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere, bu te-
sislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz ku-
rumlarına gönderilmezler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezanın İnfazının Ertelenmesi 

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile erte-
lenmesi 

Madde 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün 
cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşince-
ye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde be-
lirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. 
Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sa-
yılır. 

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık 
kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam 
olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, 
mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa 
mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bıra-
kılır. 

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma ka-
rarı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Ba-
kanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık 
kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan 
rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsav-
cılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi 
olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve 
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yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma 
süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsil-
cisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildiri-
lir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını ve-
ren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzeri-
ne, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuri-
yet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, 
bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere gö-
re bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İn-
celeme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren 
Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam 
edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını 
veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, 
mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin ya-
pıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca 
yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı 
hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı ve-
ren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara 
karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir. 

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurdu-
ğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar 
hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından 
başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay 
geçince ceza infaz olunur. 

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Kapalı ceza infaz 
kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu sa-
lıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve 
tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dör-
düncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezası-
nın dördüncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz ku-
rumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde in-
faz olunur. 

(6) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) Maruz kaldığı ağır 
bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu 
koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve top-
lum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluş-
turmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı 
üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar 
geri bırakılabilir. 

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi 
Madde 17- (DeğiĢik: 24/1/2013-6411/4 md.) 
(1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen 

suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının 
infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, 
Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. 

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere 
en fazla iki kez uygulanabilir. 
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(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten 
işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, 
erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazı-
na başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini 
bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü ve-
ya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nede-
niyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin ve-
ya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle 
gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir teda-
viyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, 
Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle 
hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara 
verme iki defadan fazla olamaz. 

(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilme-
sine veya diğer bir şarta bağlanabilir. 

(6) Bu madde hükümleri; 
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işle-

nen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç-
lardan mahkûm olanlar, 

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına ka-
rar verilenler, 

c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, 
hakkında uygulanmaz. 
Akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan hü-

kümlülerin cezalarının infazı 
Madde 18- (1) Hapsedilme ve diğer nedenlerden 

kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları 
bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tu-
tulmaları gerekli görülmeyerek infaz kurumlarına geri 
gönderilenlerin cezaları, belirlenen infaz kurumlarının 
mahsus bölümlerinde infaz edilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin cezalarının infazı 
için belirlenen infaz kurumlarının ihtiyaç duyduğu uz-
man ve diğer tıp görevlileri, Sağlık Bakanlığınca karşı-
lanır. 

Yakalama emri 
Madde 19- (1) Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik 

tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği 
üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına 
dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama 
emri çıkarır. 

(2) (DeğiĢik: 24/1/2013-6411/5 md.) Kasten işlenen 
suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan 
fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama em-
ri çıkarılır. 
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(3) (Ek: 24/1/2013-6411/5 md.) Adlî para cezasın-
dan çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı 
kâğıdı gönderilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak işlemler 
Madde 20- (1) Hapis cezasını içeren kesinleşmiş 

mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü ve 
hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek 
suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

(2) Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz defterine kay-
dedilen ilâmdaki cezanın süresi gözetilerek hükümlü 
hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılır. 

(3) Çağrı kâğıdı, hükümde gösterilen adrese tebliğ 
edilir. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür. 
Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat 
geçerlidir. 

(4) Hükümlüye, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzen-
lenen ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği ta-
rih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bu-
lunduğunu belirten bir belge verilir. 

Kuruma alınma ve kayıt işlemleri 
Madde 21- (1) Haklarında kesinleşmiş hapis cezası-

nı içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî para cezaları-
nın hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhu-
riyet Başsavcılığının yazılı emriyle ceza infaz kurumuna 
gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul 
odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra ku-
ruma yerleştirme işlemleri yapılır. 

(2) Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve 
soyadı, işledikleri suç, cezalarının türü ve süresi, 
mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza baş-
landığı gün “hükümlü defteri”ne kayıt olunur. Bu def-
terdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluştu-
rur. 

(3) Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve 
avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grupları, 
vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt 
altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel 
dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgi-
ler, Kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum 
ve kişiye verilemez. 

Hükümlüler ile yakınları ve ilgililerin bilgilendiril-
mesi 

Madde 22- (1) Hükümlülere, kuruma alındıklarında 
uygulanacak iyileştirme çalışmaları, disiplin suçları ve 
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cezaları, bilgi edinme ve şikâyet yolları, hak ve sorum-
lulukları gibi konular ile kurumdaki yaşam biçimine 
uyum sağlamaları için gereken bilgiler, kurum yönetici-
leri tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak teb-
liğ olunur. İnfaz sonrası koruma ve yardım konusunda 
ayrıca bilgi verilir. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu 
hükümlülere kendi dilinde, mümkün olmadığında İngi-
lizce, Fransızca veya Almanca olarak bildirilir. Duyma 
ve konuşma engellilere işaret diliyle anlatılır. Görme 
engellilere ise kendi alfabeleri ile yazılmış kitapçık veri-
lir. 

(2) Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına alınmala-
rında, başka kuruma nakillerinde ve hastaneye yatırıl-
malarında, istekleri üzerine ailelerine veya gösterdikleri 
kişilere; hükümlü yabancı ise, yazılı olarak karşı çık-
maması hâlinde, uyruğu olduğu devletin diplomatik 
temsilcilik veya konsolosluğuna durum bildirilir. 

(3) Askerlik çağına giren, hâlen silâh altında bulu-
nan kişilerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında, baş-
ka kuruma nakillerinde veya kurumda iken askerlik ça-
ğına girmeleri veya salıverilmeleri hâlinde durum, ka-
yıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir. 

(4) Hükümlülerin ölümü hâlinde de yukarıdaki hü-
kümler uygulanır ve ayrıca durum ailelerine derhâl bil-
dirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hükümlülerin Sınıflandırılması ve 

Cezaların İnfazı 
Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması 
Madde 23- (1) Hükümlülerin gözlem ve sınıflandı-

rılması aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a) Hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve 

sağlık durumları, suç işlemeden önceki yaşamları, sos-
yal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, 
ahlâkî eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri 
ve suç türleri belirlenerek, durumlarına uygun infaz ku-
rumlarına ayrılmaları ve bunlara göre saptanacak infaz 
ve iyileştirme rejimi; gözlem, inceleme ve değerlendir-
me yöntemiyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkez-
lerinde veya kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete 
ayrılan bölümlerinde yapılır. Hükümlüler, işledikleri suç 
tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları 
nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurul-
maları gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli 
ceza infaz kurumlarına veya normal güvenlikli ceza in-
faz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gön-
derilirler. 
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b) Bu merkezlerde; mümkün olduğunca kriminoloji, 
penoloji, davranış bilimleri, adalet psikolojisi veya ceza 
hukuku alanında bilgi ve deneyime sahip yöneticiler, 
psikiyatri uzmanı, hekim, adlî tıp uzmanı, psikolog, pe-
dagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik 
danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi uzman gö-
revliler ile diğer kurum görevlileri bulundurulur. 

c) Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem 
ve sınıflandırma, gerekli görülen yer veya bölgelerdeki 
ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya bunla-
rın noksanlığı hâlinde kadın, çocuk ve kadın ve erkek 
gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrı-
lan bölümlerinde yerine getirilir. 

d) Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca ku-
ruma kabul tarihinden başlayarak tek kişilik odalarda 
yapılır. Ancak kurumun tek kişilik odası bulunmaması 
veya kısıtlı sayıda olması durumunda tahsis edilmiş özel 
bölümlerinde de yapılabilir. 

e) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis 
cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına 
mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gön-
derilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla ki-
şisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda 
gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar. Göz-
lem süresi altmış günü geçemez. 

f) Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenme-
sindeki özelliklere göre gerektiğinde gözleme tâbi tu-
tulmayabilir. 

g) Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait 
dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderir. 
Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz 
kurumu Bakanlıkça belirlenir. (Ek cümle: 25/5/2005-
5351/2 md.) Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma 
sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz ku-
rumunda veya o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı 
diğer ceza infaz kurumlarında kalması uygun bulunan 
hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve ceza-
larının infazına, bulundukları veya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında 
devam olunur. 

(2) Hükümlülerin gözleme tâbi tutulmasına ve ceza-
evlerinin sınıflandırılmasına dair hükümler, askerî ceza-
evleri ve buralarda cezaları infaz olunan hükümlüler 
hakkında uygulanmaz. 

(3) Kısa süreli hapis cezaları, Kanunda gösterilen 
esaslara göre infaz olunur. (Mülga ikinci cümle: 
25/5/2005-5351/2 md.) 
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Hükümlülerin gruplandırılması 
Madde 24- (1) Hükümlüler; 
a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlu-

lar veya suç işlemeyi meslek edinenler, 
b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları 

itibarıyla özel bir infaz rejimine tâbi tutulması gereken-
ler, 

c) Tehlike hâli taşıyanlar, 
d) Terör suçluları, 
e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine 

mensup olan suçlular, 
Gibi gruplara ayrılırlar. 
(2) Hükümlüler ayrıca yaşları, hükümlülük süreleri 

ve suç türleri itibarıyla da gruplandırılırlar. 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı 
Madde 25- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-

sının infazı rejimine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir: 
a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır. 
b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve 

spor yapma hakkı tanınır. 
c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eği-

tim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; 
hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi 
uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hü-
kümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin veri-
lebilir. 

d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare 
kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkin-
liğini yürütebilir. 

e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü 
hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendin-
de gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üze-
re telefon edebilir. 

f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve 
vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş 
günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere 
ziyaret edebilirler. 

g) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında 
çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. 

h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin 
dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katı-
lamaz. 

ı) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara 
verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık 
tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz 
kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekkül-
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lü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve 
yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hükümlünün Yükümlülükleri 

Cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına 
uyma 

Madde 26- (1) Hükümlü, hapis cezasının yerine ge-
tirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz re-
jimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla 
yükümlüdür. 

(2) Hükümlü, ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyi-
leştirme programlarına tam bir uyum göstermekle yü-
kümlüdür. Her ne amaçla olursa olsun, bilerek kendi ya-
şamlarını ve bedensel bütünlüklerini tehlikeye düşüre-
cek eylemlere girişmeleri, cezanın yerine getirilmesine 
katlanma yükümlülüğünün ihlâli sayılır. 

Sağlığın korunması kurallarına uyma 
Madde 27- (1) Hükümlü, sağlığının korunması ve 

salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış 
tedbirlere uymak, kişi sağlığı için tehlike doğuran du-
rumları gecikmeksizin kurum yönetimine bildirmek, 
kendi ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun dav-
ranışlar göstermek zorundadır. 

(2) Hükümlü, hem kendi, hem de diğer hükümlülerin 
sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçın-
makla yükümlüdür. 

Bina ve eşyanın korunması 
Madde 28- (1) Hükümlü, barındırıldığı odayı, ku-

rum binasını, yönetimce kendisine bırakılan şeyleri dü-
zenli bir biçimde kullanmak ve bunlarla diğer kişilere 
ait eşyayı özenle korumakla yükümlüdür. 

Hükümlülerin çalıştırılması 
Madde 29- (1) Kurum hekimi tarafından ruhsal ve 

bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek sahibi 
olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, 
kurum imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında 
atölye veya işyurtlarında çalıştırılabilirler. 

(2) Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmele-
rinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları 
öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini 
geliştirmek veya güçlendirmektir. Çalıştırmada hüküm-
lünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel 
durumları göz önünde bulundurulur. 

(3) Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca mes-
lek eğitimine yönelik olur. Öğretim kurumlarına veya 
örgün eğitime devam eden çocuk ile genç hükümlüler, 
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öğretim yılı içinde atölye ve işyerlerinde çalıştırılmaz-
lar. 

(4) Bunların çalıştırılmalarında 5.6.1986 tarihli ve 
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun bu Kanuna ay-
kırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Kurum dışında çalıştırma 
Madde 30- (1) Açık ceza infaz kurumlarında bulu-

nanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da 
açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış 
hükümlüler, kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabi-
lirler. 

(2) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza in-
faz kurumu görevlileri gözetiminde, kapalı ceza infaz 
kurumunda bulunanlar ise iç ve dış güvenlik görevlile-
rince alınacak tedbirler altında çalıştırılırlar. 

(3) Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin, 
kurum dışında çalıştırılmaları sırasında kurum görevlile-
rinin gözetimi ve muhafazası aranmaz. 

(4) İş alanlarına sahip kuruluşların hükümlü çalış-
tırmaları teşvik olunur. 

(5) Hükümlülerin kurum dışında çalışma esasları tü-
zükte gösterilir. 

Kurum hizmetinde çalıştırma 
Madde 31- (1) (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5351/3 md.) 

İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararı ile 
kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum 
içi hizmetlerde çalıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi 
yaşam alanları veya eğitsel amaçlar dışında çalıştırıla-
mazlar. 

(2) Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel iş-
lerinde çalıştırılamaz. 

Ücret ve sosyal haklar 
Madde 32- (1) Çalışan hükümlülere ürettiklerinden 

elde edilen gelirden, çalışmaları karşılığı ücret ödenir ve 
bu hükümlüler sosyal haklardan yararlandırılırlar. 

(2) Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olanlar ile bun-
ların hak sahiplerine yapılan her türlü yardım ve gider-
ler, kendi mevzuatları çerçevesinde ilgili sosyal güven-
lik kurumunca karşılanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik 

Kurumların iç güvenliği 
Madde 33- (1) Kurumların iç güvenliği, Adalet Ba-

kanlığına bağlı infaz ve koruma görevlileri tarafından 
sağlanır. İç güvenlik görevlileri, gerektiğinde dış güven-
lik görevlileri ile işbirliği yapar. 
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(2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerindeki idare 
ile infaz ve koruma görevlileri; firarların önlenmesi, 
asayiş ve disiplinin sağlanması için gözetim ve denetim-
le yükümlüdürler. 

(3) (Ek: 24/11/2016-6763/37 md.) Yüksek güven-
likli kapalı ceza infaz kurumları ile diğer kapalı ceza in-
faz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan 
tutuklu ve hükümlülerle ilgili olarak ceza infaz kurum-
larında düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık 
kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Bu kapsam-
daki kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması hâlin-
de çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin iş yeri 
adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma 
tutanaklarında adres olarak sadece iş yeri adresi gösteri-
lir. 

Kapıların açılmaması ve temasın önlenmesi 
Madde 34- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında oda 

ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar aşağıdaki hâl-
lerde açılır: 

a) Kurum hekimine, revir, hamam ve berbere gitme, 
başka odaya nakil. 

b) Hastane ve duruşmaya gönderme ve başka kuru-
ma nakil. 

c) Tahliye, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim, 
öğretim, spor ve iyileştirme çalışmaları, kurumda çalış-
tırma. 

d) Kurullara çağrılma. 
e) Ölüm, deprem veya yangın gibi olağanüstü hâller. 
f) Cezaevi idaresince gerekli görülen hâller. 
(2) Hükümlüler, yukarıda sayılan hâller dışında, di-

ğer odalardaki hükümlüler ve kurum görevlileri ile te-
masta bulunamazlar. 

Oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eş-
yalar 

Madde 35- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında bu-
lunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde bulundurabi-
lecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, 
tıbbî malzeme ve diğer ihtiyaç maddeleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

Arama 
Madde 36- (1) Kurumlarda, odalar ve eklentilerin-

de, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her 
zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama 
yapılır. 

(2) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri 
veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerin-
ce ortaklaşa gerçekleştirilebilir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme 

Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları 
Madde 37- (1) Hükümlü hakkında kurumda, düzenli 

bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve disiplinin sağ-
lanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile ida-
renin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranış 
ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin 
niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanunda belirtilen di-
siplin cezaları uygulanır. 

(2) Suç oluşturan eylemlerden dolayı açılan kamu 
davası, disiplin soruşturması yapılmasını ve cezanın uy-
gulanmasını engellemez. 

Disiplin cezaları ve tedbirleri 
Madde 38- (1) Çocuklar haricindeki hükümlüler 

hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık dere-
cesine göre şunlardır: 

a) Kınama. 
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma. 
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma. 
d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bı-

rakma veya kısıtlama. 
e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma. 
f) Hücreye koyma. 
(2) Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya kü-

çültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz. 
Kınama 
Madde 39- (1) Kınama cezası, hükümlüye eylemi-

nin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve 
tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çe-
kilmesidir. 

(2) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin 

ifadeler kullanmak. 
b) Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete 

aykırı şekilde konuşmak veya davranışlarda bulunmak. 
c) İdareden habersiz mektup göndermek. 
d) Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak. 
e) Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak. 
f) İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundur-

mak. 
g) Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak. 
h) Yatma plânına uymamak. 
ı) Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, 

resim yapmak veya afiş yapıştırmak. 
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j) İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kul-
lanmak. 

k) Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat 
etmemek. 

l) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak. 
m) Kurumda gereksiz gürültü yapmak. 
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma 
Madde 40- (1) Bazı etkinliklere katılmaktan alı-

koyma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar sü-
reyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmak-
tan yoksun bırakılmasıdır. 

(2) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır: 

a) İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek. 
b) Eğitim yerini terk etmek. 
c) Eğitimi savsaklamak. 
d) Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden 

olmak veya bu amaca yönelik gruba katılmak. 
e) Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf et-

mek veya davranışta bulunmak. 
f) Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya ku-

rum görevlilerine eşya vermek veya satmak. 
g) Açlık grevi yapmak. 
Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma 
Madde 41- (1) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun 

bırakma cezası, hükümlünün kurum yönetiminde ücret 
karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bı-
rakılmasıdır. 

(2) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma ce-
zasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) İş elbisesini giymemek. 
b) İş yerini izinsiz terk etmek. 
c) İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak. 
d) İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği 

olan özeni göstermemek. 
e) Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek. 
f) İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak. 
g) İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz 

davranışlarıyla tehlikeye düşürmek veya bunlara ağır 
zarar vermek. 

h) İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde ça-
lışmamak. 

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bı-
rakma veya kısıtlama 

Madde 42- (1) Haberleşme veya iletişim araçların-
dan yoksun bırakma veya kısıtlama cezası, hükümlünün 
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bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve 
yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, 
telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yarar-
lanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasıdır. 

(2) Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca 

almama eylemine katılmak. 
b) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen 

işte çalışmamak. 
c) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye 

karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak. 
d) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve 

gıda maddesi stoku yapmak. 
e) Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan at-

mak. 
(3) Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, di-

siplin cezasının infazından sonra kendisine verilir. Aynı 
türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu iş-
lem yapılmadan başlanamaz. 

(4) Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya 
ağır hastalıkları ile doğal afet hâllerinde yapılması gere-
ken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma 
Madde 43- (1) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırak-

ma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar ziyaretçi 
görüşüne çıkarılmamasıdır. 

(2) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak. 
b) Aramaya karşı çıkmak. 
c) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak 

tedbirlere karşı çıkmak. 
d) Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek 

biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak. 
e) Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle 

görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçe-
vesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu 
çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere ka-
tılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edil-
melerini, avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görev-
lileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına 
çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hü-
kümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda 
talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanı-
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dığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engel-
lemek. 

f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynat-
mak. 

(3) Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal 
temsilcilerle görüşmelerde bu madde hükmü uygulan-
maz. 

Hücreye koyma 
Madde 44- (1) Hücreye koyma cezası, hükümlünün 

eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden yirmi 
güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üze-
re, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması 
ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır. 

(2) Bir günden on güne kadar hücreye koyma ceza-
sını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar ver-
mek. 

b) Tünel kazmaya teşebbüs etmek. 
c) Firara teşebbüs etmek. 
d) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak 

veya isyana kalkışmak. 
e) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren 

şekilde kasten yaralamak. 
f) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çı-

kar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, 
bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek 
için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla daya-
nışma içinde olmak. 

g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında 
kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her 
türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz ku-
rumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak. 

h) Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) ben-
dinde belirtilen faaliyetlere şiddet kullanarak engel ol-
mak veya buna kalkışmak. 

ı) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine 
rüşvet teklif etmek veya vermeye kalkışmak. 

j) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulun-
mak. 

k) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve 
tutuklulara ait şeyleri çalmak veya bunlara kasten zarar 
vermek. 

l) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün ge-
çirmek. 

m) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engel-
lemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teşvik veya ikna 
etmek, bu yolda talimat vermek. 
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(3) Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma 
cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) İsyan çıkartmak. 
b) Kuruma ağır zarar vermek. 
c) Kasten yangın çıkarmak. 
d) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak. 
e) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebe-

biyle ağırlaşmış yaralamak ile görevlileri her türlü kas-
ten yaralamak. 

f) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istis-
marda bulunmak, bu suçlara kalkışmak veya cinsel ta-
cizde bulunmak. 

g) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, ke-
sici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, 
boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir 
ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair 
elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulun-
durmak, kullanmak. 

h) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin al-
mak. 

ı) Firar etmek veya tünel kazmak. 
j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çı-

kar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, 
bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek 
için nüfuz kullanarak grup oluşturmak. 

k) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pan-
kart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumların 
herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 

l) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetle-
rini yapmak veya yaptırmak. 

m) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine 
rüşvet vermek. 

(4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak bi-
çimde düzenlenir. 

(5) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili 
merciler ve avukat ile görüşmesine engel olunmaz. 

Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disip-
lin tedbirleri 

Madde 45- (1) Çocuk hükümlüler hakkında uygula-
nabilecek disiplin tedbirleri, çocuğun disiplin cezası ge-
rektiren eyleminin gerçekleşme riskinin bulunması 
hâlinde bu riski ortadan kaldırmak veya soruşturma sü-
rerken giderilmesi güç ve imkânsız zararların doğmasını 
önlemek amacıyla uygulanan ve ceza niteliği taşımayan 
koruma ve önleme amaçlı tedbirlerdir. 
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(2) Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin ted-
birleri şunlardır: 

a) Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek. 
b) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek. 
c) Bulunduğu kurumun başka bir kısmına naklet-

mek. 
d) Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini 

bozmayacak şekilde çalıştığı işyerini veya atölyeyi de-
ğiştirmek. 

e) Belli yerlere girmesini yasaklamak. 
f) Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını 

yasaklamak. 
Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disip-

lin cezaları 
Madde 46- (1) Uyarma: Çocuğa eyleminin niteliği-

nin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve tekrarı 
durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesi-
dir. Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna 
benzer yerlerde sigara içmek. 

b) Aynı alanı veya etkinliği paylaştığı arkadaşlarının 
rahatsız olmasına neden olacak biçimde gürültü yapmak 
veya davranışlarda bulunmak. 

c) Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştir-
mek. 

d) Yatma ve kalkma zamanına uymamak. 
e) Sayımı geciktirmek veya geç çıkmak. 
f) İzin alması gereken durumlarda diğer odalara izin-

siz gitmek. 
g) Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiye-

cek bulundurmak. 
h) Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişile-

re, kurum dışında katıldığı faaliyetlerin görevlilerine ve 
arkadaşlarına kaba veya saygısız davranmak. 

ı) Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda 
kurum görevlilerini yanlış bilgilendirmek, yalan söyle-
mek. 

j) Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat et-
memek. 

k) Katıldığı etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bu-
lundurması gereken araç ve gereçleri yanında bulun-
durmamak. 

l) Kurum içinde katılması gereken faaliyetlere ka-
tılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra izinsiz 
ayrılmak. 

m) Siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara 
ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilân, broşür ve 
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buna benzer eşyaları bulundurmak, asmak, teşhir etmek 
ya da üzerinde taşımak. 

(2) Kınama: Çocuğun, daha önce uyarı cezası veril-
mesine sebep olan davranışı ikinci kez tekrarlaması 
hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin 
çekilmesidir. 

(3) Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme: Di-
siplin cezası gerektiren eylemin sonuçlarının, istekli ol-
ması koşulu ile çocuk tarafından onarma, tazmin etme 
veya eski hâle getirme suretiyle giderilmesidir. Bu di-
siplin cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak, kullanmak. 
b) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak. 
c) Çevre temizliğine dikkat etmemek, kurumu ve 

çevresini kirletmek. 
d) Kişisel temizliğini yapmamakta ısrar etmek. 
e) Kurum içindeki iş ve eğitim yerini izinsiz terk et-

mek. 
f) Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde 

almak veya kullanmak. 
g) İşini kasten kötü yapmak veya çalışması gerekir-

ken çalışmamak. 
h) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde kendisine ve-

rilen ödev ve görevleri yapmamak. 
ı) Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerler-

den aldığı kitap, araç ve gereçleri zamanında geri ver-
memek, eksik vermek ve bunlara zarar vermek. 

j) Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanım-
ları ile kuruma ait taşınır ve taşınmaz malları veya baş-
kasına ait herhangi bir eşyayı yakmak, kırmak veya ha-
sara uğratmak. 

k) Üzerinde bulundurulmasına izin verilmeyen veya 
bulundurabileceğinden fazla eşya veya para bulundur-
mak. 

l) Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma 
bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak. 

m) Kurum eşyasına, kendisinin veya arkadaşlarının 
araç ve gereçlerine ahlâk dışı, ideolojik veya siyasî 
amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, 
yazılar yazmak ve asmak. 

(4) Harcamalarına sınır koyma: Çocuğun daha önce 
onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası veril-
miş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde ça-
lışması karşılığında aldığı ücret ve ailesinden gelen pa-
ranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün 
süre ile kesilmesidir. 
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(5) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma: Çocuğun 
otuz güne kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere 
katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu disiplin cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Kumar oynamak. 
b) Kavga etmek. 
c) Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenli-

ğini veya sağlığını tehlikeye düşürmek. 
d) Katıldığı kurum dışı faaliyetlerden zamanında 

dönmemek ve uyması gereken koşullara uymamak. 
e) Kullanması için kendisine verilen bir şeyi satmak 

veya başkasına vermek. 
f) Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet 

vermek. 
g) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pan-

kart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumun 
herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 

h) Katıldığı faaliyetlerin akışını ve düzenini engelle-
yici ve bozucu nitelikte kastî davranışlarda bulunmak, 
faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu davranışla-
rına devam etmek. 

ı) Arkadaşlarının verilen görevleri yapmasına engel 
olmak. 

(6) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma: Çocuğun, 
daha önce bazı faaliyetlere katılmaktan alıkoyma cezası 
verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, 
teşvik esaslı ayrıcalıkların otuz gün süre ile geri alınma-
sıdır. 

(7) İznin ertelenmesi: Disiplin cezasını gerektiren 
eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine göre çocuğun 
izninin altmış güne kadar ertelenmesidir. Bu disiplin ce-
zasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husu-
met hislerini tahrike çalışmak, imtiyaz ve menfaat hırs-
ları yaratmak. 

b) Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma ge-
tirmek, kullanmak, bulundurmak, satmak, kullanmış 
olarak kuruma gelmek. 

c) Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kul-
lanmak, haraç almak. 

d) Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu iş-
ler için kullanılabilecek madde ve aletleri yapmak, sak-
lamak, bulundurmak. 

e) İdareye ait olup kendisine verilmemiş bulunan ya-
tak, battaniye, karyola ve dolap gibi eşyayı zapt etmek 
ve yeni gelenlere satmak. 

f) Kurum görevlilerine hakaret etmek, karşı gelmek. 
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g) Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye 
sokan davranışlarda bulunmak. 

h) Mazeretsiz olarak izinden dönmesi gereken za-
mandan geç dönmek ve uyması gereken koşullara uy-
mamak. 

ı) Kuruma yasak eşya sokmak, başkasına vermek 
veya satmak. 

j) Okul, işyeri gibi gitmesi gereken bir yere gitme-
mek, katılması gereken faaliyetlere katılmamak. 

k) Hakaret veya iftira etmek, alçaltıcı söz söylemek 
veya davranışta bulunmak, başkalarını bu tür davranış-
lara kışkırtmak. 

l) Suç örgütlerinin propaganda ve eğitim faaliyetle-
rini yapmak veya yaptırmak. 

m) Kurum dışına izinsiz çıkmak. 
n) Kurumca verilen kimlik kartında veya kendisine 

verilen her tür belgede tahrifat yapmak, sahte belge dü-
zenlemek, kullanmak. 

o) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına 
engel olmak, katılanları faaliyetleri terk etmeye zorla-
mak veya kışkırtmak. 

p) Kasten başkasını yaralamak. 
(8) Kapalı ceza infaz kurumuna iade: Çocuğun, ey-

leminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk kapalı ceza in-
faz kurumlarına, bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz 
kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay süre 
ile iadesidir. Çocuk, bu fıkra dışında işlenen disiplin 
suçları ve disiplin cezalarından dolayı çocuk kapalı in-
faz kurumuna iade edilemez. Kapalı ceza infaz kurumu-
na iadeyi gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü 
her türlü âlet, silâh ve patlayıcı madde kullanmak sure-
tiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, 
yaralamak. 

b) Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak. 
c) Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini 

engellemek. 
d) Firara teşebbüs etmek veya firar etmek. 
e) Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile 

taşınır ve taşınmaz mallarını yakmak veya yakmaya te-
şebbüs etmek, ağır hasar vermek. 

f) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak, 
isyan çıkartmak veya isyana teşebbüs etmek. 

g) Adam öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek. 
h) Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel 

tacizde bulunmak veya bunlara teşebbüs ve bu tür dav-
ranışlara kışkırtmak. 
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ı) Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapmak veya 
yaptırmak. 

(9) Odaya kapatma cezası: Sekizinci fıkrada belirti-
len kapalı infaz kurumunda bulunan çocuğun, aynı fık-
rada belirtilen eylemlerde bulunması hâlinde, beş güne 
kadar açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece 
ve gündüz tek başına bir odada tutulmasıdır. Bu ceza, 
çocuğun kurum görevlilerine istediği zaman ulaşmasına 
engel olunmayacak şekilde uygulanır. Çocuk, cezanın 
infazı öncesinde, sırasında ve sonrasında doktor kontro-
lünden geçirilir. Cezanın infazı sırasında çocuğun; aile-
si, avukatı ve yasal temsilcisiyle görüşmesine izin veri-
lir. 

Disiplin soruşturması 
Madde 47- (1) (DeğiĢik: 25/5/2005-5351/4 md.) 

Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alı-
koyma cezaları kurumun en üst amiri tarafından verilir 
ve uygulanır. 

(2) Hükümlülerin diğer disiplin cezalarını gerektiren 
eylemlerinin öğrenilmesinden itibaren derhâl ve en geç 
iki gün içinde kurum en üst amirince atanan bir görevli 
tarafından soruşturmaya başlanır. 

(3) Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamla-
nır ve düzenlenen rapor ve ekleri disiplin kuruluna su-
nulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın nite-
liğine göre infaz hâkiminin yazılı onayı ile yedi güne 
kadar uzatılabilir. 

(4) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Haklarında disiplin soruşturması yapılanlara, yüklenen 
eylemin niteliği ve sonuçları ile üç gün içinde savunma-
larını vermeleri, aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş 
sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Savunma yazılı ola-
rak sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü 
savunma tutanakla saptanır. Türkçe bilmeyenlerle, sağır 
ve dilsizlerin savunmaları tercüman aracılığıyla alınır. 

(5) Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerin-
den görüşülerek en geç üç gün içinde karara bağlanır. 
Disiplin kurulu, yasada yazılı disiplin cezası uygulan-
masına veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına 
karar verebilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak 
yazılır ve kararda şikâyet mercii ve süresi açıkça göste-
rilir. 

(6) Disiplin kurulu kararı, haklarında soruşturma ya-
pılanlara yönetim tarafından derhâl tebliğ edilir. 

(7) Kurumun iç düzenini ve hükümlülerin yaşam ve 
beden bütünlüklerinin ciddî tehlike altında bulunması 
nedeniyle derhâl tedbir alınması zorunlu olan hâllerde, 
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kurumun en üst amiri 49 uncu maddede belirtilen tedbir-
leri almakla beraber soruşturmayı başlatır. Bu hâlde in-
faz hâkimine bilgi verilir. 

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, di-
siplin cezalarının infazı ve kaldırılması 

Madde 48- (1) (Ġptal: Anayasa Mahkemesinin 
3/10/2013 tarihli ve E.:2013/28, K.:2013/106 sayılı 
Kararı ile.) 

(2) Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesin-
leştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre 
içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde 
bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza 
uygulanır. 

(3) Disiplin cezalarının infazı; 
a) Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkimi-

nin onayı ile başlanır. Hücreye koyma cezasına ilişkin 
diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin 
cezalarının infazına derhâl başlanır. Birden fazla disip-
lin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme 
tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın 
infazı tamamlanmadan diğerinin infazına başlanmaz. 

b) Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırıl-
madıkça koşullu salıverilme işlemi yapılmaz, ancak bu 
süre hakederek salıverme tarihini geçemez. 

c) Hücreye koyma cezasına ilişkin disiplin cezaları-
nın infazından önce ve infazı sırasında hükümlü, hekim 
tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlana-
mayacağı anlaşılırsa cezanın infazı sonraya bırakılır ve-
ya hekiminin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Ko-
şullu salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşeme-
yeceğinin tam teşekküllü Devlet veya üniversite hasta-
nesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye 
koyma cezası infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabulün-
den yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır. 
Raporlar infaz dosyasına konulur. 

(4) İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının 
kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında aşağıda be-
lirtilen süreler esas alınır; 

a) Kınama cezası onbeş gün, 
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir 

ay, 
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma ce-

zası üç ay, 
d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bı-

rakma veya kısıtlama cezası üç ay, 
e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç 

ay, 
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f) Hücreye koyma cezası 44 üncü maddenin ikinci 
fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâller-
de bir yıl, 

g) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yok-
sun bırakma cezası, (f) bendinde belirtilen süre, 

Sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli olmak 
koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezalar kurum 
en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen ceza-
lar, kurumun en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu 
kararıyla kaldırılır. 

(5) Çocuk hükümlüler hakkında verilen disiplin ce-
zaları; 

a) Uyarma ve kınama cezaları kararla birlikte, 
b) Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası 

yedi gün sonunda, 
c) Harcamalarına sınır koyma cezası otuz gün so-

nunda, 
d) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası 

otuz gün sonunda, 
e) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma cezası otuz 

gün sonunda, 
f) İznin ertelenmesi cezası altmış gün sonunda, 
g) Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası altmış 

gün sonunda, 
h) Odaya kapatma cezası doksan gün sonunda, 
Kendiliğinden kalkmış sayılır. (a) bendi hariç, bu 

fıkradaki diğer süreler karar tarihinden, firar hâlinde in-
faz tarihinden itibaren başlar. 

(6) Disiplin kurulu, kurum kurallarına uyma, iyileş-
tirme programında ilerleme veya verilen ceza ile amaç-
lanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hak-
kında vermiş olduğu cezayı süre koşulu aranmaksızın 
her zaman kaldırabilir. 

Yönetim tarafından alınabilecek tedbirler 
Madde 49- (1) Yönetim, disiplin soruşturması yapı-

lan hükümlünün odasını, iş ve çalışma yerini değiştire-
bilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir 
veya diğer hükümlülerden ayırabilir. 

(2) Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin 
ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması hâlinde, asayiş ve 
düzeni sağlamak için Kanunda açıkça belirtilmeyen di-
ğer tedbirler de alınır. Tedbirlerin uygulanması, disiplin 
cezasının verilmesine engel olmaz. 

Zorlayıcı araçların kullanılması 
Madde 50- (1) Hiçbir hâlde zincir ve demire vur-

mak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel ha-
reketleri kısıtlayıcı araçlar; 
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a) Yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak 
kaydıyla, sevk ve nakil sırasında kaçmayı önlemek için, 

b) Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbî 
nedenlerle, 

c) Diğer kontrol usûllerinin yetersizliği hâlinde hü-
kümlünün kendisine veya başkalarına zarar vermesine 
veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için kurum en 
üst amirinin emriyle, 

Kullanılabilir. 
(2) Çocuk hükümlüler için birinci fıkranın (a) bendi 

hükmü uygulanmaz. 
Ödüllendirme 
Madde 51 – (DeğiĢik: 24/1/2013-6411/6 md.) 
(1) Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki ge-

nel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin 
katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendile-
rine verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik 
esaslı ödüllerden yararlandırılabilirler. 

(2) Bu madde hükümleri, çocuk hükümlüler için de 
geçerlidir. 

(3) Hükümlülere verilebilecek ödüller şunlardır: 
a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hü-

kümlüler, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten 
yirmidört saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerin-
de ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti ol-
maksızın mahrem şekilde görüştürülebilir. 

b) Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir kez ol-
mak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar ana ve ba-
basıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza 
infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın ai-
le görüşmesi yaptırılabilir. 

c) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir. 
d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir. 
e) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret 

süresi toplu olarak kullandırılabilir. 
f) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki 

katına kadar artırılabilir. 
g) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden önce-

likli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilir. 
h) Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabi-

lir. 
ı) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma 

imkânı verilebilir. 
j) Hediye verilebilir. 
k) Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir. 
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(4) Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu 
ödüllerden yararlanmanın kapsam ve şartları, suç türleri 
dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir. 

Şikâyet ve itiraz 
Madde 52- (1) Disiplin cezalarına ve tedbirlerine 

karşı şikâyet ve itiraz durumunda 16.5.2001 tarihli ve 
4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümleri uygula-
nır. 

(2) Diğer mevzuattan kaynaklanan dilekçe ve 
şikâyet hakkı saklıdır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Hükümlülerin Nakilleri 

Nakiller 
Madde 53- (1) Hükümlüler, kendi istekleri veya 

toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, 
öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir 
kuruma nakledilebilirler. 

(2) Hükümlü nakilden önce aranır ve kurum hekimi-
ne, yoksa diğer bir resmî hekime muayene ettirilir; mu-
ayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kuru-
mun en üst amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna 
sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı olmak 
üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane 
başhekiminin onayladığı resmî rapor ile belgelenmesi 
hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bı-
rakılır ve durum Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Kendi istekleri ile nakil 
Madde 54- (1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bu-

lundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmele-
ri için; 

a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uy-
gun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri, 

b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul et-
meleri, 

c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kal-
mamış olması, 

d) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya 
kaldırılmış olması, 

e) İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve 
sınıfının uygun bulunması ve tutukevi olmaması, 

f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin ba-
rındırıldığı bir kurum olması, 

g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda 
kaldıkları kurum olmaması, 

Gerekir. (Ek cümle : 24/1/2013-6411/7 md.) Çocuk 
hükümlüler bakımından bu fıkranın (b) bendi uygulan-
maz. 
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(2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eği-
tim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl 
kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı 
ay olarak uygulanır. 

Disiplin nedeniyle nakil 
Madde 55- (1) Hükümlü, hücreye koyma cezasını 

gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum yöne-
timince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst 
amirinin istemi üzerine Bakanlıkça başka kurumlara 
nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektiri-
lir. 

(2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mah-
keme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hasta-
lık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadır-
lar. 

Zorunlu nedenlerle nakil 
Madde 56- (1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz 

kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle 
gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük 
onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakle-
dilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dı-
şında Adalet Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına 
uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler. 

Hastalık nedeniyle nakil 
Madde 57- (1) Hastaneye sevki zorunlu görülen hü-

kümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet 
veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. 

(2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka 
yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık kurulu raporuyla, 
acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri 
hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafın-
dan verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın 
sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede 
gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi 
gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu 
durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Dev-
let veya üniversite hastaneleri tercih edilir. 

(3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavi-
sinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla 
belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu 
kuruma iade edilir. 

(4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluş-
larında tedavi edilemez. Acil hâllerin varlığı hâlinde 
Adalet Bakanlığına bilgi verilir. 

(5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurum-
da kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi 
ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu 
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raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakle-
dilebilir. 

Nakillerde alınacak tedbirler 
Madde 58- (1) Hükümlülerin kuruma veya başka bir 

yere götürülüp getirilmesi sırasında, halkla bir araya 
gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerine engel 
olacak tedbirler alınır. 

(2) Hükümlü, havalandırma ve ışık durumu yetersiz 
araçlarla, eziyet verici veya onur kırıcı şekilde nakledi-
lemez. Nakil sırasında alınacak tedbirler, hükümlünün 
firarını önleyici ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri 
gerçekleştirici sınırları aşamaz, birbirleriyle ve görevli-
lerle herhangi bir tartışmaya girmelerini engelleyici bo-
yutları geçemez. 

(3) (DeğiĢik: 24/1/2013-6411/8 md.) Çocuk eğiti-
mevlerine nakiller kurum görevlisinin nezaretinde yapı-
lır. Açık ceza infaz kurumlarına nakiller ise kurum gö-
revlisi olmaksızın yapılır. Bu hâlde hükümlünün, aynı il 
sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki 
nakillerde aynı gün içinde; farklı illerde bulunan ceza 
infaz kurumları arasındaki nakillerde ise kurum amirinin 
kırksekiz saati geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre 
içinde, nakledildiği açık ceza infaz kurumuna giriş 
yapması gerekir. Belirlenen sürelerde açık ceza infaz 
kurumuna giriş yapmayan hükümlüler hakkında 97 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

(4) Görevli nezaretinde yapılan nakiller sırasında 
hükümlünün iaşe ve bedensel ihtiyaçları giderilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, 

Güvenceleri ve Kısıtlamalar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve 
Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü 

Avukat ve noterle görüşme hakkı 
Madde 59- (1) Hükümlü, avukatlık mesleğinin icra-

sı çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi olmaksızın 
en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir. 

(2) Avukat ve noter ile görüşme, meslek kimlikleri-
nin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatle-
ri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşu-
lanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle gö-
rülebileceği bir biçimde yapılır. 

(3) Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda 
birden fazla hükümlü ile görüşme yapamazlar. 

(4) (DeğiĢik: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Görüşme 
sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın hüküm-
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lüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve ara-
larındaki konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin tuttukla-
rı kayıtlar incelenemez; hükümlünün avukatı ile yaptığı 
görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz. 

(5) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Türk Ceza 
Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap Dör-
düncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bö-
lümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan mahkûm olanların avukatları ile görüşmele-
rinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin 
tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç 
örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve 
tâlimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da 
şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya bel-
ge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının is-
temi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüş-
meler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kayde-
dilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri iz-
lemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabi-
lir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye 
verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve araların-
daki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabi-
lir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. 

(6) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) İnfaz hakimli-
ği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya ceza 
infaz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabi-
litasyon çalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek, ka-
rarda belirttiği süreyi üç aydan fazla olmamak üzere 
müteaddit defa uzatabileceği gibi kısaltılmasına veya 
sonlandırılmasına da karar verebilir. 

(7) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Beşinci fıkra 
kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, aynı 
fıkrada belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması 
hâlinde,  görüşmeye derhal son verilerek, bu husus ge-
rekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlama-
dan önce taraflar bu hususta uyarılır. 

(8) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Hükümlü 
hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması 
hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle hüküm-
lünün avukatlarıyla görüşmesi infaz hâkimince altı ay 
süreyle yasaklanabilir. Yasaklama kararı, hükümlüye ve 
yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro 
başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro ta-
rafından bildirilen avukatın değiştirilmesini baro baş-
kanlığından isteyebilir. Bu fıkra hükmüne göre görev-
lendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza 
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Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret öde-
nir. 

(9) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) İnfaz hâkimi 
tarafından bu madde uyarınca verilen kararlara karşı 
4675 sayılı Kanuna göre itiraz edilebilir. 

(10) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Bu madde 
hükümleri 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yük-
sek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm-
lüler ile beşinci fıkradaki suçlardan hükümlü olup, baş-
ka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avuka-
tıyla görüşen hükümlüler hakkında da uygulanır. 

(11) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Tutuklular 
hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye so-
ruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi, kovuşturma 
aşamasında mahkeme yetkilidir. 

(12) (Ek ibare: 25/5/2005-5351/5 md.) Türkiye 
Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere 
ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla, Yabancı 
ülkelerde haklarında soruşturma veya kovuşturma ya-
pılmakta olan, yabancı ülke veya uluslararası yargı mer-
cilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmış 
davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hü-
kümlülerle yabancı uyruklu avukatları, bu soruşturma 
ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı 
olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. 
Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hü-
kümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte 
görüşme yapabilirler. 

Kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlü-
ğü 

Madde 60- (1) Ceza infaz kurumlarında, olanaklar 
elverdiğince, kültürün ve sanatın çeşitli dallarını temsil 
eden programlar hazırlanır ve hükümlülerin bunlara ka-
tılmaları hususundaki usûller düzenlenir. 

(2) Bu programların temel hedefi, hükümlülerin ifa-
de yeteneklerini geliştirmelerini ve bilgilerini artırmala-
rını sağlamaktır. 

(3) Kurumun kültür ve sanat programları, Adalet 
Bakanlığınca belirlenen esaslara göre kurum en üst ami-
ri tarafından düzenlenir. Bu maksatla Devletin kültür ve 
sanat işleriyle görevli kuruluşları gerekli yardımları ya-
parlar. 

(4) Hükümlülerin ifade özgürlüğü çerçevesinde ger-
çekleştirebilecekleri yayın etkinlikleri, kurumda çalışma 
esaslarını düzenleyen hükümlere ve bu husustaki koşul-
lara bağlıdır. 
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Kütüphaneden yararlanma 
Madde 61- (1) Ceza infaz kurumlarında, kurumun 

büyüklüğüne göre, kütüphane veya kitaplık oluşturulur. 
Kütüphanelerde veya kitaplıklarda verilen derslere kay-
naklık edecek kitapların yanı sıra olanaklar ölçüsünde 
hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmelerini, 
okuma alışkanlığı edinmelerini ve kültür bakımından 
ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak kitaplar da bulun-
durulur. 

(2) Hükümlüye kurum kütüphanesinden yararlanma 
imkânı verilir. 

(3) Bu hizmet, gezici kitaplıklarla da yerine getirile-
bilir. 

Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı 
Madde 62- (1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklan-

mamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan 
bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. 

(2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasak-
lanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan der-
nekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayın-
lar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. 
Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders ki-
tapları denetime tâbi tutulamaz. 

(3) Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müs-
tehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiç-
bir yayın hükümlüye verilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler 

Hükümlünün barındırılması ve yatırılması 
Madde 63- (1) Tehlikeli hâli bulunan hükümlü an-

cak bir veya üç kişilik odalarda, diğer hükümlüler ise 
kurumun fizikî yapısı, kapasite durumu ve güvenlik ge-
rekleri göz önüne alınarak cezaevi yönetimi tarafından 
belirlenecek sayıda mahkûmun kalabileceği odalarda 
barındırılırlar. 

(2) Her hükümlüye yöresel iklime uygun nitelikte 
tek tip yatak ve yeterli sayıda yatak takımı verilir. 

(3) Kadınların erkeklerle, hükümlülerin tutuklularla, 
çocukların yetişkinlerle, örgüt veya çıkar amaçlı örgüt 
suçluları ile terör suçlularının Kanunda sayılan hâller 
dışında bir araya gelmelerine ve bağlantı kurmalarına 
izin verilmez. 

(4) Oda ve kısımlarda iklim koşulları göz önüne alı-
narak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen 
sağlanır. 
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Hükümlünün giydirilmesi 
Madde 64- (1) Muhtaç hükümlülere talepleri hâlin-

de, idare tarafından iklime ve sağlığa uygun giysiler ve-
rilir. 

(2) Hükümlülerin giysileri, iç ve dış güvenlik görev-
lilerinin giymekte olduğu üniformalara benzer şekil ve 
renkte olamaz. 

Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındı-
rılması 

Madde 65- (1) Anaları hükümlü olup da dışarıda 
korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı 
yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında kalabilirler. 
Bu çocuklar gündüzleri ceza infaz kurumu bünyesindeki 
veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve-
ya diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakı-
mevlerinde barındırılırlar. 

(2) Analarının yanında kalan çocuklara, yaş ve du-
rumlarına ve ihtiyaçlarına göre yiyecek ve içecek verilir. 

(3) Üç yaşını doldurmuş çocuklar, hâkim kararıyla 
çocuk yuvalarına veya yetiştirme yurtlarına yerleştirile-
bilirler. Bu çocukların belirlenecek bir program ve usule 
göre zaman zaman analarıyla temasları sağlanır. 

Hükümlünün telefon ile haberleşme hakkı 
Madde 66- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki 

hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve usullere göre ida-
renin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapa-
bilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altı-
na alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt men-
subu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. 

(2) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevle-
rinde hükümlüler, ücretli telefonlarla serbestçe görüşme 
yapabilirler. 

(3) Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hü-
kümlüler altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır 
hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon 
ve faks cihazından derhâl yararlandırılırlar. Görüşmeler, 
tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada sak-
lanır. 

(4) Hükümlüler açık ve kapalı ceza infaz kurumla-
rında, çocuk eğitimevlerinde araç telefonu, telsiz telefon 
veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulundu-
ramaz ve kullanamazlar. 

Hükümlünün radyo, televizyon yayınları ile internet 
olanaklarından yararlanma hakkı 

Madde 67- (1) Hükümlü, ceza infaz kurumlarında 
merkezî yayın sistemi bulunduğu takdirde bu sisteme 
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bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hak-
kına sahiptir. 

(2) Merkezî yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, 
yararlı olmayan yayınların izlenmesini ve dinlenmesini 
engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız anten 
kullanılarak televizyon ve radyo izlenmesine ve dinlen-
mesine izin verilir. Bu cihazlar, bedeli kendisi tarafın-
dan ödenmek koşuluyla hükümlü adına kurumca satın 
alınır. Her ne biçimde olursa olsun dışardan gelenler ta-
rafından getirilen radyo, televizyon ve bilgisayarlar ku-
ruma alınmaz. 

(3) Kapalı ve açık ceza infaz kurumları ile çocuk 
eğitimevlerinde ancak, eğitim ve iyileştirme programları 
çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde 
görsel ve işitsel eğitim araç ve gereçlerinin kullanımına 
izin verilebilir. Eğitim ve iyileştirme programları gerekli 
kıldığı takdirde denetim altında internetten yararlanıla-
bilir. Hükümlü, odasında bilgisayar bulunduramaz. An-
cak, Adalet Bakanlığının uygun görmesi hâlinde eğitim 
ve kültürel amaçlı olarak bilgisayarın ceza infaz kuru-
muna alınmasına izin verilebilir. 

(4) Bu haklar, tehlikeli hâlde bulunan veya örgüt 
mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. 

Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve 
gönderme hakkı 

Madde 68- (1) Hükümlü, bu maddede belirlenen kı-
sıtlamalar dışında, kendisine gönderilen mektup, faks ve 
telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak ko-
şuluyla, gönderme hakkına sahiptir. 

(2) Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine ge-
len mektup, faks ve telgraflar; mektup okuma komisyo-
nu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda ku-
rumun en üst amirince denetlenir. 

(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşü-
ren, görevlileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç 
örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleş-
melerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yönel-
tecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren 
mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hüküm-
lü tarafından yazılmış ise gönderilmez. 

(4) Hükümlü tarafından resmî makamlara veya sa-
vunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telg-
raflar denetime tâbi değildir. 

Hükümlüye dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul et-
me hakkı 

Madde 69- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki 
hükümlü, dinî bayram, yılbaşı veya kendi doğum günle-
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rinde, dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için teh-
likeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir. 
Bunun esas ve usûlleri tüzükte gösterilir. 

Din ve vicdan özgürlüğü 
Madde 70- (1) Hükümlü, ceza infaz kurumunda, 

mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düzeni bozmaya-
cak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe ye-
rine getirebilir ve ibadette kullanılan eşyayı, dinî yaşamı 
bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bu-
lunduğu yerlerde muhafaza edebilir. 

(2) Hükümlünün, mensup bulunduğu dinin görevli-
lerince ziyaret edilmesine ve onlarla iletişim kurmasına, 
kurum güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla izin 
verilir. 

Hükümlünün muayene ve tedavi istekleri 
Madde 71- (1) Hükümlü, beden ve ruh sağlığının 

korunması, hastalıklarının tanısı için muayene ve tedavi 
olanaklarından, tıbbî araçlardan yararlanma hakkına sa-
hiptir. Bunun için hükümlü öncelikle kurum revirinde, 
mümkün olmaması hâlinde Devlet veya üniversite has-
tanelerinin mahkûm koğuşlarında tedavi ettirilir. 

Hükümlünün beslenmesi 
Madde 72- (1) Hükümlüye Adalet ve Sağlık bakan-

lıklarınca birlikte belirlenecek kalori esasına göre, sağ-
lıklı ve güçlü kalması için nitelik ve nicelik olarak bes-
leyici, sağlık koşullarına uygun, makul çeşitlilikte, yaş, 
sağlık, çalıştığı işin özelliği, dinî ve kültürel gerekleri 
göz önünde tutularak besin verilir ve içme suyu sağla-
nır. 

(2) Hükümlü, kendisine verilen günlük besin ve ihti-
yaç maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını kurum kantininden 
sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu mad-
deler, idarenin izin ve kontrolü altında dışardan sağla-
nabilir. 

(3) Hasta hükümlüye, kurum hekiminin belirleyece-
ği besinler verilir. 

(4) Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve 
süt emziren annelere durumlarına uygun gıda verilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İyileştirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bireyselleştirme 

İyileştirme programlarının belirlenmesi 
Madde 73- (1) Hükümlünün geçmişi, suçluluk ne-

denleri, suç sicili, fizik yeteneği ve ruhsal yapısı, kişisel 
doğası, arz edebileceği tehlike hâlleri, hapis cezasının 
süresi, salıverildikten sonraki beklentisi dikkate alına-
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rak, toplumun hukuka uygun hareket eden ve üretken 
bir üyesi olarak yaşamını sürdürmesini sağlayacak ve 
bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme 
programları uygulanır. Bu programların hazırlanması ve 
uygulanması amacıyla ceza infaz kurumlarında eğitim 
ve psiko-sosyal hizmet servisleri oluşturulur. 

(2) Hükümlü, amaca uygun iyileştirme gereklerinin 
gerçekleştirilebileceği kurumlara veya bölümlere yerleş-
tirilir. 

Hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbir-
leri 

Madde 74- (1) Hükümlülerin yerleştirildikleri ku-
rum veya bölümlerde bireyselleştirmeyi mümkün kıla-
cak sayıda bulundurulmalarına özen gösterilir. 

(2) İyileştirme programları uygulanan grupların 
özelliklerine göre değişik güvenlik tedbirlerine yer veri-
lir. 

(3) Tehlikeli hâlde oldukları saptanan hükümlüler, 
bireyselleştirilmeleri için yapılacak çalışmalarda on ki-
şiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim 

Eğitim programları 
Madde 75- (1) Ceza infaz kurumlarında bulunduğu 

süre içinde hükümlüye, kişiliğini geliştirecek, eğitimini 
güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme 
eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrası-
na hazırlayacak programlar uygulanır. 

(2) Hükümlünün yaş, ceza süresi ve yeteneklerine 
öncelik verilerek ekonomik ve kültür durumuna uygun 
biçimde düzenlenen eğitim programları; temel eğitim, 
orta ve yüksek öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, be-
den eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konula-
rını kapsar. 

Öğretimden yararlanma 
Madde 76- (1) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk 

eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, 
kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 
yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır. 

Dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar ve kamu ku-
rum ve kuruluşları ile ilişkiler 

Madde 77- (1) Hükümlülerin iyileştirilme çabala-
rında başarıya ulaşılması için dernekler, vakıflar ve gö-
nüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir. Kamu 
kurum ve kuruluşları bu maksatla olanakları ölçüsünde, 
gerekli yardımları yapmakla yükümlüdürler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahâleler 

Hükümlünün muayene ve tedavisi 
Madde 78- (1) Kurumun sağlık koşullarının düzen-

lenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve te-
davisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya 
hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi so-
nuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında sak-
lanır. 

(2) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hüküm-
lülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yap-
makla görevlidirler. 

(3) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî 
deney yapılamaz. 

Sağlık denetimi 
Madde 79- (1) Kurum hekimi, kurumu ayda en az 

bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması gere-
ken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden 
alınması gereken önerileri içeren bir rapor düzenler ve 
kurum yönetimine verir. 

Hastaneye sevk 
Madde 80- (1) Hükümlünün sağlık nedeniyle hasta-

neye sevkine gerek duyulduğunda durum, kurum hekimi 
tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yöneti-
mine bildirilir. 

İnfazı engelleyecek hastalık hâli 
Madde 81- (1) Kurum hekimi veya görevli hekim 

tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda 
hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabile-
cek hastalığı saptanırsa durum, kurum yönetimine bildi-
rilir. 

Hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri 
reddetmesi 

Madde 82- (1) Hükümlüler, hangi nedenle olursa 
olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli 
olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü so-
nuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konu-
sunda ceza infaz kurumu hekimince bilgilendirilirler. 
Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden 
vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır ve sonuç alı-
namaması hâlinde, beslenmelerine kurum hekimince be-
lirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır. 

(2) Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm 
orucunda bulunan hükümlülerden, birinci fıkra gereğin-
ce alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen ha-
yatî tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu hekim 
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tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmak-
sızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl has-
taneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik 
tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık 
ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uygula-
nır. 

(3) Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık so-
runu olup da muayene ve tedaviyi reddeden hükümlüle-
rin sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması 
veya ceza infaz kurumunda bulunanların sağlık veya 
hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı 
hâlinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(4) Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum hekimi-
nin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. Ancak, kurum 
hekiminin zamanında müdahale edememesi veya ge-
cikmesi hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise, 
bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaksı-
zın başvurulur. 

(5) Bu madde uyarınca hükümlülerin sağlıklarının 
korunması ve tedavilerine yönelik zorlayıcı tedbirler, 
onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dışarıyla İlişkiler 

Hükümlüyü ziyaret 
Madde 83- (1) Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluy-

la eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile 
vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca 
kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha 
değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en 
fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten 
fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edi-
lebilir. (Ek cümle: 24/1/2013-6411/9 md.) Çocuk hü-
kümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten 
fazla olmamak üzere belirlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kimselerin 
ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı 
olarak izin verilebilir. 

(3) Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık olmak üzere iki 
biçimde yaptırılır. 

Yabancı hükümlüleri ziyaret 
Madde 84- (1) Yabancı hükümlülerin, vatandaşı ol-

duğu devletin diplomatik temsilciliği veya konsoloslu-
ğunun ziyaret istemleri, mevzuatta belirlenen esas ve 
usûllere uygun olarak geciktirilmeden yerine getirilir. 

(2) Diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bu-
lunmayan devletler vatandaşlığındaki hükümlüler ile 



Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hk. Kanun 399 

mülteci veya vatansız olan hükümlülerin, yararlarını ko-
ruyan devletin diplomatik temsilciliği veya bu gibi kim-
seleri koruma görevini üstlenmiş ulusal veya uluslarara-
sı kuruluşlarla görüştürülmelerinde yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanır. 

(3) 83 üncü madde hükümleri saklıdır. 
Adalet Bakanlığının ziyaret izni verme yetkisi 
Madde 85- (1) (DeğiĢik: 8/8/2011-KHK-650/28 

md.; Ġptal: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli 
ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeni-
den düzenleme: 27/6/2013-6494/26 md.) Kurum, kurul 
ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza 
infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle 
görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zo-
rundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve ya-
zılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. 
Adalet Bakanlığı talepte bulunan kişilerin hükümlüleri 
ziyaret etmelerine de izin verebilir. 

(2) Hükümlü, denetim amacıyla Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi kabul edilen 
kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından gerekçesi 
belirtilmek suretiyle ve Adalet Bakanlığının izniyle zi-
yaret edilebilir. 

(3) Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye 
düşürmeyecek tedbirler kurum yönetimince alınır. Ziya-
ret ve görüşmeler yasal zorunluluk olmadıkça kurum 
görevlilerinin gözetiminde yapılır. 

(4) Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek 
hükümlülerle toplu görüşme yapılamaz. Önceden izin 
verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi 
olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler ertelenebi-
lir. 

Ziyaret ve görüşlerde uyulacak esaslar 
Madde 86- (1) Kapalı ve açık ceza infaz kurumları-

na ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler, 
kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bu-
lunamaz, kurum güvenliği için alınan ve uygulanan ya-
sal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler. 

(2) Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin 
sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile 
her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da 
silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hü-
kümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez. 

(3) Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri da-
hil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza in-
faz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek zorun-
dadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşya-
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ları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerin-
den geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihaz-
ların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. 
Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuri-
yet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noter-
ler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, iz-
leme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmeler-
le yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ce-
za infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile 
kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü 
hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının 
ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı 
kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret yer-
leri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır. 

(4) Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca sa-
vunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge 
ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz. 

(5) Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz 
kurumlarına sokulması yasak olan her türlü eşya, çıkışta 
sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altı-
na alınır. 

(6) Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde 
ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına 
tâbi tutulurlar. 

(7) Aramalarda insan onuruna saygı esastır. 
(8) Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet 

ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine 
derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî 
ve adlî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip 
özel kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla 
alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniy-
le görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan 
bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakı-
mından getirdiği hükümler saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri 

Beden eğitimi 
Madde 87- (1) Hükümlünün toplumsal, ruhsal ve 

bedensel gelişmelerini sağlamak amacıyla fizik ve ruh-
sal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor, beden eği-
timi ve eğlendirici etkinliklere katılmasına müsaade 
olunur ve olanaklar ölçüsünde yer ve araç sağlanır. 

(2) Açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz 
kurumlarında bulunan hükümlüye, hava koşulları elver-
diği ölçüde, günde en az bir saat açık havada gezinmek 
olanağı verilir. Bu süre içerisinde bireysel spor da yapı-
labilir. Kurum dışındaki etkinliklere açık ceza infaz ku-
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rumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler 
katılabilirler. 

Kütüphane ve kurslardan yararlanma 
Madde 88- (1) Hükümlü, çalışma saatleri dışında ve 

belirlenecek düzene göre idarece tertiplenen kurslara ka-
tılabilir ve kütüphaneden yararlanabilir. Bu konudaki 
programlar uzmanların önerileri ve hükümlünün istekle-
ri dikkate alınarak kurum yönetimince belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Salıverilme İçin Hazırlama 

Koşullu salıverilmede iyi hâlin saptanması 
Madde 89- (1) Hükümlünün, Kanunun 107 nci 

maddesinde öngörülen süreleri, ceza infaz kurumlarının 
düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içten-
likle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlü-
lüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygula-
nan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütün-
leşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alı-
narak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekir. 

Salıverilme öncesi için önlem ve ilişkiler 
Madde 90- (1) Hükümlünün salıverildikten sonraki 

geleceğini düzenlemeyi düşünmesini sağlayıcı tedbirler 
alınır ve toplumla uyumu ile ailesinin çıkarları için bu 
konularda hizmet veren resmî ve özel kuruluş veya kişi-
lerle ilişki kurması doğrultusunda katkı ve yardımda bu-
lunulur. 

Hükümlüye iş bulmada yardım 
Madde 91- (1) Hükümlü, salıverildiğinde iş bulması 

veya kendi işini kurması yönünde özendirilir. Bu konu-
da gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla işbir-
liği yapılır. Bu husustaki ayrıntılar tüzükte gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
İzinler 

Kapalı ceza infaz kurumu dışına çıkma hâlleri 
Madde 92- (1) Hükümlü; izin, hastaneye, Cumhuri-

yet Başsavcılığına veya duruşmaya sevk, eğitim, öğre-
tim, işyurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, 
deprem, sel gibi doğal afet ve yangın hâlleri dışında ve 
yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça ka-
palı kurumun dışına çıkarılamaz. (Ek cümle: 
15/8/2016-KHK-674/16 md.; Aynen kabul: 
10/11/2016-6758/16 md.) 9 uncu maddenin ikinci fıkra-
sında yazılı suçlardan hükümlü ve tutuklu olanların, ce-
za infaz kurumu düzeni ile toplum güvenliğini tehlikeye 
düşürebileceği, terör örgütü veya diğer suç örgütü üye-
lerinin örgütsel amaçlı faaliyet ve haberleşmelerine 
imkân sağlayabileceği, yol, kalınacak ceza infaz kurumu 
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ya da sınav merkezi veya okulda güvenlik açısından sa-
kınca bulunabileceği değerlendirildiği takdirde kurum 
dışına çıkmaları Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kı-
sıtlanabilir. 

(2) (Ek: 25/5/2005-5351/6 md.) 5271 sayılı Kanunun 
250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlarla 
ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması 
bakımından zorunlu görülen hâllerde, hükümlü veya tu-
tuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve 
Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hâkim kararı 
ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. 
Bu süreler,  hükümlü  veya  tutuklu  dinlendikten sonra 
işin niteliğine göre, her defasında dört günü ve hiçbir 
surette  onbeş  günü  geçmemek  üzere  hâkim tarafın-
dan tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş 
sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde 
hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu 
ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere 
ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muha-
faza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderi-
lir. 

İzinler 
Madde 93- (1) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurum-

larında bulunanlar dışındaki hükümlülere mazeret izni, 
özel izin veya iş arama izni verilebilir. İzinde geçen sü-
reler hükümlülükte geçmiş sayılır. 

(2) İzinlerin kullandırılması ile ilgili ayrıntılar tüzük-
te gösterilir. 

Mazeret izni 
Madde 94- (1) Hükümlülük süresinin beşte birini iyi 

hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile; 
a) Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ne-

deniyle ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve 
Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile, 

b) Yukarıdaki bentte sayılan yakınlarından birisinin 
yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık 
hâllerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felâket-
ler nedeniyle zarara uğradıklarının belgelendirilmesi ko-
şuluyla kurum en üst amirinin görüşü, Cumhuriyet Baş-
savcılığının önerisi ve Adalet Bakanlığının onayı ile, 

Yol dışında on güne kadar mazeret izni verilebilir. 
(2) (DeğiĢik: 27/4/2012-6301/1 md.) Bu Kanunun 

25 inci maddesi kapsamına girenler hariç, yüksek gü-
venlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dâhil ol-
mak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması 
koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlünün, dış güvenlik 
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görevlisinin refakatinde bulunmak şartıyla, talebi ve 
Cumhuriyet Başsavcısının onayıyla; 

a) İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından 
birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle cenazesine katıl-
ması için yol süresi dışında iki güne kadar, 

b) Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla 
ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasın-
dan birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır 
hastalık hâllerinin bulunması nedeniyle bunlardan her 
biri için bir defaya mahsus olmak üzere hasta ziyareti 
amacıyla yol süresi dışında bir güne kadar, 

izin verilebilir. (DeğiĢik ikinci cümle: 24/1/2013-
6411/ 10 md.) Hükümlünün, izin süresi içinde gece ko-
naklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya (a) bendin-
de belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen başka 
bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz 
kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendiril-
mek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gi-
dilen yerin valisi tarafından karar verilir. Yurt dışına 
çıkmasını gerektirmesi durumunda hükümlüye, bu mad-
de gereğince izin verilemez. 

Özel izin 
Madde 95- (1) Açık ceza infaz kurumlarında bulu-

nanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza 
infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle 
bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış 
dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst 
amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı 
ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebilir. 

İş arama izni 
Madde 96- (1) Ceza infaz kurumlarında hükümlülük 

sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu 
salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan ya-
şantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşma-
maları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en 
üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının ona-
yı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin veri-
lebilir. 

İzinden dönmeme, geç dönme 
Madde 97- (1) İzinden dönmeyen veya iki günden 

fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkın-
da Türk Ceza Kanununun 292 nci ve izleyen maddele-
rinde yazılı hükümler uygulanır. 

(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçi-
ren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli 
iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İnfazla İlgili Kararlar 

Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek 
cezanın hesabında duraksama 

Madde 98- (1) Mahkûmiyet hükmünün yorumunda 
veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, 
cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirile-
meyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren 
kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın gide-
rilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için 
hükmü veren mahkemeden karar istenir. 

(2) 16 ncı madde gereğince cezasının ertelenmesi is-
teminin reddi hâlinde de aynı hüküm uygulanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan başvurular 
cezanın infazını ertelemez. Ancak, mahkeme olayın 
özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulma-
sına karar verebilir. 

Birden fazla hükümdeki cezaların toplanması 
Madde 99- (1) Bir kişi hakkında hükmolunan herbir 

ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını ayrı ayrı korur-
lar. Ancak, bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş 
hükümler bulunur ise, 107 nci maddenin uygulanabil-
mesi yönünden mahkemeden bir toplama kararı istenir. 

Hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi 
Madde 100- (1) Cezanın infazına başlandıktan sonra 

hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan 
hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süre, 
cezadan indirilir. 

(2) Ancak, cezanın infazını durdurmak için hüküm-
lü, hastalığına kasten neden olmuşsa bu hükümden ya-
rarlanamaz. Bu hâlde Cumhuriyet savcısı mahkemeden 
bir karar verilmesini ister. 

İnfaz sırasında verilecek kararların mercii ve usulü 
Madde 101- (1) Cezanın infazı sırasında, 98 ilâ 100 

üncü maddeler gereğince mahkemeden alınması gere-
ken kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar ve-
rilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün gö-
rüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. 

(2) (DeğiĢik: 20/7/2017-7035/24 md.) 99 uncu 
madde gereğince cezaların toplanması gerektiğinde bu 
hususta hüküm verme yetkisi, en fazla cezaya hükmet-
miş bulunan mahkemeye, bu durumda birden çok mah-
keme yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye ait-
tir. En fazla cezanın; 

a) Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıy-
la verilmesi hâlinde Ankara ağır ceza mahkemesince, 

b) Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bölge adliye 
mahkemesinin bulunduğu il ağır ceza mahkemesince, 
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c) Bölge adliye mahkemesi tarafından duruşma aç-
mak suretiyle verilmesi hâlinde ise hükmü kaldırılan ilk 
derece mahkemesince, 

bu hususta karar verilir. 
(3) (DeğiĢik: 20/7/2017-7035/24 md.) Bu madde 

uyarınca verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. 
BEŞİNCİ KISIM 

Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve 
Eski Hükümlüye Yardım 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası 

Yardımlaşmalar 
İnfaz kurumuna dış yardımlar 
Madde 102- (1) Hükümlülerin ceza infaz kurumla-

rından salıverilmelerinden önce veya salıverilmelerin-
den sonra kişisel zorluklarını aşmalarını, iyileştirilmele-
rini ve dışarıdaki yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla 
ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
tüzel kişileri görev alanlarına giren konularda gerekli 
desteği ve hizmeti vermekle yükümlüdürler. 

(2) Bu konuda gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlardan 
yardım alınabilir. 

(3) Bu yükümlülük ve yardımların yöntem ve esasla-
rı tüzükte belirlenir. 

Hükümlüler arası yardımlaşma 
Madde 103- (1) Meslek ve sanatlarında becerili olan 

hükümlüler, çalışma yeteneğine sahip ve istekli diğer 
hükümlülere, yönetimle işbirliği yaparak ceza infaz ku-
rumunda ve salıverilmelerinden sonraki yaşamlarında iş, 
meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak amacıyla 
katkıda bulunabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile 

Koruma Kurulları 
Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koru-

ma kurulları 
Madde 104- (1) Cezaları ertelenen, salıverilen veya 

haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire 
hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyi-
leştirilmesi, psiko-sosyal problemlerinin çözülmesi, sa-
lıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkın-
da sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağ-
durun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere 
denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulur. 

(2) Salıverilme sonrasında hükümlülere iş sağlanma-
sı için koruma kurulları kurulur. 

(3) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile ko-
ruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntem ve esasları, 
ilgili kanununda düzenlenir. 
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İKİNCİ KİTAP 
Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve 

Tutukluluk 
BİRİNCİ KISIM 

Diğer Cezalar 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve 
Adlî Para Cezalarının İnfazı 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma 
Madde 105- (1) Türk Ceza Kanununun 50 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan kısa süre-
li hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya ya-
rarlı bir işte çalıştırma; hükümlünün, ücretsiz olarak bir 
kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir 
özel kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılmasıdır. 

(2) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, böl-
gelerinde bulunan bu tür kurumlardan hükümlüleri ne 
suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve hizmet-
ler listesini oluştururlar. Bu listeler mahkemelere verilir. 
Mahkeme, bu listelerden uygun gördüğü hizmeti ve sü-
resini hükümlüye önerir ve bunu reddetme hakkına sa-
hip olduğunu hatırlatır. 

(3) Diğer bir hapis cezasına hükmedildiğinde kamu 
yararına çalıştırma kararı verilemez. 

(4) ( Mülga: 5/4/2012-6291/3 md.) 
(5) (Mülga: 5/4/2012-6291/3 md.) 
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın in-

fazı 
Madde 105/A – (Ek: 5/4/2012-6291/1 md.) 
(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, 

aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini 
temin etmek amacıyla; 

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayı-
nı kesintisiz olarak geçiren, 

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini 
tamamlayan, 

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre ka-
lan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının ko-
şullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza 
infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan 
değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi ta-
rafından karar verilebilir. 

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluş-
masına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza in-
faz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza 
infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, 
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açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasın-
dan itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması du-
rumunda, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fık-
rada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler. 

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulün-
den; 

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu 
salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hü-
kümlüler, 

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya 
kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen 
ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre ka-
lan hükümlüler, 

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. 
Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Ku-
rumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen 
tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenle-
nip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belge-
lendirilmelidir. 

(4) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/80 md.) Adli para ce-
zasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen 
hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden ya-
rarlanamazlar. 

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 
cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu 
salıverilme tarihine kadar; 

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırıl-
ması, 

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altın-
da bulundurulması, 

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, 
d) Belirlenen programlara katılması, 
yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi 

tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar 
verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak 
yükümlülükleri değiştirilebilir. 

(6) Hükümlünün; 
a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, tale-

binde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün 
içinde müracaat etmemesi, 

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli 
serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileş-
tirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu 
kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan 
denetim planına uymamakta ısrar etmesi, 

 
 



Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hk. Kanun 408 

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, 
hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi 

üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezası-
nın infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilme-
sine, infaz hâkimi tarafından karar verilir. 

(7) Hükümlü hakkında; 
a) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarih-

li ve E.: 2014/14, K.: 2014/77 sayılı Kararı ile.) 
b) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 ta-

rihli ve E.: 2013/33, K.: 2013/69 sayılı Kararı ile.) 
c) (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 ta-

rihli ve E.: 2013/33, K.: 2013/69 sayılı Kararı ile.) 
(Ġptal birinci ve ikinci cümle: Anayasa Mahke-

mesi’nin 9/4/2014 tarihli ve E.: 2014/14, K.: 2014/77 
sayılı Kararı ile.) 

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat et-
mesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş 
olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza in-
faz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün 
içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olma-
yan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hüküm-
ler uygulanır. 

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına 
uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hak-
kında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazır-
lanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uya-
rınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir. 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezala-
rın infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzen-
lenir. 

Adlî para cezasının infazı 
Madde 106- (1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanu-

nunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Ha-
zinesine ödenmesinden ibarettir. 

(2) Adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Baş-
savcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde 
adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci 
maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

(3) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/81 md.) Hükümlü, 
tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli 
para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı 
ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis 
cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması kar-
şılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştı-
rılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki 
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saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli ser-
bestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında 
hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlileri-
nin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması 
hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edile-
rek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda ye-
rine getirilir. 

(4) (DeğiĢik: 26/2/2008-5739/5 md.) Çocuklar hak-
kında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi 
hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirin-
ci fıkra hükmü uygulanır. 

(5) Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme 
ilâmında yazılı olmasa bile üçüncü fıkra hükmü Cumhu-
riyet Başsavcılığınca uygulanır. 

(6) Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış 
ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini 
ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının 
birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. 
İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikin-
ci takside ilişkin izin hükümsüz kalır. 

(7) Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç 
yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî para cezalarına 
mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez. 

(8) (DeğiĢik: 18/6/2014-6545/81 md.) Hükümlü, 
hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin 
dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten 
çıkartılır veya kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer. 

(9) (DeğiĢik: 26/2/2008-5739/5 md.) Adlî para ce-
zasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun 
infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. 
Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları 
bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır. 

(10) (Mülga: 26/2/2008-5739/5 md.) 
(11) İnfaz edilen hapsin veya kamuya yararlı işte ça-

lışmanın süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşıla-
mamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili için 
ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük 
mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 
göre kalan adlî para cezası tahsil edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Koşullu Salıverilme, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve 

Denetimli Serbestlik Tedbiri 
Koşullu salıverilme 
Madde 107- (1) Koşullu salıverilmeden yararlana-

bilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi 
hâlli olarak geçirmesi gerekir. 
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(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm 
edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına 
mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli 
hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üç-
te ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu 
salıverilmeden yararlanabilirler.  

(3) Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçi-
rilmesi gereken süre;  

a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-
na veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet 
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,  

b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet 
hâlinde otuz,  

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli 
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,  

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına 
mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet 
hâlinde en fazla yirmisekiz, 

Yıldır.  
(4) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya 

da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı 
mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet 
hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, süre-
li hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 
dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşul-
lu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler; 

a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-
na veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet 
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,  

b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet 
hâlinde otuzdört,  

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli 
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla kırk,  

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına 
mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzdört, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet 
hâlinde en fazla otuziki,  

Yıldır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/9 md.) Bu fık-
ra hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz. 

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, 
hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar infaz ku-
rumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. 

(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı 
denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kuru-
munda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. An-
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cak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçe-
mez. 

(7) Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda 
öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu 
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı ic-
ra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığın-
da çalıştırılabilir.  

(8) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, dene-
tim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı 
da bulunan bir kurumda devam ederler.  

(9) Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik 
edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü 
alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve 
sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hu-
susunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü ku-
rum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, 
istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal 
uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında 
üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.  

(10) Hâkim, koşullu salıverilen hükümlünün kişili-
ğini ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulun-
durarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirle-
meden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yüküm-
lülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.  

(11) Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında 
ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerek-
çeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir 
yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki 
mahkemeye; hüküm veya hükümlerden biri bölge adliye 
mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş ise 101 
inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk derece 
mahkemesine; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o 
yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. 
Mahkeme, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşul-
lu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Mahke-
me, raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kara-
rında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebi-
lir. 

(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süre-
sinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi 
veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uya-
rısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu 
salıverilme kararı geri alınır.  
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(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması 
hâlinde hükümlünün;  

a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan ceza-
sının aynen,  

b) (DeğiĢik: 25/5/2005-5351/8 md.) Yükümlülükle-
rine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uy-
mama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki 
süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin, 

Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 
Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra 
aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme 
kararı verilmez. 

(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi 
hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayı-
lır. 

(15) (DeğiĢik: 20/7/2017-7035/25 md.) Hükümlü, 
geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı 
hapis cezasına mahkûm edilirse ya da bağlı tutulduğu 
yükümlülükleri yerine getirmezse hükmü veren ilk de-
rece mahkemesi, cezaların toplandığı hâller ile hükmün 
bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından ve-
rilmiş olması hâlinde ise 101 inci maddenin ikinci fıkra-
sına göre belirlenen ilk derece mahkemesi tarafından 
koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dosya üze-
rinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

(16) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, 
Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” 
başlıklı Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu Dü-
zenin İşleyişine  

Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölüm, “Milli Sa-
vunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında 
yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hü-
kümleri uygulanmaz. 

Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi 
ve denetimli serbestlik tedbiri 

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

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdo-
kuz yılının, 

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının, 
c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün, 
İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi duru-

munda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir. 
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(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine 
eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağı-
rından fazla olamaz. 

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

(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının ta-
mamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az ol-
mamak üzere denetim süresi belirler. 

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresin-
de, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin 
uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş 
yıla kadar uzatılabilir. 

(7) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Cezanın infazı ta-
mamlandıktan sonra devam eden denetim süresi içinde, 
bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen yü-
kümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrir-
ler, infaz hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. 
Disiplin hapsinin süresi on beş günden az ve üç aydan 
fazla olamaz. 

(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Çocuğa karşı işle-
nen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sına veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde 
birinci fıkradaki koşullu salıverilme süreleri uygulanır. 

(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Birinci fıkradaki 
koşullu salıverme süreleri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103 üncü 
maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı su-
çundan, 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasın-
da tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, 
188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarı-
cı madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına 
mahkûm olanlar hakkında da uygulanır. 188 inci madde 
hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına 
mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve 
koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, 
aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birka-
çına infaz hâkimi tarafından karar verilir: 

a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak 
b) Tedavi amaçlı programlara katılmak 
c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim 

bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak 
d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan ya-

saklanmak 
e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortam-

da çalışmaktan yasaklanmak 
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f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülü-
ğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak 

(10) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Dokuzuncu fıkra 
hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz. 

(11) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Bu maddenin 
dokuzuncu fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle 
düzenlenir. 

İKİNCİ KISIM 
Tedbirler ve Tutukluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek 

Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis 
Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 

Seçenekli yaptırımların uygulanması 
Madde 109- (1) Kısa süreli hapis cezası yerine Türk 

Ceza Kanununun 50 nci maddesine göre hükmedilen 
seçenekli yaptırımların infazında uygulanacak rejim, tü-
zükte gösterilir. 

Özel infaz usulleri 
Madde 110- (1) Hükmü veren mahkeme veya hü-

kümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan ay-
nı derecedeki mahkeme, altı ay veya daha az süreli ha-
pis cezasının; 

a) Her hafta cuma günleri saat 19.00’da girmek ve 
pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları, 

b) Her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 
07.00’de çıkmak suretiyle geceleri, 

Ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebi-
lir. 

(2) (DeğiĢik: 6/4/2006 – 5485/1 md.) Mahkûmiyete 
konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan 
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen gi-
derilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak 
üzere; 

a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin 
mahkûm oldukları altı ay, 

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları 
bir yıl, 

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm ol-
dukları üç yıl, 

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çekti-
rilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü baş-
ka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derece-
deki mahkemece karar verilebilir. 

(3) (Mülga: 6/4/2006 – 5485/1 md.) 
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(3) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi ka-
rarı, infaza başlandıktan sonra da verilebilir. 

(4) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine 
karar verilenler hakkında koşullu salıverilme hükümleri 
uygulanmaz. 

(5) Bu infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret 
olmaksızın uyulmaması hâlinde, cezanın baştan itibaren 
infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

(6) Bu madde hükümlerine göre verilen kararlara iti-
raz yolu açıktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 

Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar 
Madde 111- (1) Tutuklular, iç ve dış güvenlik gö-

revlisi bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik 
veya fizikî engelleri olan, 34 üncü maddede sayılan hâl-
ler dışında oda ve koridor kapıları sürekli olarak kapalı 
tutulan ve yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve 
haberleşme olanağı bulunmayan normal güvenlik esası-
na dayalı tutukevlerinde veya maddî olanak bulunmadı-
ğı hâllerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu ama-
ca ayrılmış bölümlerinde tutulurlar. 

(2) Eylem ve davranışları ile 9 uncu madde kapsa-
mına giren tutuklular, yüksek güvenlikli tutukevlerinde 
veya buna olanak bulunmadığı hâllerde yüksek güven-
likli kapalı ceza infaz kurumlarının tutuklulara ayrılan 
bölümlerinde barındırılırlar. 

(3) Kadın, çocuk ve gençlik tutukevleri müstakil ola-
rak kurulabilir. Tutuklular, tutukevlerinde veya maddî 
olanak bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumla-
rının tutuklulara ayrılan bölümlerinde, büyükler, kadın-
lar, gençler, çocuklar olmak üzere ve suç türleri de gö-
zetilerek ayrı yerlerde barındırılırlar. 

Tutukevine kabul 
Madde 112- (1) Sanığın tutukevine kabul edilebil-

mesi için hâkim veya mahkeme tarafından verilmiş bir 
tutuklama kararının bulunması zorunludur. 

(2) Tutuklunun tutukevine konulduğu, kararı veren 
hâkim veya mahkemeye gün ve saati belirtilerek bildiri-
lir. 

Tutukluların barındırılması 
Madde 113- (1) Tutuklular, maddî olanaklar elver-

diğince suç türlerine ve taşıdıkları güvenlik riskine göre 
ayrı odalarda barındırılırlar. Aralarında husumet bulu-
nanlar ile iştirak hâlinde suç işlemiş olanlar aynı odalar-
da barındırılmazlar ve birbirleri ile temas etmelerini en-
gelleyecek tedbirler alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler 

Tutukluların hakları 
Madde 114- (1) Tutuklulardan çalışmaları istenebi-

lir; ancak, buna mecbur tutulamazlar. Tutuklular istedik-
lerinde idare, barındırıldıkları odalarda çalışmalarına 
izin verebilir. Odada çalışma imkânı yoksa, tutukluların 
iş yerlerinde çalışmalarına da izin verilebilir. Bu takdir-
de kendileri hakkında çalışmakta olan hükümlülere ait 
rejim uygulanır. 

(2) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde tutuklu-
lar, kurumun bu husustaki genel düzenine uymak sure-
tiyle ziyaretçi kabul edebilirler. Ancak soruşturma evre-
sinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim 
veya mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti 
bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabi-
lir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir. 

(3) Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla 
görüşmeleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, 
kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıt-
lanabilir. 

(4) Tutuklu, savunması için istediği müdafii seçmek 
ve görevlendirmek hakkına sahiptir. Her dereceden ku-
rum görevlileri bu hususta tutukluya tavsiyelerde bulu-
namaz. 

(5) Tutuklunun müdafii ile olan haberleşmesine ve 
kurum düzeni çerçevesinde temas ve görüşmelerine hiç-
bir suretle engel olunamaz ve kısıtlamalar konulamaz. 

(6) Özel kanunda yer alan hükümler saklıdır. 
Kısıtlayıcı önlemler 
Madde 115- (1) Tehlikeli hâlde bulunan, delil ka-

rartma tehlikesi olan, soruşturmanın amacını veya tutu-
kevinin güvenliğini tehlikeye düşüren veya suçun tekra-
rına olanak verecek davranışlarda bulunan tutuklulara 
soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma 
evresinde hâkim veya mahkemesince aşağıdaki tedbirler 
uygulanabilir: 

a) Tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında mu-
hafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi. 

b) Belirli süre ile dışarıyla ilişkisinin, ziyaretçi kabu-
lünün ve telefon görüşmelerinin kısıtlanması. 

c) Gerekiyorsa kendisine veya başkalarına zarar 
vermesini önleyici biçimde hazırlanmış özel bir odada 
barındırılması ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi. 

d) Saldırganlık göstermesi hâlinde belirli süreyle ke-
lepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi. 

e) Yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi. 
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Tutukluların yükümlülükleri 
Madde 116- (1) Bu Kanunun; yüksek güvenlikli ka-

palı ceza infaz kurumları, hapis cezasının infazının has-
talık nedeni ile ertelenmesi, kuruma alınma ve kayıt iş-
lemleri, hükümlüler ile yakınları ve ilgililerin bilgilendi-
rilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme progra-
mına ve sağlığın korunması kurallarına uyma, bina ve 
eşyaların korunması, kapıların açılmaması ve temasın 
önlenmesi, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek ki-
şisel eşyalar, arama, disiplin cezalarının niteliği ve uy-
gulanma koşulları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan 
alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, 
haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma 
veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, 
hücreye koyma, çocuk hükümlüler hakkında uygulana-
bilecek disiplin tedbirleri ve cezaları, disiplin soruştur-
ması, disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, di-
siplin cezalarının infazı ve kaldırılması, yönetim tara-
fından alınabilecek tedbirler, zorlayıcı araçların kulla-
nılması, ödüllendirme, şikâyet ve itiraz, nakiller, disiplin 
nedeniyle nakil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık nede-
niyle nakil, nakillerde alınacak tedbirler, avukat ve no-
terle görüşme hakkı, kültür ve sanat etkinliklerine ka-
tılma, ifade özgürlüğü, kütüphaneden yararlanma, süreli 
veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı, telefonla 
haberleşme hakkı, radyo, televizyon yayınları ile inter-
net olanaklarından yararlanma hakkı, mektup, faks ve 
telgrafları alma ve gönderme hakkı, bu Kanunda sayılan 
günlerde dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hak-
kı, din ve vicdan özgürlüğü, muayene ve tedavi istekle-
ri, hükümlülerin beslenmesi, iyileştirme programlarının 
belirlenmesi, hükümlülerin sayısı ve uygulanacak gü-
venlik tedbirleri, eğitim programları, öğretimden yarar-
lanma, muayene ve tedavileri, sağlık denetimi, hastane-
ye sevk, infazı engelleyecek hastalık hâli, kendilerine 
verilen yiyecek ve içecekleri reddetmeleri, ziyaret, ya-
bancı hükümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüşlerde uygula-
nacak esaslar, beden eğitimi, kütüphane ve kurslardan 
yararlanma konularında 9, 16, 21, 22, 26 ilâ 28, 34 ilâ 
53, 55 ilâ 62, 66 ilâ 76 ve 78 ila 88 inci maddelerinde 
düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk hâliyle uzlaşır nite-
likte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir. 

(2) (Ek: 31/3/2011-6217/25 md.; DeğiĢik: 
8/8/2011-KHK-650/30 md.; Yeniden düzenleme: 
27/6/2013-6494/27 md.) İkinci derece dâhil kan veya 
kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, 
tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan 
Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturma-
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yı yürüten hâkim veya mahkeme tarafından, soruştur-
manın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakı-
mından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik 
görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne ka-
dar cenazeye katılması için izin verilebilir. 

(3) (Ek: 27/4/2012-6301/2 md.) Ana, baba, eş, kar-
deş, çocuk ile eşin anne veya babasından birinin yaşam-
sal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâllerinin 
bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi 
durumunda tutukluya, soruşturmanın veya kovuşturma-
nın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluştur-
maması koşuluyla, soruşturma evresinde soruşturmayı 
yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuş-
turmayı yürüten hâkim veya mahkeme tarafından, dış 
güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında, 
bunlardan her biri için bir defaya mahsus olmak üzere 
hasta ziyareti amacıyla bir güne kadar izin verilebilir. 

(4) (Ek: 27/4/2012-6301/2 md.) (DeğiĢik birinci 
cümle: 24/1/2013-6411/12 md.) İkinci ve üçüncü fıkra-
ya göre izin verilen tutuklunun, izin süresi içinde gece 
konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya ikinci 
fıkrada belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen 
başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza 
infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlen-
dirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiy-
le, gidilen yerin valisi tarafından karar verilir. Yurt dışı-
na çıkmasını gerektirmesi durumunda tutukluya, bu 
madde gereğince izin verilemez. 

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/12 md.) Dördüncü fıkra ile 
94 üncü maddenin ikinci fıkrasının uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca müşte-
reken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Hapis cezalarının ve tedbirlerin infazında göz önün-
de bulundurulacak ve uygulanacak diğer kanunlardaki 
hükümler 

Madde 117- (1) Cezanın kesinleşmesinden sonra 
asker edilen kişiler hakkındaki hapis cezasının infazı ve 
geri bırakılması hususunda da 21.6.1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 39 uncu maddesi göz önün-
de bulundurulur ve uygulanır. 

Asker edilen kişilerin cezalarının infazı 
Madde 118- (1) Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin 

suçları ayrık olmak üzere, askere alınmadan önce ve as-
kerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve er-
başlar ile yedek subaylar hakkında kısa süreli hapis ce-
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zaları yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde 
yazılı tedbirler ile bu Kanunun 106 ncı maddesinde ya-
zılı adlî para cezasının yerine getirilmesi askerlik hiz-
metlerinin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zamana-
şımı işlemez.  

(2) (Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.) 
Bu Kanunda geçen terimlerin etkisi 
Madde 119- (1) Bu Kanunda kullanılan terimler, 

mevzuatta bunun karşılığı olarak kullanılmış olan terim-
lerin yerini alır. 

Diğer kanunlarda yapılan yollamalar 
Madde 120- (1) Diğer kanunlarda 13.7.1965 tarihli 

ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun hapis 
cezaları ile tedbirlerin infazına ilişkin hükümlerine yapı-
lan yollamalar bu Kanunda düzenlenen ilgili hükümlere 
yapılmış sayılır. 

Tüzük ve yönetmelikler 
Madde 121- (1) Bu Kanun gereğince çıkarılması ge-

reken tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yürürlüğünden 
itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 122- (1) 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Ce-

zaların İnfazı Hakkında Kanun ile 14.6.1930 tarihli ve 
1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hak-
kında Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleri yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

Geçici Madde 1 – (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanunu dışındaki diğer kanunlarda yer 
alan adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, hükümlü-
ler bir gün yüz Türk Lirası hesabı ile hapsedilirler. 

Geçici Madde 2 – (1) 14.7.2004 tarihli ve 5218 sa-
yılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 3.8.2002 tarihli 
ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Kanunla; ölüm cezaları, müebbet ağır hapis 
cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen 
veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına 
mahkûm olan terör suçluları, koşullu salıverilme hü-
kümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında, ağırlaştı-
rılmış müebbet ağır hapis cezası, hayatı boyunca devam 
eder. 

Geçici Madde 3 – (Ek: 5/4/2012-6291/2 md.) 
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan; 
a) Açık ceza infaz kurumunda bulunan, 
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b) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ce-
za infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan, 

iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının 
koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının dene-
timli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına 
karar verilebilir. 

(2) Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza 
infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, 
bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
105 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre 
mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarısı kamuya ya-
rarlı bir işte çalışmak suretiyle infaz edilmekte olan hü-
kümlüler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır: 

a) Koşullu salıverilme süresini tamamlamayanların 
cezalarının infazına 105/A maddesi hükümleri uyarınca 
devam olunur. 

b) Koşullu salıverilme süresini tamamlayanların in-
faz dosyası 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem 
yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir. 

Geçici Madde 4 – (Ek: 24/1/2013-6411/13 md.) 
(1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre 
şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın 
belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2020 
tarihine kadar uygulanmaz. 

Geçici Madde 5 – (Ek: 11/4/2013-6459/25 md.) 
7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç 

dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişi 
hakkında, mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde ko-
şullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği 
yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri 
alınmaz. 

Geçici Madde 6 – (Ek: 15/8/2016-KHK-671/32 
md.; DeğiĢtirilerek kabul: 9/11/2016-6757/28 md.) 

(1) 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımın-
dan; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, 
altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakı-
mından kendisini savunamayacak durumda bulunan ki-
şiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata 
ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 
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Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun; 

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir 
yıl”lık süre “iki yıl”, 

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç-
te iki”lik oran “yarısı”, 

olarak uygulanır. 
Geçici Madde 7 – (Ek: 15/8/2016-KHK-674/17 

md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/17 md.) 
(1) Maliye Bakanlığınca Adalet Bakanlığına tahsis 

edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, Dev-
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ve Adalet Ba-
kanlığına tahsis edilen ya da izin verilen mülkiyeti kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2020 tarihine 
kadar, yılı yatırım programında yer alma ve ödeneği bu-
lunma şartı aranmaksızın, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanunu kapsamında imar planı yapım ve onay sü-
releri beklenilmeksizin, birinci ve ikinci derece arkeolo-
jik sit alanları ile doğal sit alanları hariç olmak üzere 
özel kanunlar kapsamında kalan yerlerde bu kanunlar-
daki kısıtlamalara tabi olmaksızın, vaziyet planı ve avan 
proje üzerinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinin tabi olduğu usule göre ceza infaz kurumla-
rının yapım işi ihalesi yapılabilir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak olan ceza infaz 
kurumlarının, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Ka-
nunu kapsamında kalan yerler üzerinde yapılmasının ge-
rekmesi halinde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine bu 
yerlerin tahsis amaçları, 4342 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi olmaksızın ve ot bedeli alınmaksızın değiştirilerek 
tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu taşınmazlar Ma-
liye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığına tahsis edi-
lir. 

Geçici Madde 8- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/151 
md.) 

5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 
220 nci maddesinde düzenlenen suçlar ve cinsel doku-
nulmazlığa karşı işlenen suçlar ile bunların mülga 765 
sayılı Türk Ceza Kanunundaki karşılığı olan suçlardan 
ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan hü-
kümlü ve tutuklu olanlar ile bu Kanunun 9 uncu madde-
sinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan hükümlü ve tu-
tuklular hakkında verilenler hariç olmak üzere; 1/8/2017 
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tarihinden önceki eylemler nedeniyle bu Kanunun 39 ila 
46 ncı maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve ted-
birleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48 inci maddedeki süre 
ve karar şartı aranmaksızın idare ve gözlem kurulunca 
verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılır. 55 inci madde 
hükümleri saklıdır. 

Yürürlük 
Madde 123- (1) Bu Kanunun; 
a) Geçici 1 inci maddesi 1 Ocak 2005 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 124- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
 

5275 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK 

GETĠREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESĠ TARAFINDAN 

ĠPTAL EDĠLEN HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE 

GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

 

DeğiĢtiren Kanu-

nun/ Ġptal Eden 

Anayasa Mahke-

mesinin Kararının 

Numarası 

5275 sayılı Kanunun değiĢen 

veya iptal edilen maddeleri 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

5328 123 31/3/2005 

5351 
9, 23, 31, 47, 59, 92, 106, 107 

ve 110 
1/6/2005 

5485 110 22/4/2006 

5560 107 19/12/2006 

5739 106 1/3/2008 

6008 107 25/7/2010 

6217 94, 116 14/4/2011 

KHK/650 85, 94, 116 26/8/2011 

6291 105, 105/A, Geçici Madde 3 11/4/2012 

6301 94, 116 10/5/2012 

6411 

16, 17, 19, 54, 58, 83, 94, 95, 

116, Geçici Madde 4, 

51 

31/1/2013 

 

31/3/2013 

6459 Geçici Madde 5 30/4/2013 

6462 16, 105/A 3/5/2013 
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Anayasa Mahkeme-

si’nin 18/7/2012 ta-

rihli ve E.: 2011/113, 

K.: 2012/108 sayılı 

Kararı 

85 inci maddenin başlığı ve 

birinci fıkrası 

1/1/2013 ta-

rihinden baş-

layarak altı 

ay sonra 

(1/7/2013) 

6494 85, 116 7/7/2013 

Anayasa Mahkeme-

si’nin 26/12/2013 ta-

rihli ve E.: 2013/33, 

K.: 2013/69 sayılı 

Kararı 

105/A 9/1/2014 

Anayasa Mahkeme-

si’nin 3/10/2013 ta-

rihli ve E.: 2013/28, 

K.: 2013/106 sayılı 

Kararı 

48 18/1/2014 

Anayasa Mahkeme-

si’nin 9/4/2014 tarih-

li ve E.: 2014/14, K.: 

2014/77 sayılı Kararı 

105/A 23/5/2014 

Anayasa Mahkeme-

si’nin 9/4/2014 tarih-

li ve E.: 2014/26, K.: 

2014/78 sayılı Kararı 

14 23/5/2014 

6545 16, 105/A, 106, 108 28/6/2014 

6655 Geçici Madde 4 1/1/2016 

KHK/671 Geçici Madde 6 17/8/2016 

KHK/674 92, Geçici Madde 7 1/9/2016 

KHK/676 59 29/10/2016 

6757 Geçici Madde 6 24/11/2016 

6758 92, Geçici Madde 7 24/11/2016 

6763 33 2/12/2016 

7035 101, 107 5/8/2017 

KHK/694 
118, Geçici Madde 7, Geçici 

Madde 8 
25/8/2017 

 



 
 



 

ÇOCUK KORUMA KANUNU 
 

Kanun Numarası : 5395 
Kabul Tarihi : 3/7/2005 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 
  Sayı : 25876 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 

 
 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve 

Destekleyici Tedbirler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler 
Amaç 
Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı 

olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, 
haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına 
ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan ço-

cuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen 
çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin 
usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, gö-
rev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz 

yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 
1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, 

ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği 
tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç 
mağduru çocuğu, 

2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak ta-
nımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruştur-
ma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dola-
yı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu, 

b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ce-
za mahkemelerini, 

c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış 
olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihti-
yacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararla-
rını veren çocuk mahkemesi hâkimini, 
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d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp 
gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine 
getirildiği resmî veya özel kurumları, 

e) (DeğiĢik: 13/6/2012-6327/38 md.) Sosyal çalışma 
görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, 
sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici 
bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren ku-
rumlardan mezun meslek mensuplarını, 

İfade eder. 
Temel ilkeler 
Madde 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocu-

ğun haklarının korunması amacıyla; 
a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım 

haklarının güvence altına alınması, 
b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, 
c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcı-

lığa tâbi tutulmaması, 
d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar 

sürecine katılımlarının sağlanması, 
e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının 

ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmala-
rı, 

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir 
usûl izlenmesi, 

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun du-
rumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, 

h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocu-
ğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, 
kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin 
desteklenmesi, 

i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler 
ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması, 

j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve ku-
rumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların 
verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumlulu-
ğun paylaşılmasının sağlanması, 

k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının 
uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları, 

l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargıla-
ma ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başka-
ları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler 
alınması, 

İlkeleri gözetilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 

Koruyucu ve destekleyici tedbirler 
Madde 5- (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, 

çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını 
sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık 
ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlar-
dan; 

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorum-
lu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocukla-
ra da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözü-
münde yol göstermeye, 

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna 
gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek 
edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursu-
na gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına ya-
hut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleşti-
rilmesine, 

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan 
kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getire-
memesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu 
ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması 
veya bu kurumlara yerleştirilmesine, 

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı-
nın korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürek-
li tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan 
maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına, 

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu 
kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara 
uygun barınma yeri sağlamaya, 

Yönelik tedbirdir. 
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımla-

nan barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri 
hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. 

(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da teh-
like altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da 
bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenme-
si suretiyle tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması 
hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uy-
gulanmasında, çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen 
tedbirlerden birisine de karar verilebilir. 

Kuruma başvuru 
Madde 6- (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevli-

leri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşla-
rı, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. 
Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocu-
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ğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir. 

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araş-
tırmayı derhâl yapar. 

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması 
Madde 7- (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve des-

tekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, ba-
kım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine veya re’sen çocuk hâkimi tarafından alı-
nabilir. 

(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında 
sosyal inceleme yaptırılabilir. 

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden 
fazla tedbire karar verilebilir. 

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbi-
re karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da 
karar verebilir. 

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundu-
rarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına 
veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâl-
lerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da veri-
lebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan 
hâkim veya mahkemeye bildirilir. 

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurul-
masıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim 
ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak 
suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha de-
vam edilmesine karar verebilir. 

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkın-
da, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 
hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve 
kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye 
yetkilidir. 

Tedbirlerde yetki 
Madde 8- (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hak-

kında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun men-
faatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya 
birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk 
hâkimince alınır. 

(2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren 
hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle ince-
lettirilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, ço-
cuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kim-
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selerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun 
temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya 
re’sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleye-
rek kaldırabilir, süresini uzatabilir veya değiştirebilir. 

Acil korunma kararı alınması 
Madde 9- (1) Derhâl korunma altına alınmasını ge-

rektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve 
gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının 
alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldi-
ği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimi-
ne müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde ta-
lep hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu 
yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin 
tesisine karar verebilir. 

(2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile 
sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca 
çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı 
inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekme-
diği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlaya-
cağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim 
edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir 
tedbire hâkim tarafından karar verilir. 

(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması 
gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve des-
tekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder. 

Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi 
Madde 10- (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda ge-
rekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel 
kuruluşlara yerleştirilir. 

Çocuklara özgü güvenlik tedbiri 
Madde 11- (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu 

ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza so-
rumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara öz-
gü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır. 

Akıl hastalığı 
Madde 12- (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı za-

manda akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli ve 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkın-
da, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. 

Tedbir kararlarında usûl 
Madde 13- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin ye-

dinci fıkrasında öngörülen durumlar hariç olmak üzere, 
suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar-
la korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında duruşma 
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yapılmaksızın tedbir kararı verilir. Ancak, hâkim zaruret 
gördüğü hâllerde duruşma yapabilir. 

(2) Tedbir kararının verilmesinden önce yeterli idrak 
gücüne sahip olan çocuğun görüşü alınır, ilgililer dinle-
nebilir, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzen-
lenmesi istenebilir. 

Kanun yolu 
Madde 14- (1) Bu Kanun hükümlerine göre, çocuk 

hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı itiraz 
yolu açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin hükümlerine gö-
re en yakın çocuk mahkemesine yapılır. 

İKİNCİ KISIM 
Soruşturma ve Kovuşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma 

Soruşturma 
Madde 15- (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki 

soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı 
tarafından bizzat yapılır. 

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkın-
daki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal 
çalışma görevlisi bulundurulabilir. 

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli 
görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir. 

Çocuğun gözaltında tutulması 
Madde 16- (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun 

çocuk biriminde tutulur. 
(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde 

çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde 
tutulur. 

İştirak hâlinde işlenen suçlar 
Madde 17- (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç 

işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütü-
lür. 

(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler 
uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum gördüğü tak-
dirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemede-
ki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görül-
mesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın her 
aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla bir-
leştirme kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen dava-
lar genel mahkemelerde görülür. 
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Çocuğun nakli 
Madde 18- (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri 

aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun 
kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya be-
den bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri ön-
lemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
Madde 19- (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/39 md.) 
(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhake-

mesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu da-
vasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. An-
cak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç yıldır. 

Adlî kontrol 
Madde 20- (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında 

soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol 
tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu 
maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya 
da birkaçına karar verilebilir: 

a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. 
b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak 

bazı yerlere gidebilmek. 
c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak. 
(2) Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç 

alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulma-
ması durumunda tutuklama kararı verilebilir. 

Tutuklama yasağı 
Madde 21- (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar 

hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını ge-
rektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kovuşturma 

Duruşma 
Madde 22- (1) Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece gö-

revlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakı-
mını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun 
temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir. 

(2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya 
çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun ya-
nında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir. 

(3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerek-
tirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gi-
bi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundu-
rulmasına da gerek görülmeyebilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
Madde 23- (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/40 md.) 
(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargıla-

ma sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların 
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varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının ge-
ri bırakılmasına karar verilebilir. Ancak, bu kişiler açı-
sından denetim süresi üç yıldır. 

Uzlaşma 
Madde 24- (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/41 md.) 
(1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin 

hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uy-
gulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi 

Mahkemelerin kuruluşu 
Madde 25- (1) Çocuk mahkemesi, tek hâkimden 

oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrı-
ca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz 
önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurula-
bilir. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk mah-
kemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu dai-
reler numaralandırılır. Çocuk mahkemelerinde yapılan 
duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Mahkeme-
lerin bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk 
mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabi-
lirler. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir başkan ile 
yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki 
üye ile toplanır. Bu mahkemeler bölgelerin coğrafi du-
rumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen 
yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olum-
lu görüşü alınarak kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı 
yerlerde çocuk ağır ceza mahkemelerinin birden fazla 
dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. 

Mahkemelerin görevi 
Madde 26- (1) Çocuk mahkemesi, asliye ceza mah-

kemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren 
suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında 
açılacak davalara bakar. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından 
işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren 
suçlarla ilgili davalara bakar. 

(3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve 
diğer kanunlarda yer alan tedbirleri almakla görevlidir. 

(4) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanu-
nun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu 
Kanunla kurulan mahkemelerde görülür. 
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Mahkemelerin yargı çevresi 
Madde 27- (1) Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, 

kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. 
(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi, 

bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yön-
den bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 

(3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutu-
larak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkeme-
lerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştiril-
mesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

Hâkimlerin atanmaları 
Madde 28- (1) Mahkemelere, atanacakları bölgeye 

veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî yargıda görevli, 
tercihan çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk 
psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış 
olan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları arasından 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. 

(2) Atamalarda istekli olanlarla daha önce bu görev-
lerde bulunmuş olanlara öncelik tanınır. 

(3) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâki-
min yerine bu hâkim görevine başlayıncaya veya 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme 
yapılıncaya kadar o yerdeki hâkimlerden hangisinin ba-
kacağı, birinci fıkrada aranan nitelikler de gözetilerek 
adlî yargı adalet komisyonu başkanınca belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk 

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu 
Madde 29- (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir 

çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca 28 inci 
maddenin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz 
olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu 
büroda görevlendirilir. 

Çocuk bürosunun görevleri 
Madde 30- (1) Çocuk bürosunun görevleri; 
a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma 

işlemlerini yürütmek, 
b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken du-

rumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak, 
c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça 

sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınma-
ya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç 
duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıy-
la işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları 
korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek, 
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d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri 
yerine getirmektir. 

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu gö-
revler çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet 
savcıları tarafından da yerine getirilebilir. 

Kolluğun çocuk birimi 
Madde 31- (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, önce-

likle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir. 
(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan 

veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlan-
dığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocu-
ğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir 
kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. 
Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar etti-
ğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez. 

(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakın-
larından birinin bulunmasına imkân sağlanır. 

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, ken-
di kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçlulu-
ğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal 
hizmet gibi konularda eğitim verilir. 

(5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun 
bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kara-
rı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı ola-
cağını gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun ço-
cuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak sure-
tiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kı-
sa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
muna teslim eder. 

Görevlilerin eğitimleri 
Madde 32- (1) Mahkemelerde görevlendirilecek 

hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma gö-
revlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi 
şube müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine, aday-
lık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen esasla-
ra uygun çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi 
ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. 

(2) Mahkemelere atananların, görevleri süresince, 
alanlarında uzmanlaşmalarını sağlama ve kendilerini ge-
liştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağla-
nır. 

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve 
esasları yönetmelikle belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sosyal İnceleme 

Sosyal çalışma görevlileri 
Madde 33- (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, 

en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli 
sayıda sosyal çalışma görevlisi atanır. Atamada; çocuk 
ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğu-
nun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 
olanlar tercih edilir. 

(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki 
tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine 
almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi 
oranında ödenek verilir. 

(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar ta-
rafından yapılmasında fiilî veya hukukî bir engel bu-
lunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyul-
ması gibi durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fık-
rada öngörülen nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalış-
ma görevlisi olarak görevlendirilebilirler. 

(4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, 
incelemeye tâbi tutulacak çevresi mahkemenin yetki 
alanı dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına 
bağlı olarak çocuğun bulunduğu yerdeki mahkemece in-
celeme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde 
kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye 
bağlı olarak çalışan sosyal çalışma görevlilerince yapı-
labilir. 

Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri 
Madde 34- (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevi; 
a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhâl sosyal 

inceleme yapmak, hazırladıkları raporları kendilerini 
görevlendiren mercie sunmak, 

b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması ve-
ya sorgusu sırasında yanında bulunmak, 

c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve çocuk 
hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine ge-
tirmektir. 

(2) İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları 
sırasında kendilerine yardımcı olmak ve çocuk hakkında 
istenen bilgileri vermek zorundadır. 

(3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında 
yaptıkları ve hâkim tarafından takdir edilen masrafları 
Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden öde-
nir. 
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Sosyal inceleme 
Madde 35- (1) Bu Kanun kapsamındaki çocuklar 

hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuri-
yet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özellikle-
rini ve sosyal çevresini gösteren inceleme yaptırılır. 
Sosyal inceleme raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukukî 
anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tara-
fından takdirinde göz önünde bulundurulur. 

(2) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren durumlarda 
sosyal inceleme daha sonra da yaptırılabilir. 

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk 
hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması hâlinde, ge-
rekçesi kararda gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim 

Denetim altına alma kararı 
Madde 36- (1) Hakkında koruyucu ve destekleyici 

tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının erte-
lenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bı-
rakılması kararı verilen çocuğun denetim altına alınma-
sına karar verilebilir. 

Denetim görevlisinin görevlendirilmesi 
Madde 37- (1) Denetim altına alınan çocukla ilgili 

olarak denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube mü-
dürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. 
Ancak, korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihin-
de oniki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile 
çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi hâlinde, 
bu çocuklar hakkında denetim görevi gözetim esaslarına 
göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ta-
rafından yerine getirilir. 

(2) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik 
ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocuğa kolay ulaşabile-
cek olanlar tercih edilir. 

Denetim görevlisinin görevleri 
Madde 38- (1) Denetim görevlisinin görevleri şun-

lardır: 
a) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi 

için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye 
uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı 
olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak. 

b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, 
hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik et-
mek. 

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında 
çocuğa yardımcı olmak. 
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d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret 
ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve çevre-
siyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını 
değerlendirme faaliyetlerini yerinde incelemek. 

e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın 
sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, tâbi 
tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denet-
lemek. 

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle 
Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek. 

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken ge-
rektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gö-
zetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği 
yapar. 

(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözeti-
minden sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul, işye-
ri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilile-
ri, denetim görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğin-
ce istediği bilgileri vermek zorundadırlar. 

(4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkile-
rine müdahale edemezler. 

Denetim plânı ve raporu 
Madde 39- (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yön-

temi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi yapan 
uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görev-
lisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip eden on gün için-
de hazırlanacak bir plânla belirlenir. 

(2) Denetim plânı hazırlanırken; 
a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve 

süresi, 
b) Çocuğun ihtiyaçları, 
c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddi-

yeti, 
d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözeti-

minden sorumlu kimse tarafından çocuğa verilen deste-
ğin derecesi, 

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

f) Çocuğun görüşü, 
Dikkate alınır. 
(3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince 

onaylandıktan sonra derhâl uygulanır. Denetim görevli-
si, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri 
ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetimin-
den sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı 
sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, 
kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olma-
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dığı ve istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep 
hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine rapor verir. 

Denetimin sona ermesi 
Madde 40- (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin 

dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde 
edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de 
kaldırılabilir. 

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuk-
lanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmak-
la sona erer. 

Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi 
edinme 

Madde 41- (1) Sosyal inceleme raporu ile denetim 
plânı ve raporunun birer örneğini çocuğun avukatı veya 
yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden 
veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa raporun içeriği 
hakkında bilgi verilir. 

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere bi-
rinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal inceleme raporu 
ile denetim plânı ve raporu hakkında bilgi sahibi olma-
sının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilir-
se, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasakla-
nabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
Madde 42- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medenî Ka-
nunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ile 24.5.1983 tarihli ve 2828 sa-
yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka-
nunu hükümleri uygulanır. 

(2) Denetim konusunda bu Kanunda hüküm bulun-
mayan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve Yardım Mer-
kezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümleri uygula-
nır. 

Çocuğun giderleri 
Madde 43- (1) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve 

destekleyici tedbir kararlarının giderleri Devletçe öde-
nir. Ödenecek miktar mahkemece verilecek bir karar ile 
tespit edilir. 

(2) Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa 
bakmakla yükümlü olan kimsenin malî durumunun mü-
sait olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili 
için ilgililere rücu edilir. 
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Kamu görevlisi 
Madde 44- (1) Bu Kanun kapsamına giren görevler-

le bağlantılı olarak kamu görevlileri hakkında 2.12.1999 
tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygu-
lanmaz. 

Kurumlar 
Madde 45- (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer 

alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerden; 
a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık ve ba-

rınma tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, 

b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 

d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık Bakanlı-
ğı, 

Tarafından yerine getirilir. 
(2) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilme-

si sırasında ihtiyaç duyulan kolluk hizmetlerinin yerine 
getirilmesi, çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer 
bakanlıkların görev alanına giren diğer hususlarla ilgili 
olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ta-
rafından yapılan her türlü yardım ve destek talepleri 
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

(3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların 
koordinasyonu Adalet Bakanlığınca sağlanır. 

Kadrolar 
Madde 46- (1) Bu Kanun gereğince kurulacak mah-

kemelerin kuruluş ve çalışmaları için gerekli sınıflardan 
yeteri kadar kadro temin edilir. 

Yönetmelik 
Madde 47- (1) Bu Kanunun 5 ve 10 uncu maddele-

rinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Adalet Ba-
kanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu tarafından müştereken, diğer maddelerin uygulan-
masına ilişkin usûl ve esaslar ise Adalet Bakanlığı tara-
fından altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzen-
lenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 48- (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Ço-

cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 7.11.1979 ta-
rihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılan 
yollamalar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sa-
yılır. 

Geçici Madde 1- (1) 2253 sayılı Kanun gereğince 
kurulan çocuk mahkemelerinde derdest bulunan ve bu 
Kanun ile kurulan çocuk mahkemesinin görevine giren 
dava ve işler, bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde çocuk 
mahkemesine devredilir. 

(2) Genel ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte onsekiz yaşını 
doldurmuş olan sanıklar hakkındaki dava ve işler çocuk 
mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerine devre-
dilmez. 

(3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahke-
meleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup 
göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen 
suçlara ait soruşturma ve kovuşturmalar Cumhuriyet 
başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu Kanun hüküm-
lerine göre yapılır. 

(4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu 
mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar korunma 
ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli 
aile veya asliye hukuk mahkemelerince alınır. 

(5) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili 
bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu Kanunun yürürlüğü 
tarihinden itibaren altı ay içinde koruyucu ve destekle-
yici tedbirleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri 
alır. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu 
amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilir-
ler. 

Yürürlük 
Madde 49- (1) Bu Kanunun; 
a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygu-

lanan çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmet-
lere ilişkin hükümler ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 

b) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl sonra, 

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 50- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku-

rulu yürütür. 
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5395 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK 
GETĠREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA 

MAHKEMESĠ TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN 
HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ 

GÖSTERĠR LĠSTE 

 

DeğiĢtiren Kanu-

nun/KHK’nin/ Ġptal 

Eden Anayasa 

Mahkemesi 

Kararının 

Numarası 

5395 sayılı 

Kanunun değiĢen 

veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe 

giriĢ tarihi 

5560 19, 23, 24 19/12/2006 

6327 3 29/6/2012 

 
 




