
ULUSAL
ÇOCUK MEVZUATI

Çocuk Adalet Sistemi  
Çalışanları Eğitim Programı





18 yaşına kadar her insan çocuktur!



PROJE PAYDAŞLARI

Adalet Bakanlığı

Türkiye Adalet Akademisi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

UNICEF Türkiye

© Kitabın yayın hakları proje paydaşlarına aittir.

Kasım 2013, Ankara

Detaylı bilgi için: www.cocuklaricinadalet.org

AB’nin finansal, UNICEF’in teknik desteğinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen “Çocuklar için Adalet” Projesi;

1. Adil yargılama hakkının yaşama geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlüklerinden 
yoksun bırakılmalarına son çare olarak başvurulması ilkeleri çerçevesinde çocuk adalet sisteminde çocuk hakla-
rının korunmasını,

2. Çocuk adalet sistemi çalışanları için uzmanlaşmış ve kurumsallaşmış bir hizmet içi eğitim programının hazır-
lanmasını,

3. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) çerçevesinde bireye 
özel rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını,

hedeflemektedir.



3

TCK Türk Ceza Kanunu ...............................................................................................................................7

TCKYK Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ...............................................93

CMK Ceza Muhakemesi Kanunu ...............................................................................................................99

CMKYK Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ..............................189

YGİY Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ..................................................................195

AÖAY Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği ..........................................................................................209

BMGİFKY Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti 
 Hakkında Yönetmelik ......................................................................................................................225

AKY Adli Kolluk Yönetmeliği ..................................................................................................................233

TİDGSTAİY Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin 
Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına 

 İlişkin Yönetmelik ...........................................................................................................................241

TİBY Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik ...................................................253

CBCMYİY Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargi İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin 
Yürütülmesine Dair Yönetmelik ......................................................................................................267

CMKUY Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik .................295

SEY Suç Eşyası Yönetmeliği ..................................................................................................................307

ÇKK Çocuk Koruma Kanunu ...................................................................................................................317

ÇKKY Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ............331

ÇKKKDTY Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının 
 Uygulanması Hakkında Yönetmelik ................................................................................................347

KOOR.YÖN. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi 
Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usûl ve Esasları Yönergesi .....361

DTG Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ .............................369

SHK Sosyal Hizmetler Kanunu ...............................................................................................................377

SHMY Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ..........................................................................................393

TMK Türk Medeni Kanunu ......................................................................................................................407

TMKVVMT Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük ...483

UÇKK Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun .........................................499

AMK Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ...................................505

İÇ
İN
DE
Kİ
LE
R



4

AKK Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ........................................509

AKKY 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 
 Uygulama Yönetmeliği ...................................................................................................................519

KK Kabahatler Kanunu .........................................................................................................................535

ASK Adli Sicil Kanunu ............................................................................................................................549

CGTİK Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ..................................................................557

DSK Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ........................................................................................601

DHY Denetimli Hizmetleri Yönetmeliği ..................................................................................................613

PVSK Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ...................................................................................................671

EÇŞY Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma 
 Yönetmeliği .....................................................................................................................................687

ÖGHK Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun .........................................................................................699

SGKK Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ...............................................................................................709

JTGYK Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ...............................................................................717

KBK Kimlik Bildirme Kanunu ..................................................................................................................727

TMK Terörle Mücadele Kanunu ..............................................................................................................731



TCK

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun Numarası 
5237

Kabul Tarihi 
26/09/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
12/10/2004

Sayı 
25611



6 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

BİRİNCİ KISIM

TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL İLKELER VE TANIMLAR

Ceza Kanunun Amacı 

Madde 1 - (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenli-
ğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini 
önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları 
ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 

Madde 2 - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. 

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve 
ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 

Madde 3 - (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik ted-
birine hükmolunur. 

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cin-
siyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, 
ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrı-
calık tanınamaz. 

Kanunun Bağlayıcılığı 

Madde 4 - (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 

(Metinden çıkartılan fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./1.mad) 

Özel Kanunlarla İlişki 

Madde 5 - (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlarda-
ki suçlar hakkında da uygulanır.

Tanımlar 

Madde 6 - (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;

a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,

b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi, 

c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla 
ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, 

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler 
üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, 

BİRİNCİ KİTAP 

GENEL HÜKÜMLER
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e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir 
saat evvele kadar devam eden zaman süresi, 

f) Silâh deyiminden;

1. Ateşli silâhlar,

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, radyo-
aktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim 
aracıyla yapılan yayınlar, 

h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az ce-
zayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi, 

i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla 
sağlamaya alışmış kişi, 

j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya 
örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi, anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

KANUNUN UYGULAMA ALANI

Zaman Bakımından Uygulama 

Madde 7 - (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 
dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe 
giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve 
kanunî neticeleri 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) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./2.mad) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıve-
rilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar 
hakkında uygulanmasına devam edilir.

Yer Bakımından Uygulama 

Madde 8 - (1) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen 
veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç, 
Türkiye’de işlenmiş sayılır.

(2) Suç;

a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 

b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya 
bu araçlarla, 

c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
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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 yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş 
olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır. 

GÖREV SUÇLARI 

Madde 10 - (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da 
bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkû-
miyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır. 

Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 

Madde 11 - (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına 
göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede 
işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm 
verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına 
göre cezalandırılır.

(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar 
görenin veya yabancı hükûmetin şikâyetine bağlıdır. Bu durumda şikâyet, vatandaşın Türki-
ye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. 

Yabancı Tarafından İşlenen 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 zararı-
na işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 
Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre ku-
rulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye’de bulunması hâlinde, 
bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin 
şikâyeti üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı hâlinde fail, Adalet Bakanının istemi ile 
yargılanır: 

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektir-
mesi.

b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun 
işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul edil-
memiş olması.

(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya 
herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir 
olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye’de yeniden yar-
gılama yapılır.

Diğer Suçlar 

Madde 13 - (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlen-
mesi hâlinde, Türk kanunları uygulanır: 

a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar.
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b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve 
Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar.

c) İşkence (madde 94, 95) .

d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181) .

e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) , uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190) .

f) Parada sahtecilik (madde 197) , para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi 
ve ticareti (madde 200) , mühürde sahtecilik (madde 202) .

g) Fuhuş (madde 227) .

h) (Mülga bent: 26/06/2009 - 5918 S.K./1.mad) 

i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (madde 
223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme (madde 152) suçları. 

(2) (Ek fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./3.mad) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kapsamına 
giren suçlardan dolayı Türkiye’de yargılama yapılması, Adalet Bakanının talebine bağlıdır.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkû-
miyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargı-
lama yapılır. 

Seçimlik Cezalarda Soruşturma 

Madde 14 - (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hâllerde, soruşturma konusu suçun yer 
aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adlî para cezasından birinin uygulanması seçimlik 
sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 

Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması 

Madde 15 - (1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hâllerde ceza, soruşturma evre-
sinde ileri sürülen kanunî ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanunî hafifletici nedenlerin 
yukarı sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Cezadan Mahsup 

Madde 16 - (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, 
gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de 
verilecek cezadan mahsup edilir. 

Hak Yoksunlukları 

Madde 17 - (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerde mahkeme, yabancı mahkeme-
lerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün, Türk kanunlarına göre bir 
haktan yoksunluğu gerektirmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanun-
larındaki sonuçlarının geçerli olmasına karar verir.

Geri Verme 

Madde 18 - (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle 
hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, 
talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri 
verilebilir. Ancak, geri verme talebine esas teşkil eden fiil;

a) Türk kanunlarına göre suç değilse, 

b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise, 
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c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da 
Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse,

d) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, 

e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, 

Geri verme talebi kabul edilmez. 

(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, 
vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal 
gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağı-
na ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, 
talep kabul edilmez. 

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde ve 
Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara 
karşı temyiz yoluna başvurulabilir. 

(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse, bu kararın yerine 
getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. 

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye’nin 
taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. 

(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, ayrıca Ceza Mu-
hakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma 
tedbirlerine başvurulabilir.

(8) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı 
yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir. 

Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 

Madde 19 - (1) Türkiye’nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye’de yar-
gılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda 
öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz.

(2) Ancak suçun;

a) Türkiye’nin güvenliğine karşı veya zararına olarak,

b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi za-
rarına olarak, 

İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

İKİNCİ KISIM

CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSÎLİĞİ, KAST VE TAKSİR 

Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği 

Madde 20 - (1) Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutu-
lamaz. 

(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda ön-
görülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.
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Kast 

Madde 21 - (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki 
unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 

(2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, 
fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerek-
tiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi 
yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte 
birden yarısına kadar indirilir. 

Taksir 

Madde 22 - (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî 
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde 
bilinçli taksir vardır; bu hâlde 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 ailevî durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına 
yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar 
indirilebilir.

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 

Madde 23 - (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebe-
biyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımın-
dan en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN 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 uygula-
yan 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 hâllerde, 
yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli 

Madde 25 - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, ger-
çekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre sal-
dırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(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 zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta 
arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 
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Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 

Madde 26 - (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.

(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açık-
ladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 

SINIRIN AŞILMASI 

Madde 27 - (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması 
hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın 
altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur.

(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan 
ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.

Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 

Madde 28 - (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak 
ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde 
cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. 

Haksız Tahrik 

Madde 29 - (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında 
suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört 
yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer 
hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Hata 

Madde 30 - (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen 
bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır. 

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği husu-
sunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği husu-
sunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 

(4) (Ek fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./4.mad) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda 
kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.

Yaş Küçüklüğü 

Madde 31 - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumlulu-
ğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güven-
lik tedbirleri uygulanabilir.

(2) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./5.mad) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş 
olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algıla-
yamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde 
ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak dav-
ranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer ceza-
ların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.

(3) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./5.mad) 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-
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diği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte 
biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.

Akıl Hastalığı 

Madde 32 - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayama-
yan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış 
olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi-
beş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek 
ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak 
koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulana-
bilir.

Sağır ve Dilsizlik 

Madde 33 - (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara 
ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını 
doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 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 doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır.

Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 

Madde 34 - (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde 
etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. 

(2) İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında bi-
rinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SUÇA TEŞEBBÜS

Suça Teşebbüs 

Madde 35 - (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya ic-
raya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu 
tutulur. 

(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 
dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın 
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Gönüllü Vazgeçme 

Madde 36 - (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla 
suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı ceza-
landırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait 
ceza ile cezalandırılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SUÇA İŞTİRAK

Faillik 

Madde 37 - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her 
biri, fail olarak sorumlu olur. 

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. 
Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte 
birden yarısına kadar artırılır. 

Azmettirme 

Madde 38 - (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 

(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlin-
de, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi 
hâlinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı 
aranmaz. 

(3) Azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya 
diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş 
yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunabilir. Diğer hâllerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. 

Yardım Etme 

Madde 39 - (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın 
yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: 

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenme-
sinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araç-
ları sağlamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolay-
laştırmak.

Bağlılık Kuralı 

Madde 40 - (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 
Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler 
göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. 

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine 
iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşama-
sına varmış olması gerekir. 

İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 

Madde 41 - (1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü 
vazgeçme hükümlerinden yararlanır. 

(2) Suçun; 
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a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması,

b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması,

Hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SUÇLARIN İÇTİMAI

Bileşik Suç 

Madde 42 - (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı 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 kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye 
karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, 
dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az 
cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/06/2005 - 5377 S.K./6.mad) 
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.

Fikrî İçtima 

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

YAPTIRIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZALAR

Cezalar 

Madde 45 - (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para ceza-
larıdır. 

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 tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.
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Müebbet Hapis Cezası 

Madde 48 - (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

Süreli Hapis Cezası 

Madde 49 - (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi 
yıldan fazla olamaz. 

(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 

Madde 50 - (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, 
yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a) Adlî para cezasına,

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya 
tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde 
barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya 
belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yü-
kümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın 
yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli 
bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla 
kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir.

(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, 
hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez. 

(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 alt-
mışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, 
birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. 

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer ko-
şulların varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, 
bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası 
veya tedbirdir. 

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün 
içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da 
devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen 
veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra 
hükmü uygulanmaz.

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirileme-
mesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir. 

Hapis Cezasının Ertelenmesi 

Madde 51 - (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm 
edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını dol-
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durmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme 
kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş 
olması, 

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işle-
meyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir. 

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan ön-
ceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu 
durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edi-
lir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl 
salıverilir. 

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir 
denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 

(4) Denetim süresi içinde; 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına 
devam etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı 
meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılma-
sına, 

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak 
amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir. 

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlen-
direbilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sür-
mesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya 
nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal 
uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek 
hâkime verir. 

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, de-
netim 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 yü-
kümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen ceza-
nın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz 
edilmiş sayılır. 

Adlî Para Cezası 

Madde 52 - (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâl-
lerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı 
olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, 
kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşı-
lığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 
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(4) Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını 
ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil 
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit 
süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin za-
manında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen 
adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 

Madde 53 - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin ka-
nuni sonucu olarak; 

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gö-
zetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün me-
muriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya 
denetçisi olmaktan, 

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir 
meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra 
etmekten, yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamla-
nıncaya kadar bu hakları kullanamaz. 

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altso-
yu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri 
uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) 
bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suç-
lar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek 
üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının 
yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle iş-
lenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen 
gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına 
karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para ceza-
sının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yüküm-
lülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç 
yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü 
belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle 
yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

Eşya Müsaderesi 

Madde 54 - (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenme-
sinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın 
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müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu 
güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere 
edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi 
veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar 
para tutarının müsaderesine karar verilir. 

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar 
doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükme-
dilmeyebilir. 

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, mü-
sadere edilir. 

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin 
bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. 

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin 
payının müsaderesine hükmolunur. 

Kazanç Müsaderesi 

Madde 55 - (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun 
işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülme-
si sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne 
göre müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edileme-
mesi gerekir. 

(2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine 
teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükme-
dilir. 

(3) (Ek fıkra: 26/06/2009 - 5918 S.K./2.mad) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere 
edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması 
gerekir.

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 

Madde 56 - (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulana-
cakları ilgili kanunda gösterilir. 

Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 

Madde 57 - (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı 
olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, 
yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. 

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağ-
lık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya 
önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bıra-
kılabilir. 

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakı-
mından kişinin tıbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve 
aralıkları belirtilir.

(4) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu 
kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.

(5) Tıbbî kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin 
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arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı ola-
rak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler 
tekrarlanır. 

(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış 
olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek güvenlikli 
sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, süresi 
aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü gü-
venlik tedbiri 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 özgü sağlık kuruluşunda 
tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun 
sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla ser-
best bırakılabilir.

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 

Madde 58 - (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir 
suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş ol-
ması gerekmez. 

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği 
tarihten itibaren beş yıl, 

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın 
infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, 

Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 

(3) Tekerrür hâlinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile 
adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hüküm-
leri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç ol-
mak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla 
tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

(6) Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrı-
ca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. 

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın 
infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. 

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulan-
ması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbi-
rinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulan-
masına hükmedilir. 

Sınır Dışı Edilme 

Madde 59 - (Değişik madde: 31/03/2005 - 5328 S.K./1.mad) 

(1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen yabancı, koşullu salıverilmeden 
yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlem-
leriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.
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Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 

Madde 60 - (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hu-
kuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye 
kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin 
iptaline karar verilir. 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da 
uygulanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hâllerde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

Cezanın Belirlenmesi 

Madde 61 - (1) Hâkim, somut olayda;

a) Suçun işleniş biçimini, 

b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, 

c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,

d) Suçun konusunun önem ve değerini, 

e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, 

f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, 

g) Failin güttüğü amaç ve saiki,

Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanunî tanımında öngörülen cezanın alt ve üst 
sınırı arasında temel cezayı belirler. 

(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci 
fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hâllerde, bunlar temel 
cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz. 

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla ni-
telikli hâllerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme 
suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şah-
sî sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir. 

(6) Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, 
otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adlî para cezası 
için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.

(7) (Ek fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./7.mad) Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 
bu Madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz. 

(8) (Ek fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./7.mad) Adlî para cezası hesaplanırken, bu Madde hük-
müne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün 
üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebi-
leceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur.
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(9) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K. 1.md) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörül-
düğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt 
sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.

(10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiş-
tirilebilir.

Takdiri İndirim Nedenleri 

Madde 62 - (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl 
hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz 
önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

MAHSUP 

Madde 63 - (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî hürriyeti sınırlama sonu-
cunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından in-
dirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, 
bu cezadan indirim yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DAVA VE CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ

Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 

Madde 64 - (1) Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, 
niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam oluna-
rak bunların müsaderesine hükmolunabilir. 

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. 
Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan 
hüküm, infaz olunur. 

Af

Madde 65 - (1) Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri 
ile birlikte ortadan kalkar.

(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kuru-
munda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir. 

(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini 
devam ettirir. 

Dava Zamanaşımı 

Madde 66 - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, 

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,

Geçmesiyle düşer.
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(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hak-
kında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer. 

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun 
daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezası-
nın yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı 
bakımından hapis cezası esas alınır. 

(5) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./8.mad) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerek-
tiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin 
zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan 
suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zin-
cirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde 
hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği 
günden itibaren işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya mü-
ebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde 
dava zamanaşımı uygulanmaz.

Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi 

Madde 67 - (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya di-
ğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin 
veya kararın alınmasına veya meselenin 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 çekil-
mesi,

b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,

c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,

Halinde, dava zamanaşımı kesilir.

(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava za-
manaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme 
nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin 
en fazla yarısına kadar uzar.

Ceza Zamanaşımı 

Madde 68 - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
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e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hak-
kında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dola-
yısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis 
cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçme-
siyle infaz edilmez.

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradı-
ğı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 

Madde 69 - (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza 
zamanaşımı doluncaya kadar devam eder.

Müsaderede Zamanaşımı 

Madde 70 - (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra 
infaz edilmez. 

Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 

Madde 71 - (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye ka-
nuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını 
keser.

(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir. 

Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 

Madde 72 - (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, 
yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. 

(2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazge-
çemezler.

Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar 

Madde 73 - (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili 
kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin 
kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerleri-
nin hakları düşmez.

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan 
zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vaz-
geçme cezanın infazına engel olmaz.

(5) İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini 
de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.
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(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından 
ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsî haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık 
hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

(8) (Mülga fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.45.md) 

Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 

Madde 74 - (1) Genel af, özel af ve şikâyetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya 
ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez.

(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan 
şahsî hak davasını etkilemez.

(3) Cezanın düşmesi şahsî haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkile-
mez. Ancak, genel af hâlinde 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 sınırı üç 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 yirmi Türk Lirası üzerinden 
bulunacak miktarı,

c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın 
(b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını, 

Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün için-
de ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.

(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi hâlinde de 
fail, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak 
miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer.

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapıl-
madan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamı-
na giren bir suça dönüşmesi hâlinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para 
cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki 
fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir.

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hak-
kın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez.
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BİRİNCİ KISIM

ULUSLARARASI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Soykırım 

Madde 76 - (1) Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya 
kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin iş-
lenmesi, soykırım suçunu oluşturur: 

a) Kasten öldürme.

b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.

c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya 
zorlanması.

d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.

e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi. 

(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kap-
samında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur 
sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

İnsanlığa Karşı Suçlar 

Madde 77 - (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimi-
ne karşı bir plân 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 tâbi kılma.

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

g) Zorla hamile bırakma.

h) Zorla fuhşa sevketme.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kap-
samında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur 
sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

İKİNCİ KİTAP 

ÖZEL HÜKÜMLER
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(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 olan-
lara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ

Göçmen Kaçakçılığı 

Madde 79 - (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıy-
la, yasal olmayan yollardan; 

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, 

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan, 

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(Ek cümle: 22/07/2010 - 6008 S.K/6.md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamam-
lanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) (Ek fıkra: 22/07/2010 - 6008 S.K/6.md.) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı ora-
nında artırılır. 

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

İnsan Ticareti 

Madde 80 - (1) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K. 3.md) Zorla çalıştırmak, hizmet ettir-
mek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak 
maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak 
veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızaları-
nı elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir 
yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki 
yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, 
mağdurun rızası geçersizdir. 

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edil-
meleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya ba-
rındırılmaları hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci 
fıkrada belirtilen cezalar verilir.

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
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İKİNCİ KISIM

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
HAYATA KARŞI SUÇLAR

Kasten Öldürme 

Madde 81 - (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli Hâller 

Madde 82 - (1) Kasten öldürme suçunun; 

a) Tasarlayarak, 

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal 
silâh kullanmak suretiyle, 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, 

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 
kişiye karşı, 

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da 
yakalanmamak amacıyla,

i) (Ek bend: 29/06/2005 - 5377 S.K./9.mad) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle, 

k) Töre saikiyle, 

İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 

Madde 83 - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayı-
sıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna 
sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. 

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşme-
den 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 hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar ha-
pis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. 

İntihara Yönlendirme 

Madde 84 - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvet-
lendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. 

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/2005 - 5377 S.K./10.mad) 

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kal-
dırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle 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 cezalandırılır. 

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte 
bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Kasten Yaralama 

Madde 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yete-
neğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin 
basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti 
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun; 

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silâhla,

İşlenmesi hâlinde, şikayet 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 vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek 
ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde beş yıldan az 
olamaz. 

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
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a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek 
ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az 
olamaz. 

(3) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.4.md) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına 
veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya 
çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fık-
rasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki 
yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 

Madde 88 - (Metinden çıkartılan fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./6.mad) 

(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine ka-
dar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenme-
sine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Taksirle Yaralama 

Madde 89 - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yete-
neğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

d) Yüzünde sabit ize, 

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 
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(5) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.5.md) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve 
kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun 
bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

İnsan Üzerinde Deney 

Madde 90 - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirme-
mesi için; 

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması,

b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapıl-
mış olması,

c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan 
bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de 
yapılmasını gerekli kılması,

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uy-
gulanmaması,

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerin-
deki tehlikeye göre daha ağır basması, 

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan 
rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, gerekir.

(3) (Değişik fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./7.mad) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza 
sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;

a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak 
açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya 
vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulun-
ması,

Gerekir.

(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbî müdahale yöntemlerinin uygulan-
masının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilim-
sel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan 
rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı 
olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir. 

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya öl-
mesi hâlinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlin-
de, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Organ veya Doku Ticareti 

Madde 91 - (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıl-
dan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması hâlinde, 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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(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 cezalara hükmolunur. 

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmo-
lunur. 

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşı-
layan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam ve-
ren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlin-
de, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi hâlinde, kasten 
öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Zorunluluk Hâli 

Madde 92 - (1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 
koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, 
ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Etkin Pişmanlık 

Madde 93 - (1) Organ veya dokularını satan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınma-
dan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkın-
da cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü olarak, suçun 
meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında 
verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞKENCE VE EZİYET

İşkence 

Madde 94 - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden 
acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak 
davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 
ya da gebe kadına karşı,

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim ya-
pılmaz. 
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(6) (Ek fıkra: 11/04/2013 - 6459 S.K./9. md) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 

Madde 95 - (1) İşkence fiilleri, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

c) Yüzünde sabit ize, 

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında 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 kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 

(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksi-
yonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunur. 

Eziyet 

Madde 96 - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi 
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 
ya da gebe kadına karşı, 

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, 

İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ

Terk

Madde 97 - (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve 
bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk 
eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi se-
bebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 

Madde 98 - (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle 
kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım 
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etmeyen ya da durumu derhâl 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 KISIRLAŞTIRMA

Çocuk Düşürtme 

Madde 99 - (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan 
fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla 
kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına 
neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının 
ölümüne neden olması hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına 
neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölü-
müne neden olması hâlinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğu-
nun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi hâlinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi 
tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hük-
molunur. 

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan faz-
la olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, 
bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. 

Çocuk Düşürme 

Madde 100 - (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürme-
si hâlinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

Kısırlaştırma 

Madde 101 - (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse 
tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılır.

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi 
hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

ALTINCI BÖLÜM

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

Cinsel Saldırı 

Madde 102 - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, 
mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi 
yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, so-
ruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun; 

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. 

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde 
cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezasına hükmolunur

Çocukların Cinsel İstismarı 

Madde 103 - (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; 

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve so-
nuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel 
davranış, 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır. 

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./12.mad) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü 
derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti 
veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet 
ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlik-
te gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullan-
mak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranın-
da artırılır. 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticeleri-
ne neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan 
az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 

Madde 104 - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel 
ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) (İptal fıkra: Anayasa Mah.2005/103, 2005/89 K. ve 23.11.2005 tarihli iptal kararı ile) 
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Cinsel Taciz 

Madde 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâye-
ti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./13.mad) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve 
öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 
ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarı-
daki 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
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR

Tehdit 

Madde 106 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel doku-
nulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından 
veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya 
kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; 

a) Silâhla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel 
işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçu-
nun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 

Şantaj 

Madde 107 - (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayaca-
ğından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yap-
mamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./14.mad) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak mak-
sadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı 
veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmo-
lunur.

Cebir 

Madde 108 - (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade 
etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması hâlinde, kasten yaralama suçundan verilecek 
ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur. 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 

Madde 109 - (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hür-
riyetinden 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 hapis cezasına hükmolunur.
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(3) Bu suçun; 

a) Silâhla, 

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan 
kişiye karşı,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, ay-
rıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı 
oranında artırılır. 

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hü-
kümler uygulanır. 

Etkin Pişmanlık 

Madde 110 - (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle so-
ruşturmaya başlanmadan 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 hürriyetinden yoksun kılma suçlarının iş-
lenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi 

Madde 112 - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; 

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 

b) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya 
orada kalınmasına,

Engel olunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Faaliyetlerinin 
Engellenmesi 

Madde 113 - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, 
kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 

Madde 114 - (1) Bir kimseye karşı; 

a) Bir siyasî partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasî partinin faaliyetlerine katılmaya veya 
katılmamaya, siyasî partiden veya siyasî parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya, 
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b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrıl-
maya, 

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasî partinin 
faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme 

Madde 115 - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, 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) Dinî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre ceza verilir. 

Konut Dokunulmazlığının İhlâli 

Madde 116 - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren 
veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./8.mad) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir 
rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri 
hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya 
adli para cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./8.mad) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da ko-
nutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda 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 hâlinde, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli 

Madde 117 - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve 
çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası verilir. 

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz 
olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu 
durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına 
tâbi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî 
para cezası verilir. 

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk 
veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya 
evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir 
işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 

Madde 118 - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faa-
liyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden 
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ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın 
faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ortak Hüküm 

Madde 119 - (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının 
engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut doku-
nulmazlığının ihlâli ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli suçlarının;

a) Silâhla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel 
işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, İşlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza bir kat artırılır.

(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uy-
gulanır. 

Haksız Arama 

Madde 120 - (1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görev-
lisine 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 di-
lekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

Ayırımcılık 

Madde 122 - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hiz-
metten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda 
sayılan hâllerden birine bağlayan,

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 

Madde 123 - (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edil-
mesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması 
hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.



40 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Haberleşmenin Engellenmesi 

Madde 124 - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi hâlin-
de, 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 hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi hâlin-
de, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR

Hakaret 

Madde 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut 
bir fiil veya olgu isnat eden ... veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına 
saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun 
gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi 
gerekir. 

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 

(3) Hakaret suçunun; 

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesin-
den, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranma-
sından dolayı, 

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 

(4) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./15.mad) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza 
altıda biri oranında artırılır. 

(5) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./15.mad) 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 kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bu-
lunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret 
açıklanmış sayılır.

İsnadın İspatı 

Madde 127 - (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması hâlinde kişiye ceza 
verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı ve-
rilmesi hâlinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hâllerde isnadın ispat isteminin 
kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulun-
masına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi hâlinde, cezaya hükmedilir. 
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İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 

Madde 128 - (1) Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü baş-
vuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz 
değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değer-
lendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması ge-
rekir. 

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 

Madde 129 - (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez. 

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan 
her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza ver-
mekten de vazgeçilebilir. 

Kişinin Hatırasına Hakaret 

Madde 130 - (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilât ederek ha-
karet eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, 
hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri oranında artırılır. 

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler 
hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 

Madde 131 - (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun 
soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(2) Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlen-
miş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyet-
te bulunulabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR

Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl 

Madde 132 - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, (Değişik ibare: 
02/07/2012 - 6352 S.K./79.md.) bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu giz-
lilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, (Değişik ibare: 02/07/2012 
- 6352 S.K./79.md.) verilecek ceza bir kat artırılır. 

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, (Değişik 
ibare: 02/07/2012 - 6352 S.K./79.md.) iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın (Ek ibare: 
02/07/2012 - 6352 S.K./79.md.) hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, (Değişik ibare: 
02/07/2012 - 6352 S.K./79.md.) bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cüm-
le: 02/07/2012 - 6352 S.K./79.md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması 
halinde de aynı cezaya hükmolunur.

(4) (Mülga cümle: 02/07/2012 - 6352 S.K./79.md.) 
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Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 

Madde 133 - (1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin 
rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, (De-
ğişik ibare: 02/07/2012 - 6352 S.K./80.md.) iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile 
kayda alan kişi, (Değişik ibare: 02/07/2012 - 6352 S.K./80.md.) altı aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./80.md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşma-
ların 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 İhlâl 

Madde 134 - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, (Değişik ibare: 02/07/2012 
- 6352 S.K./81.md.) bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü 
veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, (Değişik ibare: 02/07/2012 - 6352 
S.K./81.md.) verilecek ceza bir kat artırılır. 

(2) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./81.md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya 
sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya 
hükmolunur.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 

Madde 135 - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî 
eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgi-
leri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 

Madde 136 - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele 
geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Nitelikli Hâller 

Madde 137 - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Verileri Yok Etmeme 

Madde 138 - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem için-
de yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla ka-
dar hapis cezası verilir. 

Şikâyet 

Madde 139 - (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 
geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve ko-
vuşturulması şikâyete bağlıdır. 
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Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 

Madde 140 - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişi-
ler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Hırsızlık 

Madde 141 - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya baş-
kasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla ka-
dar hapis cezası verilir.

(2) (Mülga fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./105.md.) 

Nitelikli Hırsızlık 

Madde 142 - (1) Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulu-
nan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya 
eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış 
yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafiflet-
mek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

f) (Mülga bent: 02/07/2012 - 6352 S.K./82.md.) 

İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Suçun; 

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararla-
narak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak su-
retiyle, 

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak, 

g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hak-
kında, 

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın 
(b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak du-
rumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya de-
polanmasına ait tesislerde işlenmesi hâlinde, (Değişik ibare: 02/07/2012 - 6352 S.K./82.md.) 
beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçe-
vesinde işlenmesi hâlinde, (Değişik ibare: 02/07/2012 - 6352 S.K./82.md.) ceza yarı oranında 
artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
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(4) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.6.md) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut doku-
nulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı 
soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

Suçun Gece Vakti İşlenmesi 

Madde 143 - (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine 
kadar artırılır.

Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller 

Madde 144 - (1) Hırsızlık suçunun; 

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde, 

b) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,

İşlenmesi hâlinde, şikâyet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur. 

Malın Değerinin Az Olması 

Madde 145 - (1) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./16.mad) Hırsızlık suçunun konusunu 
oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, su-
çun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçi-
lebilir.

Kullanma Hırsızlığı 

Madde 146 - (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek 
üzere işlenmesi hâlinde, şikâyet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak 
malın suç işlemek için kullanılmış olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 

Zorunluluk Hâli 

Madde 147 - (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde, 
olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vaz-
geçilebilir. 

Yağma 

Madde 148 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel doku-
nulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir 
zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya 
malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabile-
cek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, 
böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek 
bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymama-
ya mecbur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getiril-
mesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Nitelikli Yağma 

Madde 149 - (1) Yağma suçunun; 

a) Silâhla, 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, 
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c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde, 

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, 

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaş-
mış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır.

Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 

Madde 150 - (1) Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir 
kullanması hâlinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza 
üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Mala Zarar Verme 

Madde 151 - (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip 
eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzeri-
ne, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya 
değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri 

Madde 152 - (1) Mala zarar verme suçunun; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlan-
masına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, 

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her 
türlü eşya veya tesis hakkında,

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan 
veya bağ çubuğu hakkında,

d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hak-
kında, 

e) Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya 
konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 

f) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının 
maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına 
olarak, 

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Mala zarar verme suçunun; 

a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, 
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b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, 

c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak, 

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. 

İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 

Madde 153 - (1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bun-
ların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak 
yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir 
maksadıyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 

Madde 154 - (1) (Değişik fıkra: 25/02/2009 - 5841 S.K./1.mad) Bir hakka dayanmaksızın baş-
kasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden 
veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlan-
masına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar 
hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir. 

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk 
edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen 
veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse 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 veya başkasının yara-
rına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar 
eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş 
olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş 
eşya hakkında işlenmesi hâlinde, 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, şikâyet üzerine, altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. 

Dolandırıcılık 

Madde 157 - (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına ola-
rak, 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 suretiyle, 
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b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, 

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek 
tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak 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; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, 

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güve-
nin kötüye kullanılması suretiyle, 

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını 
sağlamak maksadıyla, 

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

İşlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur.(Değişik cümle: 03/04/2013 - 6456 S.K./40. md) Ancak, (e) , (f) , (j) ve (k) bent-
lerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli 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, yukarı-
daki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 

Madde 159 - (1) Dolandırıcılığın, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlen-
mesi hâlinde, şikâyet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmo-
lunur.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 

Madde 160 - (1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da 
hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan 
haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Hileli İflâs 

Madde 161 - (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli 
tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması hâlinde, 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 ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, 
kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hâlde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, 
borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi, 

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az 
gösterilmesi, gerekir. 
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Taksirli İflâs 

Madde 162 - (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla 
iflâsa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Karşılıksız Yararlanma 

Madde 163 - (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen 
bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya 
şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) (Ek fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./83.md.) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik 
enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlen-
mesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi 

Madde 164 - (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri 
veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamu-
ya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin 
zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya 
verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 

Madde 165 - (Değişik madde: 26/06/2009 - 5918 S.K./3.mad) 

(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlen-
mesine 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 hukukî ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek 
suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yet-
kili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep 

Madde 167 - (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların; 

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta bera-
ber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, 
teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili 
akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.
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Etkin Pişmanlık 

Madde 168 - (Değişik madde: 29/06/2005 - 5377 S.K./20.mad) 

(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli 
iflâs (Mülga ibare: 02/07/2012 - 6352 S.K./84.md.) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu 
nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin 
bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle 
tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gös-
terilmesi 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 fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./84.md.) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren 
veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişi-
sinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde 
kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde 
ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan 
fazla yararlanamaz.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 

Madde 169 - (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi su-
retiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbir-
lerine hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 

Madde 170 - (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde 
ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran, 

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silâhla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, 

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden 
olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 

Madde 171 - (1) Taksirle;

a) Yangına, 

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,
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Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması 
hâlinde, 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 hâlinde, beş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli 
olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide 
bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuvar 
veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden 
olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye 
elverişli olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Atom Enerjisi İle 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 sebebiyet veren kişi, beş 
yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi 

Madde 174 - (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, ya-
ralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik 
maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muha-
faza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamı-
na giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve 
teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 
hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli 

Madde 175 - (1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının ha-
yatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama 

Madde 176 - (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü 
açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 

Madde 177 - (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakı-
mından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında 
ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
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İşaret ve Engel Koymama 

Madde 178 - (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eş-
yadan 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 hâle getirerek, konuldukları yerden 
kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak 
ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı 
açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç 
sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hük-
müne göre cezalandırılır. 

Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 

Madde 180 - (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya mal-
varlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR

Çevrenin Kasten Kirletilmesi 

Madde 181 - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar 
verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, yukarı-
daki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor 
hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin 
doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla il-
gili olarak işlenmesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bun-
lara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 

Madde 182 - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya 
verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, 
toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis ceza-
sına hükmolunur.
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(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yetene-
ğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabile-
cek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine 
neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gürültüye Neden Olma 

Madde 183 - (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin 
sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

İmar Kirliliğine Neden Olma 

Madde 184 - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yap-
tıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su 
veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre ce-
zalandırılır. 

(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 tâbi yerlerde uygulanır. 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve 
ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası 
açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan 
kalkar. 

(6) (Ek fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./21.mad) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 
tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Zehirli Madde Katma 

Madde 185 - (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketile-
cek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin 
hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenme-
si hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 

Madde 186 - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiş-
tirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran 
kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir. 

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma 

Madde 187 - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya 
satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. 

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek 
ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 
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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 

Madde 188 - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, 
ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendi-
rilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen 
kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama so-
nucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. 

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, 
satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, 
bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faali-
yeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye 
bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/06/2005 - 5377 S.K./22.mad) Ancak, 
verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üre-
timinde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye 
ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, 
dört yıldan az olmamak üzere hapis ve 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, kimyacı-
lıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 

Madde 189 - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirle-
rine hükmolunur. 

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 

Madde 190 - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; 

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın 
yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis 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, kimyacı-
lıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 



54 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulun-
durmak 

Madde 191 - (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.7.md) 

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran 
kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik ted-
birine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, 
kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir. 
(Ek cümle: 31/03/2011 - 6217 S.K 20. mad.) Bu karar, durma kararının hukuki sonuçlarını 
doğurur.

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurum-
da uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla 
yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek 
bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturu-
cu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye so-
rumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi 
ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. 

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarih-
ten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin 
uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. 

(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında 
açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm 
verilir.

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedil-
dikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik 
tedbirine tâbi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun 
için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar 
verilmemiş olması gerekir. 

(7) Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine 
uygun davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.

Etkin Pişmanlık 

Madde 192 - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan 
kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu 
veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen 
bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçiril-
mesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran 
kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne 
zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

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

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatıl-
madan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.
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Zehirli Madde İmal ve Ticareti 

Madde 193 - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne 
bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 

Madde 194 - (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına 
veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 

Madde 195 - (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kim-
senin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere 
uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Usulsüz Ölü Gömülmesi 

Madde 196 - (1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdü-
ren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR

Parada Sahtecilik 

Madde 197 - (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, 
sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki 
yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Paraya Eşit Sayılan Değerler 

Madde 198 - (1) Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, 
tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden 
senetler, tahviller ve evrak ile millî ziynet altınları, para hükmündedir. 

Kıymetli Damgada Sahtecilik 

Madde 199 - (1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza 
eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalan-
dırılır.

(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan 
kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Damgalı kâğıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendi-
ğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır. 
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Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar 

Madde 200 - (1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya malzemeyi 
izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza 
eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Etkin Pişmanlık 

Madde 201 - (1) Sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, 
muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya kıymetli damgaları tedavüle koymadan 
ve resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak 
üretilen para veya kıymetli damgaların üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber verir-
se, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli 
damgaların ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak 
üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, 
resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin 
üretildiği veya saklandığı yerleri ilgili makama haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının 
yakalanmasını ve bu malzemenin ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hük-
molunmaz.

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 kurumu 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 emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya 
varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına 
aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Resmî Belgede Sahtecilik 

Madde 204 - (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başka-
larını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, 
gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge dü-
zenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 

Madde 205 - (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

Madde 206 - (1) Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan 
beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
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Özel Belgede Sahtecilik 

Madde 207 - (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi baş-
kalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

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 İmzanın Kötüye Kullanılması 

Madde 209 - (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan im-
zalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran 
kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde 
bulundurup da hukukî sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümle-
rine göre cezalandırılır. 

Resmî Belge Hükmünde Belgeler 

Madde 210 - (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kam-
biyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması hâlinde, 
resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık 
mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen bel-
genin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç 
doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hük-
molunur. 

Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 

Madde 211 - (1) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belge-
lenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, yarısı ora-
nında indirilir. 

İçtima 

Madde 212 - (1) Sahte resmî veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanıl-
ması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 

Madde 213 - (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vü-
cut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun silâhla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, kullanılan silâhın niteliğine göre yarı ora-
nına kadar artırılabilir. 
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Suç İşlemeye Tahrik 

Madde 214 - (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden 
kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, 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, (Ek ibare: 11/04/2013 - 6459 S.K./10. md) bu nedenle kamu düzeni açısından 
açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 

Madde 216 - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere 
sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, 
bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayana-
rak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını 
bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunlara Uymamaya Tahrik 

Madde 217 - (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını 
bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ce-
zalandırılır. 

Ortak Hüküm 

Madde 218 - (1) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./25.mad) Yukarıdaki Maddelerde ta-
nımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar 
artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıkla-
maları suç oluşturmaz.

Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma 

Madde 219 - (1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sıra-
sında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif 
ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan 
birine hükmolunabilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu sıfattan bilistifade hükümetin idaresi-
ni ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salâhiyeti takbih ve 
tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin 
vazifesi icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar 
hapse ve adlî para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun 
menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine hükmolunur.

(3) Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve 
sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında dahi 
balâdaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur.
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(4) Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı fiillerden başka bir 
cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile 
mahkûm olur.

(5) Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarıitibara almış ise cezayı çoğaltmaya mahal 
yoktur. 

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 

Madde 220 - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yöneten-
ler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları iş-
lemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, 
örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. 

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden 
yarısına kadar artırılır. 

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da ce-
zaya hükmolunur. 

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca 
fail olarak cezalandırılır. 

(6) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./85.md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak su-
çundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.(Ek cümle: 11/04/2013 - 6459 S.K./11. 
md) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.

(7) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./85.md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olma-
makla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 
Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar 
indirilebilir.

(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya 
da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Etkin Pişmanlık 

Madde 221 - (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanma-
dan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgi-
lerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak et-
meksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz. 

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan 
örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını 
sağlamaya elverişli bilgi vermesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan (Ek ibare: 29/06/2005 
- 5377 S.K.26.md) ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek 
ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçe-
vesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya 
örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan 
sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe 
kadar indirim yapılır. 
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(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri-
ne hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. 

(6) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.8.md) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hü-
kümleri birden fazla uygulanmaz.

Şapka ve Türk Harfleri 

Madde 222 - (1) 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunla, 1.11.1928 
tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara 
veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

ALTINCI BÖLÜM
ULAŞIM ARAÇLARINA VEYA SABİT PLATFORMLARA KARŞI 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 hâlinde 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 hâlinde, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracı-
nın hareket etmesini 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 hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca ce-
zaya hükmolunur. 

(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uy-
gulanır.

Kıt`a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali 

Madde 224 - (1) Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir plat-
formu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zap-
teden veya kontrolü altına alan kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca ce-
zaya hükmolunur. 

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uy-
gulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR

Hayasızca Hareketler 

Madde 225 - (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Müstehcenlik 

Madde 226 - (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya 
da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, 
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b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gös-
teren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, 

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, 

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya 
kiraya veren, 

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren 
veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan, 

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanma-
sına 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 kullanan kişi, 
beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 
ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bu-
lunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yol-
dan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülke-
ye 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 sağla-
yan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolu-
nur. 

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması 
engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz. 

Fuhuş 

Madde 227 - (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik 
eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik 
hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden 
veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tama-
men geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. 

(3) (Mülga fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.45.md) 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa 
sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarısından iki katına kadar artırılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, 
vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafın-
dan ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
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(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolu-
nur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi,tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.*

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama 

Madde 228 - (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek ceza bir katı 
oranında artırılır. 

(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın 
talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Dilencilik 

Madde 229 - (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durum-
da bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat 
artırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR

Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören 

Madde 230 - (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran 
kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararı-
nın kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(5) Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki ay-
dan altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası ve 
hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlen-
me için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

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 ço-
cukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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Kötü Muamele 

Madde 232 - (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulu-
nan 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 bulunduğu terbiye hak-
kından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli 

Madde 233 - (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış 
bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Velâyet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 
kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddî ve manevî özen noksanlığı 
nedeniyle çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya 
baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 

Madde 234 - (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece 
dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altın-
da bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması 
hâlinde, 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 fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.10.md) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında 
evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar 
etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR

İhaleye Fesat Karıştırma 

Madde 235 - (1) (Değişik fıkra: 11/04/2013 - 6459 S.K./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 yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: 

a) Hileli davranışlarla; 

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecin-
deki işlemlere katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını 
sağlamak, 

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olma-
dığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip oldu-
ğundan bahisle değerlendirmeye almak.
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b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken 
bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak. 

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye ka-
tılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere 
katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek 
için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

(3) (Değişik fıkra: 11/04/2013 - 6459 S.K./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 durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gel-
memiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle 
ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma 
veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya ku-
ruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şir-
ketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya 
kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat 
karıştırılması hâlinde de uygulanır.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma 

Madde 236 - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, 
kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifası-
na fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması hâlinde, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır: 

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya ka-
bul edilmesi. 

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edil-
mesi.

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süre-
sinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde be-
lirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi.

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre veril-
memesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi. 

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu 
nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

Fiyatları Etkileme 

Madde 237 - (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi so-
nucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair 
hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.
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(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza 
üçte biri oranında 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 getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya 
kamu hizmeti veya genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan 
kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklan-
ması 

Madde 239 - (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarî sır, bankacılık 
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden 
kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetki-
siz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi hâlinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler hak-
kında da uygulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdir-
de, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri 
açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma 

Madde 240 - (1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın 
ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tefecilik 

Madde 241 - (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 

Madde 242 - (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat 
sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR

Bilişim Sistemine Girme 

Madde 243 - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren 
ve 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 hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. 

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 
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Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 

Madde 244 - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya 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 üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya baş-
kasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan 
altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 

Madde 245 - (Değişik madde: 29/06/2005 - 5377 S.K./27.mad) 

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya 
elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rıza-
sı olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, 
satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka 
bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; 

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.11.md) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu 
Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 

Madde 246 - (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat 
sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

Zimmet 

Madde 247 - (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve 
gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu gö-
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revlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâ-
linde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. 

Etkin Pişmanlık 

Madde 248 - (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edil-
mesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi 
indirilir.

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edil-
mesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı in-
dirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri 
indirilir. 

Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 

Madde 249 - (1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, 
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

İrtikâp 

Madde 250 - (1) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./86.md.) Görevinin sağladığı nüfuzu kö-
tüye kullanmak suretiyle 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 davranışları karşısında, kişinin haklı bir 
işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur 
hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halin-
de, icbarın varlığı kabul edilir.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranış-
larla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir 
kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması hâlinde, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) (Ek fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./86.md.) İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun 
ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza ya-
rısına kadar indirilebilir.

Denetim Görevinin İhmali 

Madde 251 - (1) Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle 
yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. 

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkân sağla-
yan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Rüşvet 

Madde 252 - (Değişik madde: 02/07/2012 - 6352 S.K./87.md.) 

(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar va-
sıtasıyla, 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 vasıta-
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sıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci 
fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır. 

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmo-
lunur. 

(4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edil-
memesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulun-
ması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, 
birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(5) Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya 
rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına 
bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır.

(6) Rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişi-
nin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, 
müşterek fail olarak cezalandırılır.

(7) Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin; yargı gö-
revi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza 
üçte birden yarısına kadar artırılır.

(8) Bu madde hükümleri; 

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
iştirakiyle kurulmuş şirketler,

c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar,

d) Kamu yararına çalışan dernekler,

e) Kooperatifler,

f) Halka açık anonim şirketler,

adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, gö-
revlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar 
vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul 
edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi 
halinde de uygulanır. 

(9) Bu madde hükümleri; 

a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine,

b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev 
yapan hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere,

c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine, 

d) Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal 
bir faaliyet yürüten kişilere,

e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görev-
lendirilen vatandaş veya yabancı hakemlere,

f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin 
görevlilerine veya temsilcilerine, 

görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da uluslararası ticari işlemler 
nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut muhafazası amacıyla; doğrudan 
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veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar tarafından 
talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır. 

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren rüşvet suçunun yurt dışında yabancı tarafından işlen-
mekle 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 kendisi-
ne menfaat temin edilen kişiler hakkında, Türkiye’de bulundukları takdirde, resen soruştur-
ma ve kovuşturma yapılır.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 

Madde 253 - (1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Etkin Pişmanlık 

Madde 254 - (1) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./88.md.) Rüşvet alan kişinin, durum 
resmi makamlarca öğrenilmeden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makam-
lara aynen teslim etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. 
Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin durum resmi makamlarca öğ-
renilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi halinde de hakkında bu suçtan 
dolayı cezaya hükmolunmaz.

(2) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./88.md.) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görev-
lisiyle anlaşmaya varan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık 
duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi halinde, hakkında rüşvet suçundan 
dolayı cezaya hükmolunmaz. 

(3) (Değişik fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./88.md.) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, 
durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili ma-
kamları haberdar etmesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

(4) (Ek fıkra: 26/06/2009 - 5918 S.K./4.mad) Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine 
rüşvet veren kişilere uygulanmaz.

Nüfuz Ticareti 

Madde 255 - (Değişik madde: 02/07/2012 - 6352 S.K./89.md.) 

(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi 
amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir 
başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası 
yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle men-
faat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi ce-
zaya hükmolunur. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde bulunulması ve fakat 
bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulunulması ve fakat bunun ka-



70 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

bul edilmemesi hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza 
ile cezalandırılır.

(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi 
veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirti-
len ceza ile cezalandırılır.

(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç oluşturduğu hallerde 
kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.

(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan kişiler üzerinde 
nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. Bu kişiler hakkında, Türkiye’de bulunmaları 
halinde, vatandaş veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma 
yapılır.

Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması 

Madde 256 - (1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişi-
lere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Görevi Kötüye Kullanma 

Madde 257 - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine 
aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya 
da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 08/12/2010 - 6086 S.K./1.mad.) menfaat, sağlayan kamu 
görevlisi,(Değişik ibare: 08/12/2010 - 6086 S.K./1.mad.) altı aydan iki yıla kadar, hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ih-
mal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya 
da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 08/12/2010 - 6086 S.K./1.mad.) menfaat, sağlayan kamu 
görevlisi, (Değişik ibare: 08/12/2010 - 6086 S.K./1.mad.) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(3) (Mülga fıkra: 02/07/2012 - 6352 S.K./105.md.) 

Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 

Madde 258 - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli 
kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan 
veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de 
aynı ceza verilir. 

Kamu Görevlisinin Ticareti 

Madde 259 - (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya 
hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır. 

Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması 

Madde 260 - (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine 
gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu 
görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi 
sayısının üçten fazla olmaması hâlinde cezaya hükmolunmaz. 
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(2) Kamu görevlilerinin meslekî ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak bi-
çimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları hâlinde, verilecek cezada indi-
rim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir. 

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 

Madde 261 - (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşı-
nır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulu-
nan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi 

Madde 262 - (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye te-
şebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde görevi sürdüren kimseye üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu 

Madde 263 - (Mülga madde: 17/04/2013 - 6460 S.K./13. md) 

Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 

Madde 264 - (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi ol-
maksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya ma-
dalyaları 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 İçin Direnme 

Madde 265 - (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya 
tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi 
tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 
güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranın-
da artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl-
lerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır

Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma 

Madde 266 - (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlen-
mesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı 
esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR

İftira 

Madde 267 - (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın 
yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da 
idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden 
kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yarı oranında 
artırılır. 

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olma-
dığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tu-
tuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olma-
dığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklan-
ması hâlinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere 
göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti hâ-
linde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, 
mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre 
verilecek ceza yarısı kadar artırılır. 

(7) (İptal fıkra: Anayasa Mah. 17.11.2011 tarih ve 2010/115 E.; 2011/154 K.) 

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarih-
ten başlar. 

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya 
eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilân olunur. İlân masrafı, hükümlüden tahsil edilir. 

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 

Madde 268 - (1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapıl-
masını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, 
iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

Etkin Pişmanlık 

Madde 269 - (1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idarî soruşturma başlamadan 
önce, iftirasından dönmesi hâlinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte 
dördü indirilir. 

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme hâlinde, iftira suçun-
dan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. 

(3) Etkin pişmanlığın; 

a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi,

b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı,

c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri, indirilebilir.

(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idarî yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil do-
layısıyla; 
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a) İdarî yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması hâlinde, verilecek 
cezanın yarısı, 

b) İdarî yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması hâlinde, verilecek ceza-
nın üçte biri, indirilebilir. 

(5) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./30.mad) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan 
dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayın-
lanması gerekir.

Suç Üstlenme 

Madde 270 - (1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığı-
nı bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi 
cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi hâlinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği 
gibi tamamen de kaldırılabilir. 

Suç Uydurma 

Madde 271 - (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya 
da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde 
uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Yalan Tanıklık 

Madde 272 - (1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık 
dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya 
kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kap-
samında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur. 

(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında 
başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat 
kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki 
fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde; yük-
lenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına 
dair karar verilmiş olması koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yok-
sun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 

(6) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet ha-
pis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis 
cezasına mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlan-
mış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır. 

(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yap-
tırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler 

Madde 273 - (1) Kişinin; 

a) Kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma 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,

Hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında yapılan yalan tanıklık hâlle-
rinde uygulanmaz. 

Etkin Pişmanlık 

Madde 274 - (1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksun-
luğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi 
hâlinde, cezaya hükmolunmaz. 

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçla-
yacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi hâlin-
de, verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. 

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce 
gerçeğin söylenmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadarı indirilebilir. 

Yalan Yere Yemin 

Madde 275 - (1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, cezaya hükmo-
lunmaz. 

(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi hâlin-
de, verilecek cezanın 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 tarafından görevlendirilen bi-
lirkişinin gerçeğe aykırı mütalâada bulunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade 
veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi hâlinde, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 

Madde 277 - (Değişik madde: 02/07/2012 - 6352 S.K./90.md.) 

(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, gerçeğin ortaya çık-
masını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, 
şüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir 
karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, 
bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması halinde, fikri içtima 
hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır.
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Suçu Bildirmeme 

Madde 278 - (Değişik madde: 02/07/2012 - 6352 S.K./91.md.) 

(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün 
bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre ceza-
landırılır.

Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya 
da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu 
önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 

Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini 
göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden 
veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya 
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 

Madde 280 - (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaş-
masına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren 
sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hiz-
meti veren diğer kişiler anlaşılır. 

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 

Madde 281 - (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini 
yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra 
hükmüne göre ceza verilmez. 

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verile-
cek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye tes-
lim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dör-
dü indirilir.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 

Madde 282 - (1) (Değişik fıkra: 26/06/2009 - 5918 S.K./5.mad) Alt sınırı altı ay veya daha fazla 
hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran 
veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda 
kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar ha-
pis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek fıkra: 26/06/2009 - 5918 S.K./5.mad) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmek-
sizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul 
eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



76 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

(3) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesle-
ğin icrası sırasında işlenmesi hâlinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(5) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 

(6) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele 
geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesi-
ni kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.

Suçluyu Kayırma 

Madde 283 - (1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün in-
fazından kurtulması için imkân sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verile-
cek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi hâlinde, 
cezaya hükmolunmaz. 

Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme 

Madde 284 - (1) Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulun-
duğu yeri bildiği hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği 
hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, veri-
lecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmo-
lunmaz. 

Gizliliğin İhlâli 

Madde 285 - (Değişik madde: 02/07/2012 - 6352 S.K./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 yararlanma hakkının veya haberleşmenin gizliliğinin ya da özel hayatın gizlili-
ğinin ihlal edilmesi,

b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak yapılan açıklamanın maddi 
gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli olması,

gerekir.

(2) Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı gizli tutulması 
gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden kişi, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşma-
daki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için, tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizli-
lik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.
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(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı 
kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde, ceza yarısına kadar artırılır.

(5) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algılanmalarına yol açacak 
şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur.

(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 işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetki-
siz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

GENİTAL MUAYENE 

Madde 287 - (1) Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen 
veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde 
öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 

Madde 288 - (Değişik madde: 02/07/2012 - 6352 S.K./93.md.) 

(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir ka-
rar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı gö-
revi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı 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 ha-
cizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasar-
rufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan 
önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında veri-
lecek cezaların beşte dördü indirilir. 

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya her-
hangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması 
nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(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 Bozulması 

Madde 290 - (1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkoyan 
kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya her-
hangi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınması 
hâlinde hırsızlık, cebren alınması hâlinde yağma, hileyle alınması hâlinde dolandırıcılık, tah-
rip edilmesi hâlinde mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın 
sahibi olması hâlinde, verilecek cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir. 
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Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 

Madde 291 - (1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kuru-
muna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 

Madde 292 - (1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu 
görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(3) Bu suçun, silâhlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tarafından birlikte işlen-
mesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir katına kadar artırılır. 

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâllerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi duru-
munda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştırılan hükümlüler ile hapis 
cezası adlî para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır.

(Metinden çıkartılan fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./33.mad) 

Etkin Pişmanlık 

Madde 293 - (1) ... tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek 
kendiliğinden teslim olması hâlinde, kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekleştiği güne ka-
dar geçen süre dikkate alınarak, verilecek cezanın altıda beşinden altıda birine kadarı indiri-
lir. Ancak, kaçma süresinin altı ayı geçmesi hâlinde cezada indirim yapılmaz.

Kaçmaya İmkân Sağlama 

Madde 294 - (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek olan hapis cezasının süresine göre iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, hükümlünün cezası; 

a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla, 

b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan oniki yıla,

Kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri ora-
nında artırılır. 

(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması hâlinde, bu sayı göz önünde bulundu-
rularak, verilecek ceza üçte birden bir katına kadar artırılır. 

(5) Bu suçların gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli 
kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, üçte biri oranında artırılır.

(6) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 
üçte biri oranında indirilir.

(7) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâllerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi duru-
munda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya naklî ile görevli kişinin dikkat 
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ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından yararlanarak kaçması hâlinde, altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 

Madde 295 - (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya naklî ile görevli 
kişilerin, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri hâlinde, görevi kötüye kullanma 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Muhafaza veya naklî ile görevli olan kimse, görevinin gereklerine aykırı olarak gözaltına 
alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir süreyle uzaklaşmasına izin 
verirse; altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bu fırsattan yararlanarak kaçması hâlinde, 
kaçmaya kasten imkan sağlama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 

Madde 296 - (1) Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması hâlinde, her biri hak-
kında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hükümlü veya tutuklu sayısının 
üçten fazla olmaması hâlinde, bu suçtan dolayı cezaya hükmedilmez. 

(2) Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlara ilişkin hüküm-
lere göre cezaya hükmolunur. 

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 

Madde 297 - (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silâh, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya 
elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurul-
ması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikrî içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı 
oranında artırılır. 

(2) (İptal fıkra: Anayasa Mah.07/07/2011 tarih ve 2010/69 E. ve 2011/116 K. ile) 

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla gö-
revli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında bulundu-
ran veya kullanan 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 tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların ha-
berleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde 
eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faali-
yetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat 
tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet 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 engelleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya 
ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi 
sayılır.

(3) Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağır-
laşmış hâllerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, ayrıca kasten yaralama veya kasten 
öldürme suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE 
ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Cumhurbaşkanına Hakaret 

Madde 299 - (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./35.mad) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza altıda biri oranında 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 özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alâmeti 
olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır. 

(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlen-
mesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama 

Madde 301 - ( Değişik Madde: 08/05/2008 - 5759 S.K/md.1) 

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak 

Madde 302 - (1) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./36.mad) Devlet topraklarının tamamını 
veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını 
zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan 
bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dola-
yı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Düşmanla İşbirliği Yapmak 

Madde 303 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş hâlinde olan devletin ordusunda hiz-
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met kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silâhlı müca-
deleye giren vatandaş, müebbet hapis 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 işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi 
hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete 
alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz. 

Devlete Karşı Savaşa Tahrik 

Madde 304 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareket-
lerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak 
yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/2005 - 5377 S.K./37.mad) 

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek 
üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hare-
ket olarak kabul edilir. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama 

Madde 305 - (1) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./38.mad) Temel millî yararlara karşı 
fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da 
Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para 
cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

(2) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./38.mad) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlin-
de, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Suç savaş hâli dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Baka-
nının iznine bağlıdır. 

(4) Temel millî yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, millî güvenlik ve Cumhu-
riyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.

Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama 

Madde 306 - (1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz 
olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan 
kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk va-
tandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 

(6) Bu madde hükümleri, fiilî savaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal 
eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında 
uygulanmaz. 
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Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma 

Madde 307 - (1) Devletin silâhlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, 
deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bun-
lar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici 
bir süre için olsa bile kullanılmayacak hâle getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(2) Suçun; 

a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması, 

b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini teh-
likeye koymuş olması,

Hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tahrip veya kullanılamaz hâle gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elin-
de bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda 
meydana gelmiş veya bu nedenle suçun 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 ko-
laylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıy-
la anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen 
kişiye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaş-
mış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verilir. 

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan 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 hâlinde de bu madde hükümleri uy-
gulanır.

Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım 

Madde 308 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş hâlinde olduğu devlete, savaşta Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, 
doğrudan veya dolaylı olarak veren vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu hüküm, Türkiye’de oturan yabancı hakkında da uygulanır. 

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle 
olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya 
Türkiye’de oturan yabancıya aynı ceza verilir.

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı hâller dışında, nerede bulunursa 
bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında oturan diğer kim-
selerle Türkiye Devleti zararına veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak ni-
telikte doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye’de oturan 
yabancıya iki yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman devletle aralarında savaş için ittifak veya işti-
rak olan devlet yararına işlenmesi hâlinde de bu madde hükümleri uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

Anayasayı İhlâl 

Madde 309 - (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü 
düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düze-
nin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dola-
yı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı 

Madde 310 - (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi hâlinde de suç tamamlanmış gibi cezaya 
hükmolunur. 

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiilî saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin 
ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az 
olamaz. 

Yasama Organına Karşı Suç 

Madde 311 - (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırma-
ya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engel-
lemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dola-
yı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Hükûmete Karşı Suç 

Madde 312 - (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldır-
maya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimse-
ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dola-
yı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan 

Madde 313 - (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı 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 silâhlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş hâlinde olmasının sağladığı ko-
laylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunur. 

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi 
hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.
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Silahlı Örgüt 

Madde 314 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek ama-
cıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ve-
rilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından ay-
nen uygulanır. 

Silah Sağlama 

Madde 315 - (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak 
maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sok-
mak suretiyle silâh temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç İçin Anlaşma 

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi 
birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir 
biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce 
bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

ALTINCI BÖLÜM

MİLLÎ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR

Askerî Komutanlıkların Gasbı 

Madde 317 - (1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri 
hâlde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun 
veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya 
şehrin komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir.

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda 
gösterilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri 
için verilen emirlere uymayanlara da aynı ceza verilir.

Halkı Askerlikten Soğutma 

Madde 318 - (1) (Değişik fıkra: 11/04/2013 - 6459 S.K./13. md) Askerlik hizmetini yapanları 
firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazge-
çirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.

Askerleri İtaatsizliğe Teşvik 

Madde 319 - (1) Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanun-
lara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini veya askerlik hizmetine 
ilişkin görevlerini ihlâle yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya 
diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimse-
lere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, alenî olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı oranında artırılır.



TCK

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 85

Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma 

Madde 320 - (1) Hükûmetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya 
bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları 
silâhlandıran kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Asker yazılanlar veya silâhlandırılanlar arasından asker veya askerlik çağında olanlar var-
sa ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Savaş Zamanında Emirlere Uymama 

Madde 321 - (1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya karar-
larına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

Savaş Zamanında Yükümlülükler 

Madde 322 - (1) Savaş zamanında, Devletin silâhlı kuvvetlerinin veya halkın ihtiyaçları için 
Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan 
bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri 
kısmen veya tamamen yerine getirmeyen kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi taksirden ileri gelmişse, 
cezanın dörtte üçüne kadarı indirilebilir.

(3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile arala-
rında sözleşme bulunan aracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında 
da aynı cezalar uygulanır. 

(4) Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan yukarıdaki fıkralarda 
yazılı kişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Savaşta Yalan Haber Yayma 

Madde 323 - (1) Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya 
halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde 
asılsız veya abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden 
veya temel millî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıl-
dan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Eğer fiil;

a) Propagandayla,

b) Askerlere yönelik olarak,

c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi,

İşlenmişse, verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir.

(3) Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse müebbet hapis cezası verilir. 

(4) Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak 
şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde 
etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin 
güne kadar adlî para cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmişse ceza yarısı; düş-
manla anlaşma sonucu işlenmiş ise bir katı oranında artırılır.
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Seferberlikle İlgili Görevin İhmali 

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 hâlinde bulunan bir devletten akademik derece veya şe-
ref, unvan, nişan ve diğer fahrî rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden 
vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler 

Madde 326 - (1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya ve-
sikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan 
veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan 
veya çalan kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya 
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet hapis cezası verilir.

Devletin Güvenliğine İlişkin 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 hareketlerini 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 hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse,

b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya as-
kerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa,

Fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 

Madde 329 - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği iti-
barıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan hâlde, faile altı ay-
dan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâllerden birinin varlığı hâlinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar 
hapis cezası verilir.
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Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 

Madde 330 - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itiba-
rıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimse-
ye müebbet hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verilir.

Uluslararası Casusluk 

Madde 331 - (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 
niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya as-
kerî casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan 
yabancıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

Askerî Yasak Bölgelere Girme 

Madde 332 - (1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya 
hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik 

Madde 333 - (1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerek-
tirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınaî yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına 
kullanan veya kullanılmasını sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne ka-
dar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenir veya Devletin savaş 
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokacak olursa, faile 
müebbet hapis cezası verilir.

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için 
görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu fiilden dolayı zarar mey-
dana gelebildiği takdirde faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları zamanında yetkili-
lere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir.

Yasaklanan Bilgileri Temin 

Madde 334 - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını ya-
sakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle 
karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini 

Madde 335 - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını ya-
sakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla temin eden kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaş 
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış 
ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.
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Yasaklanan Bilgileri Açıklama 

Madde 336 - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını ya-
sakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye üç yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan hâlde faile altı ay-
dan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama 

Madde 337 - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını ya-
sakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla açıklayan kimseye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilir.

Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi 

Madde 338 - (1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle 
davranan faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya 
askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan faile üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma 

Madde 339 - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması 
gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından 
gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edi-
lebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan 
kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE KARŞI SUÇLAR

Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç 

Madde 340 - (1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek 
ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuş-
turma yabancı devletin şikâyetine bağlıdır. 

Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret 

Madde 341 - (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik ala-
metlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikâyetine bağlıdır. 
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Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç 

Madde 342 - (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı 
devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları veya uluslararası kuruluşların temsilcileri 
ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevle-
rinden dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler 
hakkında, bu Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikâyetine bağ-
lıdır. 

Karşılıklılık Koşulu 

Madde 343 - (1) Bu bölümde yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık koşuluna bağlıdır

DOKUZUNCU BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

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 kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki 
yıl sonra,

c) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 345 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1 - (Ek madde: 11/04/2013 - 6459 S.K./14. md) 

(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 235 inci maddesinde yapılan değişiklik 
sebebiyle görülmekte olan davalarda görevsizlik kararı verilemez.
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44



92 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yü-
rürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamaları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanma-
sı için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar 
hakkında ne suretle hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine 
ilişkin hükümleri kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM

UYUM HÜKÜMLERİ

Yollamalar 

Madde 3 - (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış 
sayılır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapıl-
mış olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayılır. 

Diğer Kanunlardaki Para Cezalarının Artırılması ve Usulü 

Madde 4 - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para ceza-
larından nispî nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve tazminat kabilinden 
değişen orana bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde (…) gös-
terilmiş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin para cezaları dahil) ;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bü-
tün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisin-
ce miktarına dokunulmamış para cezaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da; 

1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları seksenbeş-
binyediyüzonbeş katına, 

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına, 

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş katına, 

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları ondörtbinikiyüzseksenbeş katına, 

5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları sekizbinbeşyüzyetmiş katına, 

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına, 
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7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları bindörtyüzotuz katına, 

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları kırkdört katına, 

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanunlarla değişik 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş kanunlardaki 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, 

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” cezaları, “adli para” cezasına dönüş-
türülmüştür. 

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik ya-
pılıncaya kadar, (…) alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir 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 cezası-
nın ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn-
fazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi hükümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde 
bir gün karşılığı olarak yüzmilyon Türk Lirası esas alınır.

Ağır Hapis Cezasının Dönüştürülmesi 

Madde 6 - (Değişik: 11/5/2005 - 5349/2 md.) 

(1) Kanunlarda öngörülen “ağır hapis” cezaları, “hapis” cezasına dönüştürülmüştür.

(2) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/14 md.) 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş 
kanunlarda;

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksine bir 
hüküm yoksa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak,

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir ay, üst sınır beş yıl 
olarak,

uygulanır.

Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi 

Madde 7 - (Değişik: 11/5/2005 - 5349/3 md.) (1) Kanunlarda, “hafif hapis” veya “hafif para” 
cezası olarak öngörülen yaptırımlar, idari para cezasına dönüştürülmüştür. İdari para ceza-
sının hesaplanmasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. İlgili kanunda “hafif hapis” cezasının üst sınırının belirtilmediği hallerde, idari para 
cezasının hesaplanmasında esas alınacak gün sayısının üst sınırı, yediyüzotuzdur. 
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(2) Kanunlarda, “hafif hapis cezası” ile “hafif para cezası”nın seçimlik olarak veya birlikte ön-
görüldüğü hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde “hafif hapis cezası” esas 
alınır. 

(3) Kanunlarda, sadece “hafif para cezası”nın öngörüldüğü ve cezanın alt veya üst sınırının 
belirtilmediği hallerde, idari para cezası, yüzyirmimilyon Türk Lirasından az, onsekizmil-
yar Türk Lirasından fazla olamaz. 

(4) Bu madde hükmüne göre idari para cezasına karar vermeye mülki amir yetkilidir.

Yeni Türk Lirasının Kullanılması 

Madde 8 - (1) Türk Ceza Kanununda geçen “Türk Lirası” ibaresi karşılığında, uygulamada, 
28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak adlandırıldığı 
sürece, bu ibare kullanılır. 

Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul 

Madde 9 - (1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza 
Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksı-
zın da karar verilebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Haziran 2005 tarihinden önce verilip de Yargıtay tarafından lehe 
olan hükümlerin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması gerektiği 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 belirlenir.

(4) (Ek fıkra: 11/5/2005 - 5349/4 md.) Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, son-
radan 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 kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararları hak-
kında bu Kanunun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 4.4.1929 tarihli ve 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın ertelenmesi-
ne veya durdurulmasına karar verilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 11 - (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun çeşitli maddelerinde geçen “11 yaş” deyimi “12 yaş” 
olarak değiştirilmiştir. 

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 Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenle-
melere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 
2008 tarihine kadar uygulanır. 

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 Kurulu yürütür. 
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BİRİNCİ KISIM

KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPSAM VE TANIMLAR

Kanunun kapsamı 

Madde 1 - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu 
sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

Tanımlar

Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüp-
hesi altında bulunan kişiyi, 

c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, 

d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil 
eden avukatı,

e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianame-
nin kabulüne kadar geçen evreyi,

f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen ev-
reyi,

g) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma 
konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 

h) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuştur-
ma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

i) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden 
sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara 
katlanacak kişiyi,

j) Suçüstü: 

1. İşlenmekte olan suçu,

2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören 
veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,

3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu,

k) Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işle-
nen suçu,

l) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayı-
sıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas 
olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtları-
na geçirilmeyen hapsi, (1) 

İfade eder.

BİRİNCİ KİTAP 

GENEL HÜKÜMLER
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İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV

Görev

Madde 3 - (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir.

(2) (Ek: 26/6/2009 - 5918/6 md.) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Ka-
nununda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu 
tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin 
soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafından ya-
pılır.

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 uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak 
yüksek görevli 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 mahkemeye gönderir.

(2) Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz 
yoluna gidilebilir.

Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl

Madde 6 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/16 md.) 

(1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek 
dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. 

Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 

Madde 7 - (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veya mah-
kemece yapılan işlemler hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAĞLANTILI DAVALAR

Bağlantı Kavramı

Madde 8 - (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun 
birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır.

(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya de-
ğiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır.

Davaların Birleştirilerek Açılması 

Madde 9 - (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar 
hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir.

Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

Madde 10 - (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştiril-
mesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.
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(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uy-
gulanır.

(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

YETKİ

Yetkili Mahkeme

Madde 12 - (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.

(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve 
zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer 
mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin 
yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mah-
kemesi de yetkilidir.

(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 yetkili-
dir.

(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, yaka-
lanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulun-
duğu yer mahkemesi yetkilidir.

(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer 
mahkemesi yetkilidir.

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki

Madde 14 - (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturul-
ması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları-
na göre belirlenir.

(2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, 
suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir.

(3) Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye’de yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi 
yoksa; yetkili mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının baş-
vurusu üzerine Yargıtay tarafından belirlenir.

(4) Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlileri-
nin işledikleri suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir.
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Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki

Madde 15 - (1) Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt 
Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanın-
da bulunan mahkeme yetkilidir.

(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 taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlar-
da, bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

(4) Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk kara suları dı-
şında işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye’de ilk uğradığı 
limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Bağlantılı Suçlarda Yetki

Madde 16 - (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde 
bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek 
görülebilir.

(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cum-
huriyet savcılarının 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 mah-
keme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirilece-
ğine karar verir.

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur.

Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık

Madde 17 - (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmaz-
lığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler.

Yetkisizlik iddiası

Madde 18 - (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusun-
dan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde incele-
me raporunun okunmasından önce bildirir. 

(2) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce, 
bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen başlangıcında, du-
ruşmalı işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik 
iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re’sen karar veremez. 

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Davanın Nakli

Madde 19 - (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine ge-
tiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı 
derecede bir mahkemeye nakline karar verir.

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu 
güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister.

Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri

Madde 20 - (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik 
nedeniyle hükümsüz sayılmaz.
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Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler

Madde 21 - (1) Bir hâkim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, gecikmesinde sakınca bulu-
nan hâllerde, yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ

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 kay-
yımlık ilişkisi bulunmuşsa,

c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri 
ise,

d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa, 

e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa, 

f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil 
kayın hısımlığı varsa,

g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya 
mağdur vekilliği yapmışsa,

h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,

Hâkimlik görevini yapamaz.

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 bulunan hâkim, kovuşturma evresinde gö-
rev yapamaz.

(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte gö-
rev alamaz. 

Hâkimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler

Madde 24 - (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığı-
nı şüpheye düşürecek 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 bildirilir.

Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi

Madde 25 - (1) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk 
derece mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya; duruşmalı işlerde bölge adliye mah-
kemelerinde inceleme raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafın-
dan yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hâllerde, inceleme 
başlayıncaya kadar hâkimin reddi istenebilir. 

(2) Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye ka-
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dar da hâkimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren 
yedi gün içinde yapılması şarttır. 

Ret İsteminin Usulü

Madde 26 - (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu 
hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır. 

(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi 
içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür.

(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir.

Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme

Madde 27 - (1) Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, 
reddi istenen hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu 
hususta karar verilmesi; 

a) Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi 
içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine, 

b) Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise o yerde ağır ceza mahkemesi-
nin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son 
numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulun-
ması hâlinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine, 

Aittir.

(2) Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza mah-
kemesi ve tek hâkime karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar 
verir.

(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen 
başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır. 

(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görev-
lendirilir. 

Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları

Madde 28 - (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin 
kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte ince-
lenir.

Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler

Madde 29 - (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız gecik-
mesinde sakınca olan işlemleri yapar.

(2) Ancak, hâkimin oturum sırasında reddedilmesi hâlinde, bu konuda bir karar verilebilme-
si 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, gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle 
yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır.

Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii

Madde 30 - (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir 
başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. 
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(2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekindiğinde, merci çe-
kinmenin uygun olup olmadığına karar verir. Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya 
bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir. 

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında 29 uncu madde hükmü 
uygulanır.

Ret İsteminin Geri Çevrilmesi

Madde 31 - (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağı-
daki durumlarda geri çevirir: 

a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa.

b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişse.

c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa.

(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıy-
la, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. 

(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. 

Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi

Madde 32 - (1) Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır.

(2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren 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 merci, hâkime göre belirlenir.

İKİNCİ KISIM

KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME

BİRİNCİ BÖLÜM

KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ

Kararların Verilmesi Usulü 

Madde 33 - (1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan 
müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısı-
nın 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. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulundurulur. Kararların örnek-
lerinde karşı oylar da gösterilir.

(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, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hâkim 
veya mahkeme kararları, (…) hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur.
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(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 hu-
kuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar.

(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

Tebligat Usulleri

Madde 37 - (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, ilgili 
kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır.

(2) Uluslararası andlaşmalar, yazılı belgelerin doğrudan doğruya postayla veya diğer iletişim 
araçlarıyla gönderilmesini kabul ettiğinde; yurt dışına yapılan tebligat, iadeli taahhütlü posta 
veya diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilir.

Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat 

Madde 38 - (1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının 
verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından evrakın aslına yazılır.

Elektronik İşlemler

Madde 38/A - (Ek: 2/7/2012 - 6352/95 md.) 

(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanı-
lır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir 
ve saklanır.

(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kul-
lanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elekt-
ronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzala-
nabilir.

(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektro-
nik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya karar-
lar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.

(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı 
olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.

(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanun-
larda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.

(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce tarana-
rak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir.

(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde tutanak veya belgenin 
aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim, Cumhuriyet savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi 
tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sistemle-
rinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki 
olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca zorun-
lu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez.
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(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakan-
lığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME

Sürelerin Hesaplanması

Madde 39 - (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar.

(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla 
karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. 

(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı 
olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan 
gün yoksa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter.

Eski Hâle Getirme

Madde 40 - (1) Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde 
bulunabilir.

(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi kusursuz sayılır.

Eski Hâle Getirme Dilekçesi

Madde 41 - (1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, 
süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir.

(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini 
de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine ge-
tirilir.

Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar

Madde 42 - (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek 
idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir.

(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı 
itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme 
yerine getirmeyi erteleyebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIKLIK

Tanıkların Çağrılması

Madde 43 - (1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bil-
dirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan 
getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem 
uygulanır. 
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(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 olarak emredebilir.

(4) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halin-
de beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir. 

(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde 
tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.

Çağrıya Uymayan Tanıklar

Madde 44 - (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanık-
lar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacakları-
nın tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek 
sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır.

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî makamlar aracılı-
ğıyla infaz olunur.

Tanıklıktan Çekinme

Madde 45 - (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 

a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı.

b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.

c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu.

d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları.

e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.

(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 
anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlene-
bilirler. Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar 
veremez.

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecek-
leri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler.

Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme

Madde 46 - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çe-
kinme 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 bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp mes-
lek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hak-
kında öğrendikleri bilgiler.

c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdik-
leri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı 
halinde, tanıklıktan 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 savunmasına ve milli güvenliğine za-
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rar verebilecek; anayasal düzeni 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 kavuşturabi-
lecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili 
olarak uygulanır. 

(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildi-
rilmesi hususunu kendisi takdir eder.

Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme

Madde 48 - (1) Tanık, kendisini veya 45 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri 
ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Ta-
nığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir.

Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 

Madde 49 - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli gö-
rüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin 
dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğinde kendisine yemin verdirilir.

Yemin Verilmeyen Tanıklar

Madde 50 - (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 

a) Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar.

b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayama-
yanlar.

c) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu 
kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya 
hükümlü olanlar.

Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi

Madde 51 - (1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip verme-
mek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. 
Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir.

Tanıkların Dinlenmesi 

Madde 52 - (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.

(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin 
belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler.

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; 

a) Mağdur çocukların,

b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından zorunlu olan kişilerin, 

Tanıklığında bu kayıt zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sade-
ce ceza muhakemesinde kullanılır. 
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Tanığa Görevinin Önemini Anlatma

Madde 53 - (1) Tanığa;

a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, 

b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, 

c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, 

d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk 
edemeyeceği,

Anlatılır.

Tanıklara Yemin Verilmesi

Madde 54 - (1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kim-
senin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin, tanıklı-
ğından 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 dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin 
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 işaretlerinden anlayan bir ter-
cüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler.

Tanığın Tekrar Dinlenmesi

Madde 57 - (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tek-
rar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetini-
lebilir.

Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması 

Madde 58 - (1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici 
olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne de-
receye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, 
sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir.

(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları 
açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; 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 tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, 
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. 

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu 
tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 
tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı 
dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı 
saklıdır. 
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(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliği-
nin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir. 

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.

Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular

Madde 59 - (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mah-
keme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan sanık, tanığa gösterilir. 
Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini 
söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez.

(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı durumları 
gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir.

Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme 

Madde 60 - (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkın-
da, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleş-
tirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere 
disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, der-
hâl serbest bırakılır. 

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde 
sulh ceza hâkimi yetkilidir.

(3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre 
tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez.

(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir.

Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler

Madde 61 - (1) 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 ta-
nıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, 
resim ve harç alınmaksızın, ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler

Madde 62 - (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırı olmayanlar bilirki-
şiler hakkında da uygulanır.

Bilirkişinin Atanması

Madde 63 - (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy 
ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya 
sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik 
mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinle-
nemez.
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(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim 
veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de 
aynı biçimde karar verilir.

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir.

Bilirkişi Olarak Atanabilecekler

Madde 64 - (1) Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir 
listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkim-
ler, yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş 
listelerden de bilirkişi seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer verilenle-
rin çıkarılmalarına ilişkin esas ve usuller, yönetmelikte gösterilir.

(2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada belirtilen listelere 
girmeyenler arasından da bilirkişi seçilebilir.

(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. Ancak 
kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. 

(4) Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak gerçek kişi veya 
kişilerin isimlerini, bilirkişi atayacak yargı merciinin onayına sunar.

(5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonu huzurunda “Görevimi ada-
lete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum 
ve vicdanım üzerine yemin ederim.” sözlerini tekrarlayarak yemin ederler. Bu bilirkişilere 
görevlendirildikleri her işte yeniden yemin verilmez.

(6) Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde kendilerini atamış olan merci 
huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin 
tutanak hâkim veya Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır.

(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak bu 
hâle ilişkin gerekçenin kararda gösterilmesi zorunludur.

Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü 

Madde 65 - (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yü-
kümlüdürler: 

a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer 
almış bulunanlar.

b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler.

c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar.

Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi

Madde 66 - (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlı-
ğı, 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 bilirkişi hemen değiştirilebilir. Bu durumda 
bilirkişi, o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine 
teslim edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri verir. Bu bilirkişi, 64 üncü maddede öngö-
rülen listelerden çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla uğranılmış zararları ödemesine de 
karar verilebilir. 
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(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, gerektiğinde 
bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin 
alınmasını isteyebilir.

(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışın-
daki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun 
bakımından aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, 
nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin verebilir. Bu şe-
kilde çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar, bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir 
bölümü olarak dosyaya konulur.

(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişiye teknik nitelikte bilgiler verebi-
lecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştırmaların yapılması 
hususlarında karar verilmesini isteyebilir.

(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim 
veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme başkanı, hâkim veya 
Cumhuriyet savcısı, bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin verebilir. Muayene ile gö-
revlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cum-
huriyet savcısı ve müdafi bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya 
yöneltebilir.

(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve sayımı 
yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını ve yeniden konul-
masını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür.

Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası 

Madde 67 - (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları 
açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp 
ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir 
ve bu husus bir tutanağa bağlanır.

(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuç-
lar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.

(3) Bilirkişi raporunda, hâkim tarafından yapılması gereken hukukî değerlendirmelerde bu-
lunulamaz. 

(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, 
katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudan verile-
bileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların 
bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, 
vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu kişilerin 
istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir. 

(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yar-
gılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek 
üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu 
nedenle ayrıca süre istenemez.

Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması

Madde 68 - (1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebile-
ceği gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya 
çağırabilir.

(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim, çekilmelerine izin ver-
medikçe, bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar; ancak salona teker teker alınıp birbirinden 
ayrı olarak dinlenmeleri zorunlu değildir.
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(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiin veya kanunî 
temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın duruşmada dinlenmesi hu-
susunda da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Bilirkişinin Reddi

Madde 69 - (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir. 

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, ret 
hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, 
engel sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir.

(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma evresinde, 
Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi iste-
yen kişi, bunun nedenini, dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür.

Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler

Madde 70 - (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçerli-
dir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir.

Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem

Madde 71 - (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş 
bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bilirkişi Gider ve Ücreti 

Madde 72 - (1) Bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı bir ücret ödenir.

Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Madde 73 - (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler 
üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını 
tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir. 

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türk makamlarının görüşle-
rinin alınmasına karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ

Gözlem Altına Alınma

Madde 74 - (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl has-
tası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin 
davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet 
savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alın-
masına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafın-
dan karar verilebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi üzerine, baro tara-
fından bir müdafi görevlendirilir. 

(3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağlık kuru-
munun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak 
sürelerin toplamı üç ayı geçemez.

(4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getiril-
mesini durdurur.
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(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğince yargılamanın durması 
kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır.

Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 

Madde 75 - (Değişik: 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; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim 
veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından ka-
rar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin 
onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan 
kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

(2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler 
alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması ge-
rekir.

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak 
tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. 

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır.

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden 
muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi 
örnekler alınamaz.

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. 

(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması (1) 

Madde 76 - (Değişik: 25/5/2005 - 5353/3 md.) 

(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden 
muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tü-
kürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; 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 ka-
rar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin 
onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan 
kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne 
göre karar alınmasına gerek yoktur.

(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde; bu araştırmanın yapı-
labilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gerekir.

(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından kaçı-
nılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk 
veya akıl hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması 
hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafın-
dan karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli 
veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.

(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir.
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Kadının Muayenesi

Madde 77 - (1) Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim 
tarafından yapılır. 

Moleküler Genetik İncelemeler

Madde 78 - (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, 
soybağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadı-
ğının tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan 
örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan 
beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır. 

Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması

Madde 79 - (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece 
hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir. 

(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruş-
turma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruştur-
ma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir 
birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve 
teşkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını 
ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu, 
bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir.

Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 

Madde 80 - (Değişik: 25/5/2005 - 5353/4 md.) 

(1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme 
sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğ-
renme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez.

(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, 
beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet 
savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere 
tutanağa geçirilir.

Fizik Kimliğin Tespiti

Madde 81 - (Değişik: 25/5/2005 - 5353/5 md.) 

(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya 
sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğra-
fı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak 
diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine 
ilişkin dosyaya konulur.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya 
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar 
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

Yönetmelik

Madde 82 - (1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili usuller 
yönetmelikte gösterilir.
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Keşif 

Madde 83 - (1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim 
veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılır.

(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde 
edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır.

Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler

Madde 84 - (1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve vekili 
hazır bulunabilirler.

(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu yerin 
uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bilirkişinin dinlenme-
sinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine 
engel olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına karar verilebilir.

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşu-
luyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. 

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan 
hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir. 

Yer Gösterme 

Madde 85 - (Değişik: 25/5/2005 - 5353/6 md.) 

(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüphe-
liye yer gösterme işlemi yaptırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar 
söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir.

(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında hazır bu-
lunabilir. 

(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutanağa bağlanır.

Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene 

Madde 86 - (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce 
ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde 
edilmiş bir şüpheli veya sanık varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir.

(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için 
tüm bulgular saptanır. 

(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. 

Otopsi 

Madde 87 - (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı 
veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Mü-
dafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulundu-
ğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça 
belirtilir.

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını 
gerektirir.
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(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma 
görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hak-
kında bilgi vermesi istenebilir. 

(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarı-
labilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde 
mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye dü-
şürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır. 

Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi

Madde 88 - (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum sırasın-
da veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı 
ve biyolojik olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı 
veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır.

Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 89 - (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, görünen şekli 
ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, gö-
revlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir.

(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmasıyla veya onun 
yönetiminde yapılmasına karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

YAKALAMA VE GÖZALTI

Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 

Madde 90 - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapı-
labilir: 

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.

b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kim-
liğini belirleme olanağının bulunmaması.

(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl baş-
vurma olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.

(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl 
hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı 
işlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/7 md.) Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya 
başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye kanunî 
haklarını derhal bildirir.

(5) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/7 md.) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen 
veya ikinci fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına 
hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır.
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(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma 
amacının ortadan kalkması durumunda mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan yakalama emrinin derhâl iadesi istenir.

Gözaltı

Madde 91 - (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakıl-
mazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. (Değişik 
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 mah-
kemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu 
işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır.

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının 
çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek 
üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması 
emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 

(4) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet 
savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci 
veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimi-
ne başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmi-
dört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı 
süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın 
derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir.

(5) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi 
hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhu-
riyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz.

(6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne 
çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur.

Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 

Madde 92 - (1) Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî 
görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, var-
sa ifade alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gö-
zaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Alınanlar 
Defterine kaydederler.

Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli

Madde 93 - (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, ka-
çacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike 
arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir.

Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi

Madde 94 - (Değişik: 25/5/2005 - 5353/9 md.) 

(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuş-
turma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme 
önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest 
bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere 
tutuklanır.
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Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi

Madde 95 - (1) Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi 
uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecik-
meksizin haber verilir. 

(2) Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, duru-
mu, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir.

Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi 

Madde 96 - (1) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında 90 ıncı mad-
denin üçüncü fıkrasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış olursa şikâyete yetkili olan 
kimseye ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir.

Yakalama Tutanağı

Madde 97 - (1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç 
nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, 
hangi kolluk mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır.

Yakalama Emri ve Nedenleri

Madde 98 - (1) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/10 md.) Soruşturma evresinde çağrı üzerine 
gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi 
kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya 
ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kol-
luk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler.

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re’sen veya Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandı-
ğında nereye gönderileceği gösterilir.

Yönetmelik

Madde 99 - (1) Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddî ko-
şulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl ya-
pılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın 
başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan 
kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin 
yürütülmesinde uyulacak kurallar, yönetmelikte gösterilir.

İKİNCİ BÖLÜM

TUTUKLAMA

Tutuklama Nedenleri

Madde 100 - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeni-
nin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, 
verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı 
verilemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: 

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut ol-
gular varsa. 
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b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, 

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuk-
lama nedeni var sayılabilir: 

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78) , 

2. 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 Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315) ,

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun-
da tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı 
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis 
cezasını gerektiren suçlar.

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 
üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci 
fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

(4) (Değişik: 2/7/2012 - 6352/96 md.) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis ceza-
sının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

Tutuklama Kararı

Madde 101 - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 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) (Değişik: 2/7/2012 - 6352/97 md.) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husus-
taki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;

a) Kuvvetli suç şüphesini, 
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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 suretiyle kendilerine verilir ve bu 
husus kararda belirtilir.

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından 
görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. 

(4) Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır.

(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.

Tutuklulukta Geçecek Süre

Madde 102 - (1) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/18 md.) Ağır ceza mahkemesinin görevine gir-
meyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri 
gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu 
süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçe-
mez. 

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile 
müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.

Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi 

Madde 103 - (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılma-
sını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii 
de aynı istemde bulunabilirler. (Mülga üçüncü cümle: 25/5/2005 - 5353/12 md.) 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz 
olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.

Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri 

Madde 104 - (1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık 
salıverilmesini isteyebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mah-
kemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.

(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkın-
daki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Ku-
rulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re’sen de verilebilir. 

Usul 

Madde 105 - (Değişik: 25/5/2005 - 5353/13 md.) 

(1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, 
şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, 
reddine veya adlî kontrol uygulanmasına karar verilir. (Ek cümle: 11/4/2013 - 6459/15 md.) 
Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiinin gö-
rüşü alınmaz. Bu kararlara itiraz edilebilir.

Salıverilenin Yükümlülükleri 

Madde 106 - (1) Salıverilmeden önce şüpheli veya sanık, yetkili yargı merciine veya tutuke-
vinin müdürüne adresini ve varsa telefon numarasını bildirmekle yükümlüdür.
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(2) Şüpheli veya sanığa soruşturmanın veya kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, 
yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adres-
lerdeki her türlü değişiklikleri bildirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğin-
de, önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarların yapıldığını belirten 
ve yeni adresleri içeren tutanak veya tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı veya 
örneği yargı merciine gönderilir.

Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi

Madde 107 - (1) Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuk-
lunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir.

(2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı 
bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir. 

(3) Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu, yazılı olarak karşı çıkmaması 
halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir.

Tutukluluğun İncelenmesi

Madde 108 - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve 
en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyece-
ği hususunda, Cumhuriyet savcısının 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 istenebilir.

(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gere-
kip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da 
birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re’sen karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLÎ KONTROL

Adlî Kontrol

Madde 109 - (1) (Değişik: 2/7/2012 - 6352/98 md.) Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturma-
da, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklan-
ması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.

(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygula-
nabilir.

(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutul-
masını içerir: 

a) Yurt dışına çıkamamak.

b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına iliş-
kin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, mak-
buz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak ama-
cıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul 
etmek.
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f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden 
çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir 
güvence miktarını yatırmak.

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz 
karşılığında adlî emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirle-
necek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güven-
ceye 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 etmemek.

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 belirtilen yükümlülüğün uygulamasında 
şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir.

(6) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mah-
sup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen hallerde uy-
gulanmaz.

(7) (Ek: 6/12/2006 - 5560/19 md.) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması ne-
deniyle salıverilenler hakkında (…) adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.

Adlî Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler 

Madde 110 - (1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile so-
ruşturma evresinin 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 bü-
tünüyle veya kısmen kaldırabilir, 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 tarafından da, kovuşturma evresinin her aşamasında uygulanır.

Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması 

Madde 111 - (1) Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü al-
dıktan sonra hâkim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkrasına 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, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii he-
men tutuklama kararı verebilir. 

Güvence 

Madde 113 - (1) Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence, aşağıda yazılı hususla-
rın yerine getirilmesini sağlar: 
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a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya altına alınabileceği 
diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması.

b) Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması: 

1. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hâle getir-
me; şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafa-
ka borçları.

2. Kamusal giderler.

3. Para cezaları.

(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda, güvencenin karşıladığı 
kısımlar ayrı ayrı gösterilir. 

Önceden Ödetme

Madde 114 - (1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla 
güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, 
istedikleri takdirde, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir.

(2) Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar nedeniyle, mağdur veya na-
faka alacaklısı lehinde bir yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın rızası olmasa da 
ödemenin yapılması emredilebilir.

Güvencenin Geri Verilmesi

Madde 115 - (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bü-
tün yükümlülükleri yerine getirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendini karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı 
kendisine geri verilir.

(2) Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, ko-
vuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. 
Aksi hâlde, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır.

(3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAMA VE ELKOYMA

Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama 

Madde 116 - (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul 
şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler 
aranabilir.

Diğer Kişilerle İlgili Arama

Madde 117 - (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edile-
bilmesi 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 yerler-
de bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır.

(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler 
hakkında geçerli değildir. 



CM
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 125

Gece Yapılacak Arama 

Madde 118 - (1) Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.

(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış 
olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan 
aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Arama Kararı

Madde 119 - (1) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/15 md.) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesin-
de sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hal-
lerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, 
işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin 
yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.

(2) Arama karar veya emrinde; 

a) Aramanın nedenini oluşturan fiil, 

b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, 

c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, 

Açıkça gösterilir. 

(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. (Mülga ikinci cümle: 25/5/2005 
- 5353/15 md.) 

(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapa-
bilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. 

(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, (…) Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla as-
kerî makamlar tarafından yerine getirilir.

Aramada Hazır Bulunabilecekler 

Madde 120 - (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; 
kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendi-
siyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur.

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağrı-
lacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir. 

(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. 

Arama Sonunda Verilecek Belge 

Madde 121 - (1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi üze-
rine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı maddede gösterilen 
durumda soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üze-
rine elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi 
haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonu-
lan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir.

(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapılır ve bu eşya resmî mü-
hürle mühürlenir veya bir işaret konulur.

Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi

Madde 122 - (1) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme 
yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. 
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(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını ata-
bilir. 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. 

(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan 
belge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir. 

Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması

Madde 123 - (1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin 
konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır.

(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir.

İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 

Madde 124 - (1) 123 üncü maddede yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini yanında 
bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 ıncı maddede yer alan disiplin hapsine 
ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler hak-
kında bu hüküm uygulanmaz.

İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 

Madde 125 - (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, Devlet sırrı olarak mahke-
meye karşı gizli tutulamaz. 

(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme hâkimi veya heyeti 
tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuştura-
bilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilir.

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili 
olarak uygulanır. 

Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler

Madde 126 - (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre tanıklıktan çekinebilecek 
kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonu-
lamaz.

Elkoyma Kararını Verme Yetkisi

Madde 127 - (1) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/16 md.) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesin-
de sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hal-
lerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tutanağa geçirilir. 

(3) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/16 md.) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.

(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden 
her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir.

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir. 

(6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma işlemi, (…) Cumhuriyet savcısının istem ve katılı-
mıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir.
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Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 

Madde 128 - (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan 
elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; 

a) Taşınmazlara,

b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 

c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,

d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, 

e) Kıymetli evraka, 

f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, 

g) Kiralık kasa mevcutlarına, 

h) Diğer malvarlığı değerlerine,

Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan 
başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.

(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. İhaleye fesat karıştırma (madde 235) , 

12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236) , 

13. Zimmet (madde 247) , 

14. İrtikap (madde 250) 

15. Rüşvet (madde 252) , 

16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308) , 

17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçları,

18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337) suçları. 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları,

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zim-
met suçu,
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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 verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı 
bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. 

(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim 
araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, 
ilgili banka veya malî kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar 
üzerinde yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir. 

(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bu-
lunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. 
Söz konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. 

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla 
derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ 
edilir. 

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi 
halinde, Türk Ceza Kanununun “Muhafaza görevini kötüye kullanma” başlıklı 289 uncu mad-
desi hükümleri uygulanır. 

(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ancak hâkim karar verebilir. 

Postada Elkoyma

Madde 129 - (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıka-
rılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta 
hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecik-
mesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.

(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine el-
koyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde 
bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin 
huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya Cum-
huriyet savcısına teslim edilir.

(3) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış 
tedbirler ilgililere bildirilir.

(4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek 
bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur.

Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma

Madde 130 - (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili 
olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir 
avukat aramada hazır bulundurulur.

(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosunda arama yapılan 
avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili arasındaki 
meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket 
içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, so-
ruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme-
den istenir. Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait 
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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 İadesi 

Madde 131 - (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma 
ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulma-
yacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet sav-
cısı, 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 mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, 
sahibine iade edilir.

Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 

Madde 132 - (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp mey-
dana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir. 

(2) Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme 
tarafından verilir.

(3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir; 
elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir. 

(4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. 

(5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde 
mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhâl iade 
edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim 
edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir. 

(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç değerinin der-
hâl ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusu-
nu, ödenen rayiç değer oluşturur. 

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 

Madde 133 - (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli ol-
ması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin 
yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve 
işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkile-
rinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili 
gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.

(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçe-
sinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya 
yer olmadığı veya beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen 
paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden karşılanır.

(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümle-
rine göre başvurabilirler. 

(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.

a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
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1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ,

2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) ,

3. Parada sahtecilik (madde 197) ,

4. Fuhuş (madde 227) , 

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

6. Zimmet (madde 247) ,

7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282) ,

8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) ,

9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337) ,

Suçları,

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları,

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zim-
met 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.

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El-
koyma 

Madde 134 - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme 
imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı 
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar 
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim 
tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden 
dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi 
ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümü-
nün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksı-
zın iade edilir. 

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verile-
rin yedeklemesi yapılır.

(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu 
husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının 
veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tuta-
nağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 

Madde 135 - (1) (Değişik birinci cümle: 25/5/2005 - 5353/17 md.) Bir suç dolayısıyla yapı-
lan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı 
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ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya ge-
cikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bil-
gileri değerlendirilebilir.Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, 
kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. 

(2) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alına-
maz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar der-
hâl yok edilir.

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygula-
nacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite 
imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için 
verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/17 md.) Ancak, 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim 
bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

(4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, (…) mobil telefonun yeri, hâkim veya gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebi-
lir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, (…) mobil telefon numarası ve tespit işleminin 
süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutu-
lur. 

(6) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine 
ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) , 

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. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) ,

7. Parada sahtecilik (madde 197) ,

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220) ,

9. (Ek: 25/5/2005 - 5353/17 md.) Fuhuş (madde 227, fıkra 3) ,

10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235) ,

11. Rüşvet (madde 252) ,

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282) , 

13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) ,

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337) suçları.

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları.

c) (Ek: 25/5/2005 - 5353/17 md.) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numa-
ralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
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d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 
suçlar.

(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikas-
yon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz.

Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri

Madde 136 - (1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve 
yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmü uygulana-
maz.

Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi 

Madde 137 - (1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 
görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşla-
rın yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını 
ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine 
getirilir; yerine getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve 
saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca 
görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, 
tercüman aracılığı ile Türkçe’ye çevrilir. 

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuştur-
maya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre hâkim 
onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının 
denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitimin-
den itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, 
süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. (2) 

Tesadüfen Elde Edilen Deliller 

Madde 138 - (1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapıl-
makta olan soruşturma 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 denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan 
soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında 
sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil 
muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

Madde 139 - (1) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri-
nin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı 
olarak görevlendirilebilir.
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(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin 
oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırla-
nabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir. 

(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler ilgili Cumhuriyet Başsav-
cılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının kimliği, görevinin sona ermesinden sonra da gizli 
tutulur. 

(4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada 
bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla 
yükümlüdür.

(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlendirildiği örgütün işle-
mekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.

(6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza 
soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamaz. 

(7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) ,

2. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220) ,

3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) . 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları.

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 
suçlar. 

Teknik Araçlarla İzleme

Madde 140 - (1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunması 
ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerde-
ki 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) , 

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83) ,

3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) ,

4. Parada sahtecilik (madde 197) ,

5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220) ,

6. (Ek: 25/5/2005 - 5353/19 md.) Fuhuş (madde 227, fıkra 3) 

7. İhaleye fesat karıştırma (madde 235) , 

8. Rüşvet (madde 252) ,

9. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282) , 

10. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) , 

11. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337) , 

Suçları. 
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b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları.

c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 
suçlar.

(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmidört saat 
içinde hâkim onayına sunulur.

(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok dört haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğin-
de bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/19 md.) Ancak, 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim 
bir haftadan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kul-
lanılamaz; ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının 
gözetiminde derhâl yok edilir.

(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Tazminat İstemi 

Madde 141 - (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun deva-
mına karar verilen,

b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,

c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine 
getirilmeden tutuklanan,

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarıl-
mayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya 
yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla 
olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle 
zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya 
bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, 

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya ko-
runması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç 
dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

k) (Ek: 11/4/2013 - 6459/17 md.) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörü-
len başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,

Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.
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(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren merciler, ilgiliye tazminat 
hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir. 

Tazminat İsteminin Koşulları

Madde 142 - (1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin 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 tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yok-
sa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.

(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı 
işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.

(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay 
içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği ta-
mamlanmayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur.

(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir 
örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan 
ve itirazlarını onbeş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister.

(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat hukukunun genel pren-
siplerine göre verilecek tazminat miktarının saptanmasında mahkeme gerekli gördüğü her 
türlü araştırmayı yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir.

(7) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/20 md.) Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde 
bulunan ile Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluk-
larında karar verilebilir.

(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna 
başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır.

Tazminatın Geri Alınması

Madde 143 - (1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, hakkında 
kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat ka-
rarı kaldırılıp mahkûm edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, 
Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak kararla kamu alacakla-
rının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz edilebilir.

(2) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/21 md.) Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriy-
le ilgili olarak görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan 
kamu görevlilerine rücu eder.

(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gözaltına alınma ve tutuklama 
halinde; Devlet, iftira eden veya yalan tanıklıkta bulunan kişiye de rücu eder.

Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 

Madde 144 - (1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirti-
lenler tazminat isteyemezler: 

a) (Mülga: 11/4/2013 - 6459/18 md.) 

b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler geti-
ren kanun gereği, 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 durdu-
rulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülenler.
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d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına 
karar verilenler.

e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildire-
rek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar. 

BEŞİNCİ KISIM

İFADE VE SORGU

BİRİNCİ BÖLÜM
İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI

İfade veya Sorgu İçin Çağrı

Madde 145 - (1) İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma 
nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır. 

Zorla Getirme 

Madde 146 - (1) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/20 md.) Hakkında tutuklama kararı verilmesi 
veya yakalama 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) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/20 md.) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık 
derhal, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, 
mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi 
alınır.

(5) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/20 md.) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zaman-
da 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 görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır.

(7) (Ek: 6/12/2006 - 5560/20 md.) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâ-
yetçi ile ilgili olarak da zorla getirme kararı verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İFADE VE SORGU USULÜ

İfade ve Sorgunun Tarzı

Madde 147 - (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde 
aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru 
olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. 

b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.

c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, mü-
dafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek du-
rumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro 
tarafından bir müdafi görevlendirilir. 
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d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine ya-
kalandığı derhâl bildirilir.

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 

f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını 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 tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır: 

1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.

2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade 
veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.

3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilme-
diği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.

4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okun-
duğu ve imzalarının alındığı.

5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.

İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 

Madde 148 - (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelle-
yici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulun-
ma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.

(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüp-
heli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 

(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, 
bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

ALTINCI KISIM

SAVUNMA

BİRİNCİ BÖLÜM

MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ, GÖREV VE YETKİLERİ

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.

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla 
görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı 
engellenemez, kısıtlanamaz.
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Müdafiin Görevlendirilmesi

Madde 150 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/21 md.) 

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi 
seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede ma-
lul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarı-
lacak yönetmelikle düzenlenir.

Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Ya-
saklanma

Madde 151 - (1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır 
bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçı-
nırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi 
yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de 
karar verebilir.

(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa oturum 
ertelenir.

(3) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci maddeye 
göre görevlendirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü maddesinde sayılan suçlar 
ile terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen 
avukat, hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma açılması halinde tutuklu 
veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten yasaklanabilir. 

(4) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hak-
kında, müdafi veya vekil hakkında açılan kovuşturmanın yapıldığı mahkeme tarafından 
gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama 
kararının kaldırılması halinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasaklama 
kararı, kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, kovuş-
turmanın niteliği itibariyle bu süreler altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatıla-
bilir. Kovuşturma sonunda mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi 
beklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden kalkar.

(5) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) Görevden yasaklama kararı, tutuklu veya hükümlü ile yeni 
bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir.

(6) (Ek: 25/5/2005 - 5353/22 md.) Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sü-
rece başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz 
kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez.

Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 

Madde 152 - (1) Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın savunması 
aynı müdafie verilebilir.

Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi 

Madde 153 - (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belge-
lerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. 

(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın ama-
cını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin 
kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. 
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(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı 
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, 
ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/23 md.) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul 
edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bü-
tün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 

Müdafi İle 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 tutulamaz.

Kanunî Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması

Madde 155 - (1) Sanığın kanunî temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya 
kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir.

(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.

Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul

Madde 156 - (1) 150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi;

a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin istemi üzerine, 

b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, 

Baro tarafından görevlendirilir.

(2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuşturmanın yapıldığı yer ba-
rosunca görevlendirilir. 

(3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, baro tarafından gö-
revlendirilen avukatın görevi sona erer. 
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BİRİNCİ KISIM

SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA

BİRİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ, SUÇLARIN İHBARI

Soruşturmanın Gizliliği

Madde 157 - (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına 
zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. 

İhbar ve Şikâyet

Madde 158 - (1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk ma-
kamlarına yapılabilir.

(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilir. 

(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konso-
losluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. 

(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniy-
le, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuri-
yet Başsavcılığına gönderilir.

(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

(6) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete 
bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yar-
gılamaya devam olunur. 

Şüpheli Ölümün İhbarı

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 Başsav-
cılığına bildirmekle yükümlüdürler. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı tara-
fından verilecek yazılı izne bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi

Madde 160 - (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimi-
ni 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 almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. 

İKİNCİ KİTAP 

SORUŞTURMA
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Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 

Madde 161 - (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlile-
ri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için 
bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gere-
ğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı 
ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister. 

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri em-
rinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliye-
ye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin 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 bil-
dirilir.

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan 
bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yü-
kümlüdür. 

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen ad-
liye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile 
Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya 
ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst de-
receli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama 
usulü uygulanır.

(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak koşuluyla, 
vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruş-
turma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il 
Cumhuriyet başsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı 
yerin görevli mahkemesi yetkilidir.

(7) (Ek: 31/3/2011 - 6217/21 md.) Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuri-
yet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı 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.

Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İstemi

Madde 162 - (1) Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruş-
turma işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine bil-
dirir. Sulh ceza hâkimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek 
karar verir ve gereğini yerine getirir.

Soruşturmanın Sulh Ceza Hâkimi Tarafından Yapılması

Madde 163 - (1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet sav-
cısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, 
sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir.

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araş-
tırmaları yerine getirirler.
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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 Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma 
işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder.

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle 
adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emir-
lerini yerine getirir.

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir.

Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi

Madde 165 - (1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birim-
leri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri 
hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.

Değerlendirme Raporu Yetkisi

Madde 166 - (1) Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki adlî kolluğun sorumlu-
ları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülkî idare amirlerine gönderir.

Yönetmelik

Madde 167 - (1) Adlî kolluk görevlilerinin nitelikleri ve bunların hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, 
uzmanlık dallarına göre hangi bölümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar; bu Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıka-
rılacak yönetmelikte belirlenir.

Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi

Madde 168 - (1) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların 
yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler 
sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.

Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması

Madde 169 - (1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi 
veya bir keşif 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. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcı-
sı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir.

(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve 
imzasına da yer verilir.

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin 
isimlerini içerir.

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısım-
ları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza 
ettirilir.

(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.
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İKİNCİ KISIM

KAMU DAVASININ AÇILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU DAVASININ AÇILMASI 

Kamu Davasını Açma Görevi 

Madde 170 - (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. 

(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 
oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. 

(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; 

a) Şüphelinin kimliği,

b) Müdafii, 

c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,

d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, 

e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, 

f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği,

g) Şikâyetin yapıldığı tarih, 

h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri,

i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 

j) Suçun delilleri, 

k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri 
ile bunların süreleri, 

Gösterilir. 

(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açık-
lanır. 

(5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine 
olan hususlar da ileri sürülür. 

(6) İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve 
güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik ted-
biri açıkça belirtilir. 

Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi

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

(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerekti-
ren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuştur-
maya yer olmadığı kararı verebilir. 

(2) 253 üncü maddenin ondokuzuncu fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Cumhuriyet sav-
cısı, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl veya daha az süreli 
hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davası-
nın açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 
173 üncü madde hükümlerine göre itiraz edebilir. 
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(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hü-
kümler saklı kalmak üzere; 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulun-
ması,

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işle-
mekten çekineceği kanaatini vermesi,

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açıl-
masından daha yararlı olması,

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 
hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erte-
leme süresince zamanaşımı işlemez. 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme 
kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuri-
yet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç 
için kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR, İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Madde 172 - (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması 
için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunma-
ması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile 
önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi 
ve mercii gösterilir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadık-
ça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. 

(3) (Ek: 11/4/2013 - 6459/19 md.) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruştur-
ma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit 
edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde ye-
niden soruşturma açılır.

Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz (1) 

Madde 173 - (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine 
tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı 
çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz 
edebilir. 

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belir-
tilir.

(3) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Mahkeme, kararını vermek için soruşturmanın ge-
nişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer sulh ceza hâkimini 
görevlendirebilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerek-
çeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına 
gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.
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(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Mahkeme istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcı-
sı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı 
hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu 
davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahke-
mesinin bu hususta karar vermesine bağlıdır.

İddianamenin İadesi

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

(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya 
hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,

b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, 

c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde 
önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen,

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.

(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş 
sayılır.

(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamam-
ladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini 
gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı 
mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianame-
nin iadesi yoluna gidilemez.

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.
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BİRİNCİ KISIM

KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

DURUŞMA HAZIRLIĞI

İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 

Madde 175 - (1) İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi 
başlar.

(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada ha-
zır 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 gelmediğin-
de zorla getirileceği yazılır.

(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyle yapılır. Sanıktan duruşma-
da kendisini savunmak için bir istemde bulunup bulunmayacağı ve bulunacaksa neden iba-
ret olduğunu bildirmesi istenir; müdafii de sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun 
bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel yanına 
getirilerek 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 İstemi

Madde 177 - (1) Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin toplanma-
sını istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları göstermek suretiyle bu husustaki dilekçesini 
duruşma gününden en az beş gün önce mahkeme başkanına veya hâkime verir.

(2) Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine derhâl bildirilir.

(3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet savcısına da bildirilir.

Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi 

Madde 178 - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya 
uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri 
mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir.

Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi 

Madde 179 - (1) Sanık, doğrudan doğruya davet ettireceği veya duruşma sırasında getireceği 
bilirkişi ve tanıkların ad ve adreslerini Cumhuriyet savcısına makul süre içinde bildirir.

(2) Cumhuriyet savcısı da, iddianamede gösterilen veya sanığın istemi üzerine davet edilen 
tanık ve bilirkişiler dışında gerek mahkeme başkanı veya hâkim kararıyla, gerek kendiliğin-
den başka kimseleri davet ettirecek ise bunların ad ve adreslerini sanığa yine makul süre 
içinde bildirir.

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

KOVUŞTURMA EVRESİ
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Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri 

Madde 180 - (1) Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir ne-
denle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır 
bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya istinabe 
yoluyla dinlenmesine karar verebilir.

(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasından dolayı 
getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde de uygulanır.

(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükşehir belediye sınırları 
içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe 
yoluyla dinlenmesine karar veremez.

(4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı 
çevresinde bulunmasa da büyükşehir belediye sınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken 
istinabe evrakını geri çevirmeksizin gereğini yapar.

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda görüntülü ve sesli ileti-
şim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlığı hâlinde bu yöntem 
uygulanarak ifade alınır. Buna olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılma-
sına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi 

Madde 181 - (1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı-
na, suçtan zarar görene, vekiline, sanığa ve müdafiine bildirilir. Düzenlenen tutanağın örneği 
hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve müdafie verilir.

(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu tür işlerde 
hazır bulundurulmasını isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tarafından zorunlu sayılan 
hâllerde tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına karar ve-
rilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

DURUŞMA

Duruşmanın Açıklığı 

Madde 182 - (1) Duruşma herkese açıktır. 

(2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın 
bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

(3) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli 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 kalmak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma 
salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanı-
lamaz. Bu hüküm, adliye binası içerisinde ve dışındaki diğer adlî işlemlerin icrasında da 
uygulanır.

Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar

Madde 184 - (1) 182 nci maddede gösterilen hâllerde, açıklığın kaldırılması istemine ilişkin 
olarak yapılacak duruşma, istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır.
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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, nedenleriyle 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 hususları açıklamamaları ba-
kımından 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; mahkeme, bunları önle-
mek amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlan-
masını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar.

Duruşmada Hazır Bulunacaklar 

Madde 188 - (1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâti-
binin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunması şarttır.

(2) Sulh ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz.

(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 Duruşmaya Katılması

Madde 189 - (1) Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda duruş-
maya katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler.

Ara Verme

Madde 190 - (1) Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir. Ancak, zorun-
lu hâllerde davanın makul sürede sonuçlandırılmasını olanaklı kılacak surette duruşmaya 
ara verilebilir.

(2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya ara verilmesini istemeye 
hakkı olduğu sanığa hatırlatılır.

Duruşmanın Başlaması

Madde 191 - (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilir-
kişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak 
alınır. Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını 
okuyarak açıklar. 

(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.

(3) Duruşmada, sırasıyla; 

a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi 
alınır, 

b) İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur, 

c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu ve 147 
nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir, 

d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır. 
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Başkan veya Hâkimin Görevi

Madde 192 - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir ve sanığı sorguya çeker; 
delillerin ikame edilmesini sağlar.

(2) Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın yönetimine ilişkin olarak mahkeme başkanı 
tarafından emrolunan bir tedbirin hukuken kabul edilemeyeceğini öne sürerse mahkeme, 
bu hususta bir karar verir.

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması

Madde 193 - (1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık 
hakkında duruşma yapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilme-
sine karar verilir. 

(2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/28 md.) Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dı-
şında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yoklu-
ğunda bitirilebilir.

Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması

Madde 194 - (1) Mahkemeye gelen sanığın duruşmanın devamı süresince hazır bulunması 
sağlanır ve savuşmasının önüne geçmek için mahkeme gereken tedbirleri alır.

(2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse, önceden sorguya çekilmiş ve 
artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görülmezse, dava yokluğunda bitirilebilir. 

Sanığın Yokluğunda Duruşma

Madde 195 - (1) Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte 
ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede 
gelmese de duruşmanın yapılacağı 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 ba-
ğışık tutabilir.

(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, 
istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sa-
nık ve müdafiine bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması 
zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek 
isteyip istemediği sorulur.

(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur.

(4) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin 
kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygu-
lanarak sorgu yapılır.

(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı 
çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış 
olmak koşuluyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine 
mahkemece karar verilebilir.

(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazır bulunmasının zorluğu 
halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.

Sanığın Müdafi Gönderebilmesi

Madde 197 - (1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii bütün oturumlarda hazır bulunmak yet-
kisine sahiptir.
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Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu

Madde 198 - (1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa, mahkemenin karar ve işlem-
lerinin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin geçmesinden doğan so-
nuçları gidermek için sanık, kanunî nedenlere dayanarak, mahkemenin o karar ve işlemleri 
hakkında eski hâle getirme isteminde bulunabilir.

(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan bağışık tutulmuş veya müdafii aracılığıyla 
temsil edilmek yetkisini kullanmış olursa artık eski hâle getirme isteminde bulunamaz.

Sanığın Zorla Getirilebilmesi

Madde 199 - (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya yakalama 
emriyle getirilmesine her zaman karar verebilir.

Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi

Madde 200 - (1) Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söy-
lemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme 
salonundan çıkarılmasına karar verebilir.

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde içeriği anlatılır.

Doğrudan Soru Yöneltme

Madde 201 - (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; 
sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma di-
siplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı 
veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltil-
mesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme başkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden 
soru sorabilir. 

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hâkimler, birinci fıkrada be-
lirtilen kişilere soru sorabilir. 

Tercüman Bulundurulacak Hâller

Madde 202 - (1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; 
mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin 
esaslı noktalar tercüme edilir.

(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı nokta-
lar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya 
tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tara-
fından atanır.

(4) (Ek: 24/1/2013 - 6411/ 1 md.) Ayrıca sanık;

a) İddianamenin okunması,

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, sanı-
ğın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilir. Bu tercümanın giderleri Devlet Hazinesin-
ce karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak 
kötüye kullanılamaz.

(5) (Ek: 24/1/2013 - 6411/ 1 md.) Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her 
yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler 



CM
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 151

yalnız bulundukları il bakımından oluşturulmuş listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş 
listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yö-
netmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DURUŞMANIN DÜZEN VE DİSİPLİNİ

Hâkim veya Başkanın Yetkisi 

Madde 203 - (1) Duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından sağlanır.

(2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının 
kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder.

(3) Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır 
ve hâkim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhâl dört güne 
kadar disiplin hapsine konulabilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz.

Sanığın Dışarı Çıkarılması 

Madde 204 - (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yü-
rütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahke-
me, sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından 
zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, 
mahkeme barodan bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma yeniden alınmasına karar 
verilen sanığa, yokluğunda yapılan işlemler açıklanır.

Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem

Madde 205 - (1) Bir kimse, duruşma sırasında bir suç işlerse, mahkeme olayı tespit eder ve 
bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir; gerek görürse failin tutuklan-
masına da karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI

Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi

Madde 206 - (1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına baş-
lanır. (Ek cümleler: 25/5/2005 - 5353/29 md.) Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz 
olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulmasına 
engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir.

(2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur: 

a) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse. 

b) Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa.

c) İstem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa.

(3) Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesin-
den veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir.

(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 salonundan 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 belgeler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve sanığın kişisel ve eko-
nomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, duruşmada okunur.

(2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, açıkça istemeleri halinde, 
kapalı oturumda okunmasına mahkemece karar verilebilir. 

Duruşmada Okunmayacak Belgeler

Madde 210 - (1) Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret ise, bu tanık duruşmada 
mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir 
açıklamanın okunması dinleme yerine geçemez.

(2) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada tanıklıktan çekindiğinde, önceki ifadesi-
ne ilişkin tutanak okunamaz.

Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler

Madde 211 - (1) a) Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş olur 
veya bulunduğu yer öğrenilemezse,

b) Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması, hastalık, malûllük veya gi-
derilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle belli olmayan bir süre için olanaklı değilse,

c) İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli sayılmı-
yorsa,

Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanaklar 
ile kendilerinin yazmış olduğu belgeler okunabilir.

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık veya müdafii birinci fıkrada belirtilenlerin 
dışında kalan tutanakların okunmasına birlikte rıza gösterebilirler. 

Tanığın Önceki İfadesinin Okunması 

Madde 212 - (1) Tanık, bir hususu hatırlayamadığını söylerse önceki ifadesini içeren tutana-
ğın ilgili kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir.

(2) Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi arasında çelişki bulunduğunda, evvelce 
alınmış ifadesi okunarak çelişkinin giderilmesine çalışılır.

Sanığın Önceki İfadesinin Okunması 

Madde 213 - (1) Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya mahkeme hu-
zurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya 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 muaye-
ne ve doktor raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse belge ve diğer yazılar veya 
raporda imzası bulunanlar, açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler.

(2) Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafından verilmişse mahkeme, kurulun görüşü-
nü açıklamak üzere görevi, üyelerden birine vermeyi kurula önerebilir.

(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci madde hükümlerine göre yapılır.
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Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması

Madde 215 - (1) Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve herhangi bir bel-
genin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı katılana veya vekili-
ne, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine sorulur.

Delillerin Tartışılması 

Madde 216 - (1) Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla katılana veya vekili-
ne, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine veya kanunî temsilcisine verilir.

(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcisinin 
açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da kanunî temsilcisi de Cumhuriyet savcısının ve katıla-
nın veya vekilinin açıklamalarına cevap verebilir. 

(3) Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir. 

Delilleri Takdir Yetkisi

Madde 217 - (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delille-
re dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir 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 mahkemelerinden başka bir mahkemenin 
görev alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak 
da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahke-
mede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı 
verebilir. 

(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiy-
le ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu 
sorunu çözerek hükmünü verir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DURUŞMA TUTANAĞI

Duruşma Tutanağı

Madde 219 - (1) Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile 
zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alın-
ması halinde, bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme baş-
kanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. 

(2) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından im-
zalanır.

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. 
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Duruşma Tutanağının İçeriği 

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 kuralları-
na 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 İspat Gücü

Madde 222 - (1) Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası 
yöneltilebilir.

İKİNCİ KISIM

KAMU DAVASININ SONA ERMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

Madde 223 - (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza 
verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve 
düşmesi kararı, hükümdür. 

(2) Beraat kararı; 

a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, 

b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, 

c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, 

d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nede-
ninin bulunması, 

e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, 

Hallerinde verilir. 

(3) Sanık hakkında;

a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya 
da geçici nedenlerin bulunması, 
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b) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/30 md.) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin 
yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,

c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,

d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,

Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 

(4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen; 

a) Etkin pişmanlık, 

b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı, 

c) Karşılıklı hakaret, 

d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, 

Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 

(5) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir. 

(6) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya 
mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa 
davanın reddine karar verilir.

(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya ko-
vuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar 
verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın 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 durma, düşme veya ceza verilmesine yer ol-
madığı kararı verilemez.

(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından 
hüküm sayılır. 

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 tutanakta gösterilir.

Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 

Madde 225 - (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili 
hakkında verilir. 

(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Suçun Niteliğinin Değişmesi

Madde 226 - (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savun-
masını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen 
suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez.



156 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerekti-
recek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır.

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazır-
laması için süre verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan hak-
lardan onun gibi yararlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARAR VE HÜKÜM

Müzakereye Katılacak Hâkimler

Madde 227 - (1) Müzakerede ancak karara ve hükme katılacak hâkimler bulunur.

(2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim ve avukat adaylarının mü-
zakere sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir.

Müzakerenin Yönetimi

Madde 228 - (1) Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir.

Oyların Toplanması

Madde 229 - (1) Mahkeme başkanı, kıdemsiz üyeden başlayarak oyları ayrı ayrı toplar ve en 
sonra kendi oyunu verir.

(2) Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta 
kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çekinemez.

(3) Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk meydana gelinceye kadar ken-
disine daha yakın olan oya eklenir.

Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar

Madde 230 - (1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösterilir: 

a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. 

b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin be-
lirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen 
delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi. 

c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi; bu 
hususta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununun 61 ve 62 nci mad-
delerinde belirlenen sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve 
devamı maddelerine göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak 
güvenlik tedbirinin belirlenmesi.

d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çev-
rilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin 
kabul veya reddine ait dayanaklar.

(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller-
den hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. 

(3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde, 223 üncü maddenin üçüncü 
ve dördüncü fıkralarında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir karar veya hükmün verilme-
si hâlinde bunun nedenleri gerekçede gösterilir.
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Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Madde 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tuta-
nağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. 

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun 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(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler sak-
lıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî 
sonuç doğurmamasını ifade eder.

(6) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verile-
bilmesi için; 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde 
bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 
hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

gerekir. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/7 md.) Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

(7) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, 
mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırım-
lara çevrilemez. 

(8) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının veril-
mesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. 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 sağla-
mak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı 
meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılma-
sına, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü 
kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

(9) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal ye-
rine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim 
süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. 

(10) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve 
denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanma-
sı 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 serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme 
hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen 
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sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz 
edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine 
veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir. 

(12) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz 
edilebilir. 

(13) (Ek: 6/12/2006 - 5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 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.

(14) (Değişik: 23/1/2008 - 5728/562 md.) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp 
kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.

Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar

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, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç 
onbeş gün içinde dava dosyasına konulur.

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

(5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun nedeni mahkeme başka-
nı veya hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından hükmün altına yazılır.

(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan 
kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme 
olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde 
yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.

(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından 
imzalanır ve mühürlenir.
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BİRİNCİ KISIM

SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI

Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Çağırılması

Madde 233 - (1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâ-
kim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir.

(2) Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları

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

a) Soruşturma evresinde;

1. Delillerin toplanmasını isteme,

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge ör-
neği isteme,

3. (Değişik: 24/7/2008 - 5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt 
sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat 
görevlendirilmesini isteme,

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve 
elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usu-
le göre itiraz hakkını kullanma. 

b) Kovuşturma evresinde; 

1. Duruşmadan haberdar edilme,

2. Kamu davasına katılma,

3. Tutanak ve belgelerden (…) örnek isteme,

4. Tanıkların davetini isteme,

5. (Değişik: 24/7/2008 - 5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt 
sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat 
görevlendirilmesini isteme,

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına baş-
vurma.

(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 görevlendi-
rilir. 

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

Mağdur İle Şikâyetçinin Davete Uymamaları

Madde 235 - (1) Mağdur, şikâyetçi veya vekilinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş 
olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata esas alınır.

(2) Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz.

DÖRDÜNCÜ KİTAP

MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN
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(3) Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle 
tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araştırılması gerekmez.

(4) Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde üçüncü fıkra uygulanmaz.

Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi

Madde 236 - (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin 
hükümler uygulanır. 

(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruştur-
ma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. 

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdu-
run tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir 
kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.

İKİNCİ KISIM

KAMU DAVASINA KATILMA

Kamu Davasına Katılma

Madde 237 - (1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olan-
lar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye 
kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler.

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece 
mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun 
yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır. 

Katılma Usulü

Madde 238 - (1) Katılma, kamu davasının açılmasından 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 istemediği sorulur.

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden sonra davaya katılma 
isteminin uygun olup olmadığına karar verilir.

(4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususunda Cumhuriyet savcı-
sının görüşü alınmaz.

Katılanın Hakları

Madde 239 - (1) (Değişik: 24/7/2008 - 5793/41 md.) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya 
katıldığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar-
da, 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 istem aranmaz. 
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Katılmanın Davaya Etkisi

Madde 240 - (1) Katılma davayı durdurmaz.

(2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlı-
ğından dolayı katılan kimse çağrılamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile 
belirli gününde yapılır.

Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz

Madde 241 - (1) Katılmadan önce verilmiş olan kararlar katılana tebliğ edilmez.

(2) Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyet savcısı için öngörülen 
sürenin geçmesiyle katılan da başvuru hakkını kaybeder.

Katılanın Kanun Yoluna Başvurması

Madde 242 - (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir.

(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder.

Katılmanın Hükümsüz Kalması

Madde 243 - (1) Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katıla-
nın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler.
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BİRİNCİ KISIM

GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE 
KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GAİPLERİN YARGILANMASI

Gaibin Tanımı ve Yapılabilecek İşlemler

Madde 244 - (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme 
önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır.

(2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin 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 kanunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. 
Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir. 

Gaibe İhtar

Madde 245 - (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi 
hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir.

Sanığa Verilecek Güvence Belgesi

Madde 246 - (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuk-
lanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence 
belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

KAÇAKLARIN YARGILANMASI

Kaçağın Tanımı

Madde 247 - (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt 
içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine 
ulaşılamayan kişiye kaçak denir. 

(2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/31 md.) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
suçlardan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili mahkemece usulüne göre ya-
pılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirilemez ise, 
mahkeme;

a) Çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilânına karar 
verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen 
tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar,

b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün için-
de başvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verir.

BEŞİNCİ KİTAP

ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
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(3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, 
mahkûmiyet kararı verilemez. 

(4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir avukat 
görevlendirilmesini ister.

Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Teminat Belgesi 

Madde 248 - (1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulu-
nan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve 
gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma 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. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) , 

18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337) , 

Suçları, 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları,

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zim-
met suçu,

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 
suçlar,

Hakkında uygulanır. 

(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. 
Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece karar verilebilir. 
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(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın kaldırıl-
masına karar verilir. 

(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahke-
me tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.

(6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulun-
duğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların 
geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda 
yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir.

(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır. 

(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ

Tüzel Kişinin Temsili

Madde 249 - (1) Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı yapılan so-
ruşturma ve kovuşturmada tüzel kişinin organ veya temsilcisi, katılan veya savunma makamı 
yanında yer alan sıfatıyla duruşmaya kabul edilir. 

(2) Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi bu Kanunun katılana veya sanığa sağla-
dığı haklardan yararlanır.

(3) Birinci fıkra hükmü, sanığın aynı zamanda tüzel kişinin organ veya temsilcisi sıfatını taşı-
ması hâlinde uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAZI SUÇLARA İLİŞKİN 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.) 

İKİNCİ KISIM

UZLAŞMA VE MÜSADERE

BİRİNCİ BÖLÜM

UZLAŞMA

Uzlaşma 

Madde 253 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/24 md.) 

(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk 
tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur: 
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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. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116) ,

4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234) ,

5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 
(dördüncü fıkra hariç, madde 239) ,

suçları. 

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanun-
larda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm 
bulunması gerekir. 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine 
yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek 
cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girme-
yen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya ta-
limatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma 
teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, 
uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı 
tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendi-
sine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, 
teklifi reddetmiş sayılır. 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul 
veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.

(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulun-
mama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüphe-
liye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksi-
zin soruşturma sonuçlandırılır. 

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dola-
yı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaş-
mayı kabul etmesi gerekir. 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça 
ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. 

(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, 
Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avukat 
görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaş-
tırmacı görevlendirebilir. 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaş-
tırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısın-
ca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruştur-
manın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç 
otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en çok 
yirmi gün daha uzatabilir. 
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(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağ-
dur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya 
suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmak-
tan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuri-
yet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir. 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen 
belge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, 
tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören 
uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet 
savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hu-
kuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma 
dosyasında muhafaza eder. 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılma-
sı, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aran-
maksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme 
süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, 
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkra-
sındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma 
konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 
Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belge-
lerden sayılır.

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve ko-
vuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu 
tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu 
düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma 
koşulu olan dava süresi işlemez. 

(22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı bir ücret 
takdir edilerek ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerin-
den sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşı-
lanır. 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yol-
larına başvurulabilir.

(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususlar, yönetmelikle düzenlenir.

Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 

Madde 254 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/25 md.) 

(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğu-
nun anlaşılması halinde, uzlaştırma işlemleri 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle 
göre, mahkeme tarafından yapılır. 

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten 
yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri 
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tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 
inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veri-
lir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme 
tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

Birden Çok Fail Bulunması Hâlinde Uzlaşma

Madde 255 - (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işle-
nen 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 gereken eşya veya malvarlığı değerleri ile 
ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mahkemece re’sen veya 
ilgililerin istemi üzerine bunların iadesine karar verilir.

Duruşma ve Karar

Madde 257 - (1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken kararlar, duruşmalı olarak verilir. 

(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan 
kimseler de duruşmaya çağrılır. Bu kişiler, sanığın sahip olduğu hakları kullanabilirler.

(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve hükmün verilmesini engel-
lemez.

Kanun Yolu

Madde 258 - (1) 256 ncı maddeye göre verilecek hükümlere karşı Cumhuriyet savcısı, katı-
lan ve 257 nci maddede belirlenen kişiler için istinaf yolu açıktır.

Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi

Madde 259 - (1) Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsadere-
sine sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. 
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BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Kanun Yollarına Başvurma Hakkı

Madde 260 - (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık 
ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, red-
dedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun 
yolları açıktır.

(2) Asliye ceza mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemenin yargı çevresin-
deki sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, 
ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adli-
ye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkemelerinin kararlarına 
karşı kanun yollarına başvurabilirler.

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir.

Avukatın Başvurma Hakkı

Madde 261 - (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı 
olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. 

Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı

Madde 262 - (1) Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan 
kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın baş-
vurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için 
de geçerlidir.

Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması

Madde 263 - (1) Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu 
ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir 
dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir.

(2) Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili def-
tere kaydedildikten sonra bu hususları belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan 
şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.

(3) Kurum müdürüne başvuru hâlinde ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapılarak, tutanak 
ve dilekçe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâtibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.

(4) Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra 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 kanun yolunun veya merciin belirlenmesinde 
yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz.

(2) Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli ve yetkili olan mercie 
gönderir.

Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı

Madde 265 - (1) Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhine kanun yoluna gidilen karar, sanık 
lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Cumhuriyet savcısı, kanun yoluna sanık lehine başvur-

ALTINCI KİTAP

KANUN YOLLARI
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duğunda, yeniden verilen hüküm önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir 
cezayı içeremez.

Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi

Madde 266 - (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafın-
dan karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine 
yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez.

(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili 
kılınmış olması koşuluna bağlıdır.

(3) 150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar 
yararına kanun yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde 
şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır.

İKİNCİ KISIM

OLAĞAN KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

İTİRAZ

İtiraz Olunabilecek Kararlar

Madde 267 - (1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı 
itiraz yoluna gidilebilir.

İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri

Madde 268 - (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koyma-
dığı 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 baş-
kanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; ye-
rinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulun-
dukları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir.

b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza 
işlerini gören mahkeme başkanına aittir.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelen-
mesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı 
tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesi-
nin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son 
numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en 
yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mah-
kemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirti-
len esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas 
mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını 
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görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla 
izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler. 

İtirazın Kararın Yerine Getirilmesinde Etkisi

Madde 269 - (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz.

(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci, geri bırakılmasına 
karar verebilir.

İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği İle İnceleme ve Araştırma Yapıl-
ması

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 gör-
düğünde bunların yapılmasını 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 şüpheli, sanık veya müdafiine 
bildirilir. Şüpheli, sanık veya müdafii üç gün içinde görüşünü bildirebilir.

Karar

Madde 271 - (1) Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma 
yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi 
veya vekil dinlenir.

(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.

(3) Karar mümkün olan en kısa sürede verilir.

(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen 
tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İSTİNAF

İstinaf 

Madde 272 - (1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna baş-
vurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye 
mahkemesince re’sen incelenir. 

(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş 
olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Ancak;

a) (Değişik: 31/3/2011 - 6217/23 md.) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç 
olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet 
hükümlerine,

b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hüküm-
lerine, 

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

İstinaf İstemi ve Süresi

Madde 273 - (1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü ve-
ren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle 
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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) Asliye ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çev-
resi içerisindeki sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet 
savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin hü-
kümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet Başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün 
içinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanma-
mış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların 
dilekçe veya beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına 
engel olmaz. 

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı iste-
minde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi 
gün içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler.

Eski Hâle Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi 

Madde 274 - (1) Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle getirme is-
teminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle 
getirme isteminde bulunduğu hâllerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde 
istinaf istemi ile ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar erte-
lenir. 

İstinaf Başvurusunun Etkisi

Madde 275 - (1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte 
açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesin-
den itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebliğ edilir.

İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi

Madde 276 - (1) İstinaf istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra veya aleyhine istinaf yolu-
na başvurulamayacak bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yoluna başvuranın buna hakkı 
yoksa, hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder. 

(2) İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya ilgililer, ret kararının kendileri-
ne tebliğinden itibaren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar 
vermesini isteyebilirler. Bu takdirde dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu 
nedenle hükmün infazı ertelenemez.

İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 

Madde 277 - (1) 276 ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen istinaf 
dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir. 

(2) Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da 
cevabını verebilir. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, 
bölge adliye mahkemesine sunulmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölge adliye 
mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
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Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi

Madde 278 - (1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına geldiğin-
de incelenerek, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesi sağlandıktan ve sunulması gereken 
belge ve deliller de eklendikten sonra, yazılı düşünceyi içeren bir tebliğname ile birlikte böl-
ge adliye mahkemesi ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca düzenlenen tebliğname ilgililere de tebliğ olunur.

Dosya Üzerinde Ön İnceleme

Madde 279 - (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda; 

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili bölge 
adliye mahkemesine gönderilmesine, 

b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, incelenmesi istenen 
kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın 
buna hakkı bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

Karar verilir. 

Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

Madde 280 - (1) Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesini, dos-
yayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra; 

a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılı-
ğın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımın-
dan değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 

b) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık 
nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve 
hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde 
uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 

c) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra ilk derece mahkemesinin kararını kaldıra-
rak davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına,

Karar verir.

Duruşma Hazırlığı

Madde 281 - (1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi başkanı veya görev-
lendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli 
çağrıları yapar. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın 
duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir. 

(2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfin yapılması-
na karar verilir. 

İstisnalar

Madde 282 - (1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar dışında bu Kanunun du-
ruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır: 

a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra görevlendiri-
len üyenin inceleme raporu okunur. 

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü de okunur. 

c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tuta-
nakları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan de-
lil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.
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d) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler 
çağrılır. 

Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm

Madde 283 - (1) İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki 
hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

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 İlişkin Hükümleri

Madde 285 - (1) Türk Ceza Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü hariç; 
diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş 
olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin ilk derece 
mahkemelerinin karar ve hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEMYİZ

Temyiz

Madde 286 - (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri 
temyiz edilebilir. 

(2) Ancak; 

a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne 
olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye 
mahkemesi kararları,

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan 
bölge adliye mahkemesi kararları,

c) Sulh ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerinden 
verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları, 

d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere 
ilişkin suç niteliğini değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları,

e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece 
mahkemesi kararlarını değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları, 

f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece 
mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen 
beraat kararları ile istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece 
mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen davanın düşmesine, 
ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine veya istinaf başvurusunun reddine dair 
kararlar, 

h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan 
ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları,

Temyiz edilemez.
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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 hâl-
lerde hukuka kesin aykırılık var sayılır: 

a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.

b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması.

c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olun-
duğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâki-
min hükme katılması.

d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi.

e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer 
kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.

f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi.

g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi.

h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırıl-
mış olması.

i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.

Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık

Madde 290 - (1) Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine hükmün 
bozdurulması için Cumhuriyet savcısına bir hak vermez.

Temyiz İstemi ve Süresi

Madde 291 - (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü 
veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması sure-
tiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık 
hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır. 

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ 
tarihinden başlar.

Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 

Madde 292 - (1) Sanığın aleyhine, yokluğunda verilen hükümlerde eski hâle getirme istemiy-
le ilgili olarak 274 üncü madde hükümleri uygulanır. 

Temyiz Başvurusunun Etkisi

Madde 293 - (1) Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 

(2) Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklan-
mamışsa; hükmün temyiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenilmesinden itibaren 
gerekçe, yedi gün içinde tebliğ edilir.
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Temyiz Başvurusunun İçeriği 

Madde 294 - (1) Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvuru-
sunda göstermek zorundadır. 

(2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir.

Temyiz Gerekçesi

Madde 295 - (1) Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gösterilmemişse temyiz başvuru-
su için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde hükmü temyiz olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek dilekçe 
verilir. Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhi-
ne olduğunu açıkça belirtir. 

(2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veya müdafii tarafından imza 
edilerek verilir. 

(3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapacağı bir beyanla ge-
rekçesini açıklayabilir; tutanak hâkime onaylatılır. Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında 
262 nci madde, tutuklu sanık hakkında ise 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 

Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı 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 tem-
yiz olunan bölge adliye veya ilk derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder. 

(2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yargıtaydan 
bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. Bu takdirde dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak, bu 
nedenden dolayı hükmün infazı ertelenemez.

Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi 

Madde 297 - (1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedil-
meyen 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 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönde-
rilir. 

(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri 
veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan 
veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde 
yazılı olarak cevap verebilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son 
adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.

Temyiz İsteminin Reddi

Madde 298 - (1) Yargıtay, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığını, hükmün tem-
yiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin tem-
yiz sebeplerini içermediğini saptarsa, temyiz istemini reddeder.

Duruşmalı İnceleme 

Madde 299 - (1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incele-
melerini sanığın veya katılanın temyiz başvurusundaki istemi üzerine veya re’sen duruşma 
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yoluyla yapar. Duruşma gününden sanığa, katılana, müdafi ve vekile haber verilir. Sanık, 
duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir. 

(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz. 

Duruşmada Usul

Madde 300 - (1) Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından hazır-
lanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler, ayrıca bizzat dosyayı incelerler. Bu hususlar gerçekleş-
tikten sonra duruşma açılır. 

(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhu-
riyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş 
olan tarafa önce söz verilir. Her hâlde son söz sanığındır.

Temyizde İncelenecek Hususlar

Madde 301 - (1) Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi 
usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hak-
kında incelemeler yapar.

Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması 

Madde 302 - (1) Bölge adliye mahkemesinin temyiz olunan hükmünün Yargıtayca hukuka 
uygun bulunması hâlinde temyiz isteminin esastan reddine karar verilir.

(2) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvurusunda gösterilen, hükmü etkileyecek nite-
likteki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma sebepleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir. 

(3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda, dilekçede açıklanmış 
olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir. 

(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olarak saptanan iş-
lemlerden kaynaklanmış 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 olaylara uygulanmasında hukuka aykırılıktan 
dolayı hüküm bozulmuş ise, aşağıdaki hâllerde Yargıtay davanın esasına hükmedebileceği 
gibi hükümdeki hukuka aykırılığı da düzeltebilir: 

a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanın düşmesine ya da alt 
ve üst sınırı olmayan sabit bir cezaya hükmolunması gerekirse. 

b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığa kanunda yazılı cezanın 
en alt derecesini uygulamayı uygun görürse. 

c) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası hükümde doğru gösterilmiş 
olduğu hâlde sadece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise. 

d) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun cezasını azaltmış ve mahkemece sanığa 
verilecek cezanın belirlenmesinde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil 
suç olmaktan çıkarılmış ise birinci hâlde daha az bir cezanın hükmolunması ve ikinci hâlde 
hiç ceza hükmolunmaması gerekirse. 

e) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecek cezanın belirlen-
mesinde gerekli indirim yapılmamış veya yanlış indirim yapılmış ise. 

f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya miktarının belirlenmesinde 
maddî hata yapılmış ise. 
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g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın gözetilmemesi yüzünden eksik 
veya fazla ceza verilmiş ise. 

h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre 
düzenlenen ücret tarifesine aykırılık mevcutsa.

Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci

Madde 304 - (1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü madde uyarınca 
verilen kararlara ilişkin dosya, hükmü veren bölge adliye mahkemesine gönderilmesi için 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı Yargıtaydan gel-
diği tarihten itibaren yedi gün içinde gereğinin yapılması için ilgili ilk derece mahkemesine 
gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına verir.

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan hâllerde yeniden ince-
lenmek ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine veya diğer bir 
bölge adliye mahkemesine gönderir.

(3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya yetkili görmesinden 
dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı görevli veya yetkili mahkemeye gönderir. 

(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık bulunan hükümlerle ilgili 
olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmek üze-
re Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

Yargıtayda Hükmün Açıklanması

Madde 305 - (1) Hüküm, 231 inci madde gereğince açıklanır. Buna olanak bulunmadığı 
takdirde duruşmanın bitiminden itibaren yedi gün içinde karar verilir. 

Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi

Madde 306 - (1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulun-
mamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde 
bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar.

Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri

Madde 307 - (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak bölge 
adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karşı diyeceklerini sorar. 

(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de davetiye tebliğ oluna-
maması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle boz-
maya karşı beyanları saptanmamış olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında 
bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, 
her hâlde dinlenmesi gerekir. 

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin direnme 
hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı 
direnilemez. 

(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı veya 262 nci mad-
dede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belir-
lenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

Madde 308 - (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı, 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 dosya, kararına itiraz edilen daireye gönde-
rilir. 

(3) (Ek: 2/7/2012 - 6352/99 md.) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerin-
de görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir.

İKİNCİ BÖLÜM

KANUN YARARINA BOZMA

Kanun Yararına Bozma

Madde 309 - (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz inceleme-
sinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen 
Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini be-
lirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozul-
ması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir. 

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun 
yararına bozar.

(4) Bozma nedenleri: 

a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı 
veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.

b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını 
kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim 
veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu 
hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç do-
ğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir 
cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder. 

(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması

Madde 310 - (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) 
bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re’sen Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. 

(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

Madde 311 - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hü-
kümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür: 

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa. 

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hü-
kümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşı-
lırsa. 

c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aley-
hine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini 
yapmada kusur etmiş ise. 

d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesin-
leşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise. 

e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden su-
nulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı 
içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın 
yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde istenebilir.

(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.

İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması 

Madde 312 - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mah-
keme, infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir. 

Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller

Madde 313 - (1) Hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılamanın yeni-
lenmesi istemine engel olmaz.

(2) Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir-
ler. 

(3) İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanı da yargılamanın yenilenme-
si isteminde bulunabilir. 

Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

Madde 314 - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir dava aşağıda yazılı hâllerde 
sanık veya hükümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür: 

a) Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir belge-
nin sahteliği anlaşılırsa.

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. 



180 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

c) Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda 
bulunmuşsa.

Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl

Madde 315 - (1) Kanunun aynı maddesinde yer almış sınır içinde olmak üzere cezanın de-
ğiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez.

(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yolu-
na gidilemez.

Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları

Madde 316 - (1) Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi, ancak bu fiilden dolayı ke-
sinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü verilmiş veya mahkûmiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli 
delil bulunmaması dışında bir nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdürüle-
memişse kabul edilebilir. Bu madde, 311 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı 
hâlde uygulanmaz.

Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler

Madde 317 - (1) Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler, yargılamanın yeni-
lenmesi istemi hakkında da uygulanır.

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile dayandığı delilleri içerir.

Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii

Madde 318 - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu 
mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.

(2) 303 üncü madde gereğince Yargıtayın doğrudan hüküm kurduğu hâllerde de hükmü 
vermiş olan mahkemeye başvurulur.

(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, du-
ruşma yapılmaksızın verilir.

Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü Hâlinde Yapılacak 
İşlem

Madde 319 - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapılmamış 
veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş 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 Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur.

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 

Delillerin Toplanması

Madde 320 - (1) Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin 
toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi; 
kendisi de bu hususları yerine getirebilir.

(2) Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafından veya istinabe suretiyle toplanması sı-
rasında, soruşturmaya 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 İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi Takdirde Kabulü
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Madde 321 - (1) Yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen iddialar, yeterli derecede 
doğrulanmaz veya 311 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 314 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı hâllerde işin durumuna göre bunların önce ve-
rilmiş olan hükme hiçbir etkisi olmadığı anlaşılırsa, yargılamanın yenilenmesi istemi esassız 
olması nedeniyle duruşma yapılmaksızın reddedilir.

(2) Aksi hâlde mahkeme, yargılamanın yenilenmesine ve duruşmanın açılmasına karar verir.

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi

Madde 322 - (1) Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden duruşma yapmaksızın gerekli delil-
leri topladıktan sonra hükümlünün beraatine veya yargılamanın yenilenmesi isteminin red-
dine karar verir.

(2) Diğer hâllerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil varsa Cumhuriyet savcısının uygun 
görüşünü aldıktan sonra duruşma yapmaksızın hükümlünün derhâl beraatine karar verir.

(3) Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hükmün ortadan kaldırılmasını da karar altına 
alır.

(4) Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gideri Devlet Hazinesine ait 
olmak üzere önceki hükmün iptaline ilişkin karar Resmî Gazete ile ilân olunacağı gibi mah-
kemenin takdirine göre diğer gazetelerle de ilân edilebilir.

Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm

Madde 323 - (1) Yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme, önceki hükmü onaylar 
veya hükmün iptali ile dava hakkında yeniden hüküm verir.

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükümlünün lehine olarak yapılmışsa, yeniden verile-
cek hüküm önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez.

(3) Yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı-
nın verilmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararının tamamen veya kısmen infaz edilmesi 
dolayısıyla kişinin uğradığı maddî ve manevî zararlar bu Kanunun 141 ilâ 144 üncü maddeleri 
hükümlerine göre tazmin edilir. 
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BİRİNCİ KISIM

YARGILAMA GİDERLERİ

Yargılama Giderleri

Madde 324 - (1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruş-
turma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden 
yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir.

(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mah-
keme başkanı veya hâkim belirler.

(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Kanunu hükümlerine göre; ki-
şisel haklara ilişkin 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 giderlerinin 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı 
maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazi-
nesine yüklenmesine karar verilir.

(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen 
tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır.

Sanığın Yükümlülüğü

Madde 325 - (1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama 
giderleri sanığa yüklenir.

(2) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/27 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın 
ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler mey-
dana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenme-
sinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen 
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 aleyhinde kovuşturma yapılmış olan kimse, bunla-
rın bir kısmından mahkûm olmuş ise, beraat ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği gider-
leri ödemekle yükümlü değildir.

(2) İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle mahkûm edilmiş olanlara, sebebiyet verdikleri 
yargılama giderleri ayrı ayrı yükletilir.

Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider

Madde 327 - (1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, 
sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir.

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir. 

YEDİNCİ KİTAP

YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
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Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider

Madde 328 - (1) Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan biri veya her ikisi hakkında ceza 
verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi; bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri kar-
şılamaya mahkûm edilmelerine engel olmaz.

Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider

Madde 329 - (1) Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse, bu nedenle yapılmış gi-
derleri 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 yollarına başvuran 
Cumhuriyet savcısı ise, sanığın ödemek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yük-
letilir.

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun gördüğü 
şekilde giderleri bölüştürür.

(3) Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir duruşma hakkındaki yargılamanın yenilenmesi 
isteminden ileri gelen giderler hakkında da aynı hüküm geçerlidir.

(4) Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassız karşı koymasından 
meydana gelmiş değilse, bu istemi ileri sürene yükletilir.

İKİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Adlî Tatil

Madde 331 - (1) (Değişik: 8/8/2011 - KHK - 650/27 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 
18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 
27/6/2013 - 6494/25 md.) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde baş-
lamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. 

(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların 
tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca be-
lirlenir.

(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 uza-
tılmış sayılır.

Bilgi İsteme

Madde 332 - (1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zo-
runludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise, sebebi ve en geç hangi 
tarihte cevap verilebileceği aynı süre içinde bildirilir.

(2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı hareket etmenin Türk Ceza Ka-
nununun 257 nci maddesine aykırılık oluşturabileceği yazılır. Bu durumda haklarında kamu 
davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama doku-
nulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılır.
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Yönetmelik 

Madde 333 - (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili 
bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır.

Geçici Madde 1 - (Ek: 24/1/2013 - 6411/2 md.) 

(1) Bu Kanunun 202 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen yönetmelik, Adalet Bakan-
lığınca bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıka-
rılır. Bu yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar bu Kanunun 202 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen tercüme hizmetleri sanığın kendisi tarafından 
getirilen tercüman 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 önün-
de denetlenmekte bulunanlar bakımından bu Kanunun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilirler.”

Yürürlük

Madde 334 - (1) Bu Kanun, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 335 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5271 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

(1) 5560 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hükme bağlanmış olmakla be-
raber henüz kesinleşmemiş olan dosyalarda, uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle 
bozma kararı verilemez.

(2) 5728 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ilgili ceza dairesinde bulunan 
dosyalar hakkında bu Kanunun lehe hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, usule 
aykırılık bulunmadığı takdirde, dosya esastan incelenmek, acele işlerden sayılmak ve Türk 
Ceza Kanununun 7 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle karar verilir.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet 
kararları hakkında, 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 incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konu-
sunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını 
gerektirmesi halinde inceleme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda lehe 
hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, yapılan yargılama bakımından dava zama-
naşımı hükümleri uygulanmaz.

İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmemiş olmakla beraber hükme bağlan-
mış olan dosyalarda uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez.



CM
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 185

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuşturma evresinde bulunan dava 
dosyaları hakkında: 

a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucunda 
verilecek görevsizlik kararıyla dosya, görevli mahkemeye gönderilir.

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 yaptırı-
ma dönüşen fiiller nedeniyle;

a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca, 

b) Kovuşturma evresinde mahkemece,

idarî yaptırım kararı verilir.

Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan işlerde 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili da-
irece, bu Kanuna göre işlem 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 hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturma ve kovuştur-
malarda da uygulanır.

(4) 6008 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi 

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanması-
nın geri bırakılması kararı verilmiş olanların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin yedin-
ci fıkrasındaki kayıtla bağlı olmaksızın, başvuruda bulunan sanık hakkında yeniden hüküm 
kurulur.
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE 
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 
5320

Kabul Tarihi 
23/03/2005

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
31/03/2005

Sayı 
25772 (M.)

Yayımlandığı Düstür

Tertip 
5

Cilt 
44
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BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir. 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 4.4.1929 tarihli ve 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamaları, Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve bu Kanunun uygulanması için 
diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri belirtir ve yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar 
hakkında ne şekilde uygulama yapılacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine 
ilişkin bazı usul hükümlerini kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM

UYUM HÜKÜMLERİ

Yollamalar

Madde 3 - (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapı-
lan yollamalar, Ceza Muhakemesi Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan madde-
lerine yapılmış sayılır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kitap, bab ve 
fasıllarına yapılmış yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını 
oluşturan Ceza Muhakemesi Kanununun maddelerine yapılmış sayılır. 

Mahkemelerin Görevleri 

Madde 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki mad-
delerin hükümleri saklı kalmak üzere, kesin hükme bağlanmış olanlar hariç, görülmekte 
olan bütün soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanır. 

(2) Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesinden önce soruşturma ve kovuş-
turma evrelerinde yapılmış işlem ve kararlar hukuki geçerliliklerini sürdürürler. 

Gıyabî Tutuklama Kararları 

Madde 5 - (1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yürürlükte iken verilmiş gıyabî tutuklama 
kararları, Ceza 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 maddesinin beşinci fıkrası hükmü, sadece ya-
bancı ülkede bulunan kaçaklar hakkında uygulanır. 

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 

Madde 6 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ilâ 144 üncü maddeleri hükümleri, 1 Hazi-
ran 2005 tarihinden itibaren yapılan işlemler hakkında uygulanır.

(2) Bu tarihten önceki işlemler hakkında ise, 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakala-
nan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulan-
masına devam olunur.



CM
KYK

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 189

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 başvurulabilir. 

(2) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan acele itirazlar hakkında 
Ceza Muhakemesi 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 Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama ta-
rihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye 
kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve al-
tıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır. (Ek cümle: 6/12/2006 
- 5560/29 md.) Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin 
maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya 
Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.

(2) (İptal: 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 ke-
sinleşen hükümler hakkında, başvuru süresi dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yo-
luna gidilebilir.

Şahsî Dava

Madde 9 - (1) Özel kanunlarda öngörülen şahsî davalar kamu davasına dönüşür. 

(2) Hâlen şahsî dava usulüne göre yürütülen davalar da kamu davası olarak sürdürülür. 

(3) Şahsî davacılar, katılan sıfatını alırlar.

(4) Bu davalar hakkında, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhake-
mesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

Ceza Kararnamesi

Madde 10 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilip henüz 
kesinleşmemiş 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 mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı suçlar ile ağır ceza mahkemesinin 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 maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkranın (a) ve (b) 
bentleri yönünden 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girer.
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Müdafi ve Vekil Ücreti 

Madde 13 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/30 md.) 

(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi 
üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık 
olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafından 
birlikte tespit edilecek ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten 
ödenir. Bu ücret, yargılama giderlerinden sayılır.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Ba-
rolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetme-
likle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yönetmeliklerin Çıkarılması

Madde 14 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır ya da yürürlükteki yönetmeliklerde gerekli 
değişiklikler yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin Ceza 
Muhakemesi Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Zamanaşımı

Madde 15 - (1) Birden fazla mahkumiyeti olan kişi bu mahkumiyetlerden birine ilişkin cezayı 
infaz kurumunda çektiği sürece, diğer cezaları açısından ceza zamanaşımı işlemez.

(2) Cezanın infazının ertelenmesi veya durdurulması halinde, bu cezaya ilişkin zama-
naşımı işlemez. 

Kolluğa Bildirim

Madde 16 - (1) Şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona 
erdiren kesinleşmiş kararlar, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilir. Kolluk bi-
rimleri bu bildirim üzerine gerekli işlemleri derhal yapar.

Parada Sahtecilikle İlgili Bilgilerin Toplanması

Madde 17 - (1) Parada sahtecilik suçundan dolayı elkonulan sahte paralar ve bunlara ilişkin 
bilgiler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından paraların asıllarını tedavüle 
çıkaran kurumca oluşturulacak sistemde incelenmek ve değerlendirilmek üzere paraların 
asıllarını tedavüle çıkaran kurumun ilgili birimine gönderilir. Gönderilen bilgilerin içeriği ve 
bildirimin sureti, paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 

Madde 18 - (1) 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla;

a) 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

b) 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu,

c) 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan 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. 
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(2) Bu Kanunun 6, 8 ve 12 nci maddelerinde öngörülen yürürlük ve uygulamaya ilişkin hü-
kümler saklıdır. 

Geçici Madde 1 - (Ek: 11/5/2005 - 5347/3 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ceza mahkemelerinde açılmış bulunan davalar-
daki şahsi hak talepleri, görevsizlik kararı verilmeyerek bu mahkemelerce 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 mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet 
savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, veri-
len 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.) 

(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mah-
kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihinden altı 
ay sonra başlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak kanun yolu incelemelerinde, bölge adliye 
mahkemelerinde ve Yargıtayda tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Geçici Madde 5 - (Ek: 2/7/2012 - 6352/101 md.) 

(1) Ceza Muhakemesi Kanununun 308 inci maddesinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun 
yayımı tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunan ve henüz karara bağlanmamış dos-
yalar hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 - (1) Bu Kanunun;

a) “Zamanaşımı” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cum-
huriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlilerinin, Cum-
huriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri adlî soruşturma sırasında 
kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve ifade 
alma işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve ifade alma 
işlemleri ile adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine 
adlî kolluk görevini ifa eden bütün kolluk birimlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 
7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 10/3/1983 tarih-
li ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Adlî kolluk: 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 8, 9, 10 ve 12 nci 
maddeleri, 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 485 
sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin 8 inci maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde 
belirtilen soruşturma işlemini yapan güvenlik görevlilerini,

Bilgi alma: Bir suçun tespiti veya aydınlatılmasına yönelik olarak, müşteki ve suçtan zarar 
gören ile suç işleme şüphesi altında bulunmayan diğer kişilerin dinlenmesini ve tutanağa 
geçirilmesini,

İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma ko-
nusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare 
ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtima-
linin ortaya çıkması hâlini,

Gözaltına alma: Kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin ta-
mamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar 
kanunî süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp 
alıkonulmasını,

Gözaltı birimi: Yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanarak adlî mercilere sevk 
edilmesine veya serbest bırakılmasına kadar, kanunî süre içinde onu gözaltında tutmakla 
yetkili ve görevli kolluk kuvveti birimlerini,

Gözaltı ve nezarethane sorumlusu: Gözaltına veya muhafaza altına alınan kişilere haklarının 
okunmasını, kayıtların tutulmasını ve kanunlara uygun davranılmasını sağlamak 

amacıyla ilgili karakol, birim veya bot komutanı, âmiri veya büro âmiri tarafından görevlen-
dirilen personeli,



YG
İY

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 195

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Mâlen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden son-
ra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara 
katlanacak kişiyi,

Muhafaza altına alma: Kanunun yetki verdiği hâllerde yetkili merci önüne çıkarılması gere-
ken kişilerin ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek 
şekilde ve zorunlu olduğu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulmasını,

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

Nezarethane: Şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adlî mercilere 
sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış yerleri,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi 
altında bulunan kişiyi, 

Sorgu: Şüpheli veya sanığın, hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma 
konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 
kabulüne kadar geçen evreyi,

Suçüstü: İşlenmekte olan suçu, henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra 
kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği 
suçu, fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği 
suçu,

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 

Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen 
suçu,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya mâlen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil 
eden avukatı,

Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var 
olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönün-
de hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına 
alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına 
alınmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA

Yakalama, Gözaltına Alma ve Muhafaza Altına Alma Yetkisi

Madde 5 - Kolluk görevlileri;

a) Gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına veya derhâl âmirlerine müraca-
at imkânı olmayan hâllerde; hakkında yakalama emri düzenlenmesi veya tutuklama kararı 
verilmesi gereken kişileri ya da suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer 
hâllerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, ema-
re ve delil bulunan şüphelileri,

b) Kolluk kuvvetinin kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik edenleri ve aldığı ted-
birlere uymayanları,

c) Görev yaparken mukavemette bulunan veya görevinden alıkoymak maksadıyla kolluk 
kuvvetine zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları taktirde hareketlerine devam etmeleri ihti-
mali bulunan kişileri,
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d) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama emri, yakalama ve tutuklama kararı bulu-
nanları veya kanunla istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri için yakalanması gere-
kenleri,

e) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri alan, satan, bulunduran veya kullananları,

f) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk 
hâlinde başkalarına saldıranları,

g) Halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam 
edenlerle, başkalarına saldırıya yeltenenleri ve kavga edenleri,

h) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla belirtilen esaslara uygun olarak, alınan 
tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu 
ve uyarıcı madde veya alkol tutkunu, serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri,

ı) Haklarında mahkemece çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına veya benzeri resmî veya özel 
kurumlara yerleştirilmesine veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen çocukları,

i) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren veya hakkında sınır dışı etme veya 
geri verme kararı alınan kişileri,

yakalayabilir.

Kimliğini bir belgeyle veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile 
ispat edemeyenlerle, gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişileri, aranan ki-
şilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar yirmidört 
saati geçmemek üzere, yakalama ve muhafaza altına almaya yetkilidir. Bu kişilere kimlikle-
rini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.

Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: 

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması,

b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen kim-
liğini belirleme imkânının bulunmaması.

Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, beden veya akıl hastalığı, malûl-
lük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü 
hâllerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış 
olursa şikâyete yetkili olan kimseye ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama 
bildirilir.

Yakalama İşlemi

Madde 6 - Yakalama 5 inci maddede belirtilen yetkiler çerçevesinde, hâkim kararı veya 
Cumhuriyet savcısının emriyle veya doğrudan kolluk kuvveti veya suçüstü hâlinde herkes 
tarafından yapılabilir.

Yakalanan kişinin kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla 
kaba üst araması yapılarak, silâh ve bunun gibi unsurlardan arındırılması sağlanır.

Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını 
önleyecek tedbirler alınır.

Yakalanan kişiye, suç ayrımı gözetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkındaki iddialar ile sus-
ma ve müdafiden yararlanma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanunî hakları ve 
itiraz hakkını nasıl kullanacağı, herhâlde yazılı, bunun hemen mümkün olmaması hâlinde 
sözlü olarak derhâl bildirilir.

Kolluk kuvveti tarafından yapılan yakalama hâlinde işlem, yakalanan kişi ve uygulanan ted-
birler derhâl Cumhuriyet savcısına bildirilir. 
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Yakalamadan ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin emirden, yakalananın bir yakınına 
veya belirlediği bir kişiye Cumhuriyet savcısının emriyle gecikmeksizin haber verilir.

Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç nedeniyle, han-
gi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi kolluk 
mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır, bu tutanağın bir 
sureti yakalanan kişiye verilir. Bu kişiye ayrıca haklarının yazılı olarak bildirildiğini ve kendisi 
tarafından da bu hususun anlaşıldığını belirten bu Yönetmeliğe ekli “Yakalama ve Gözaltına 
Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu” (EK - A) tanzim edilerek imzalı bir örneği 
verilir.

Suç işlerken rastlanması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin 
bulunması veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması nedeniyle başkaları ta-
rafından yakalanıp kolluk görevlilerine teslim edilen veya bu hâllerde kolluk görevlilerince 
yakalanan ya da haklarında tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren 
ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl 
başvurma imkânı bulunmaması sebebiyle kolluk görevlilerince yakalanan kişi ve olay hak-
kında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır. Cumhu-
riyet savcısı tarafından verilen sözlü emir, en kısa zamanda yazılı hâle dönüştürülerek müm-
kün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirilir; aksi hâlde ilgili kolluk 
görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini 
beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir.

Yakalanan kişi, Cumhuriyet savcısının emri ile serbest bırakılmazsa, soruşturmanın tamam-
lanması için gözaltına alınır.

Muhafaza altına alınmak amacıyla yakalanan kişiler hakkında da bu maddenin ikinci fıkrası 
hükmü uygulandıktan sonra, yakalama sebebi, yakalamaya itiraz etme hakkı ve bu hakkı 
nasıl kullanılacağı derhâl bildirilir. Bu kişilerden ıslah veya tedavi kurumuna götürülmesi ge-
rekenlerin ilgili kurumlarca teslim alınmaları sağlanır. Teslim alınmaması hâlinde, durum bir 
tutanakla tespit edilir ve tutanağın bir sureti mülkî amire gönderilir.

Yakalanan ve Nakledilecek Şahıslara Uygulanacak Tedbirler

Madde 7 - Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, kaça-
caklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike 
arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir.

Yakınlarına Haber Verme

Madde 8 - Yakalanan kişinin;

a) Kendisi ile birlikte bir kişi varsa bu kişi vasıtasıyla,

b) Suçun işlendiği veya yakalandığı yerde ikâmet ediyorsa ve haber vereceği yakınının tele-
fon numarasını biliyorsa ya da kolluk vasıtasıyla sair suretle tespit edilebiliyorsa, telefon ile,

c) Haber vereceği yakınının telefon numarasını bilmiyorsa ilgili yer kolluğu vasıtasıyla,

d) Konutu suç yeri dışında ise telefonla veya kişinin adresinin bulunduğu yerle ilişki kurul-
mak suretiyle,

yakalandığı, gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin uzatıldığı Cumhuriyet savcısının emriyle 
gecikmeksizin bir yakınına veya belirlediği bir kişiye haber verilir.

Yakalanan veya gözaltına alınan kişi yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde, duru-
mu vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna haber verilir.

Muhafaza altına alınmak amacıyla kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhâl bil-
dirilir.
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Sağlık Kontrolü

Madde 9 - Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması 
hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenir.

Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uza-
tılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık 
durumu hekim raporu ile tespit edilir.

Gözaltına alınanlardan herhangi bir nedenle sağlık durumu bozulanlar ile sağlık durumun-
dan şüphe edilenler, derhâl hekim kontrolünden geçirilerek gerekiyorsa tedavileri yaptırılır. 
Bu durumdaki kişilerden kronik bir rahatsızlığı olanların, istekleri hâlinde varsa kendi hekimi 
nezaretinde resmî hekim tarafından muayene ve tedavi edilmeleri sağlanır.

Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile bu kişiyi 
tıbbî muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması zorunludur. Ancak personel ye-
tersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin bulunmaması hâlinde bu durum belgelendirilir.

Tıbbî muayene, kontrol ve tedavi, adlî tıp kurumu veya resmî sağlık kuruluşlarınca yapılır.

Hekim raporu üç nüsha hâlinde düzenlenir. Kolluk görevlileri tarafından, hekim raporunu 
verecek birime, yakalananın nezarethaneye giriş raporu mu, yoksa çıkış raporu için mi geti-
rildiği yazılı olarak bildirilir.

Yakalama veya nezarethaneye giriş raporunun bir nüshası raporu tanzim eden sağlık kuru-
luşunda saklanır, ikinci nüshası gözaltına alınana, üçüncü nüsha ise soruşturma dosyasına 
eklenmek üzere ilgili kolluk görevlisine verilir.

Gözaltı süresinin uzatılması veya yer değişikliği ya da nezarethaneden çıkış sırasında düzen-
lenen hekim raporlarından; bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır, iki nüshası ise raporu 
düzenleyen sağlık kuruluşunca kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet başsav-
cılığına en seri şekilde gönderilir. Bunlardan bir nüshası Cumhuriyet savcısı tarafından gö-
zaltına alınanın kendisine veya vekiline verilir, bir nüshası ise soruşturma dosyasına eklenir. 
Bu raporların düzenlenmesinde ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinde 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 157 nci maddesinde belirtilen gizlilik kurallarına uyulur ve bu 
amaçla gerekli tedbirler ilgili sağlık kuruluşunca alınır.

Hekim muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen 
işkence, 95 inci maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence ve 96 ncı mad-
desinde belirtilen eziyet suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlin-
de, keyfiyeti derhâl Cumhuriyet savcısına bildirir. Bu durumda Ceza Muhakemesinde Beden 
Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 ve 8 inci 
maddesine göre işlem yapılır.

Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi çerçe-
vesinde yapılması esastır. Ancak, hekim kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayene-
nin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu istek belgelendirilerek yerine 
getirilir. Bu durumda gözaltına alınan kişinin talebi hâlinde müdafiî de muayene sırasında 
gecikmeye neden olmamak kaydıyla hazır bulunabilir. 

Kadının muayenesi, talebi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından 
yapılır. Muayene edilecek kadının talebine rağmen kadın hekimin bulunmaması halinde, 
muayene sırasında hekim ile birlikte sağlık mesleği mensubu bir kadın personelin bulundu-
rulmasına özen gösterilir.

Güvenlik Araması

Madde 10 - Gözaltı birimine getirilen kişi hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Nezarethaneye veya zorunlu hâllerde bu amaca tahsis edilen yerlere konulmadan önce 
usulünce aranır. Kadının üst veya vücudunun aranması, bir kadın görevli veya bu amaçla 
görevlendirilecek diğer bir kadın tarafından yapılır.
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b) Kendisine zarar verebilecek kemer, kravat, ip, kesici ve delici alet gibi nesnelerden arın-
dırılır.

c) Üzerinden çıkan eşya ve para muhafaza altına alınır. Paranın nev’i, seri numarası ve mik-
tarı, eşyanın vasıfları ve markasını belirten bir tutanak düzenlenir ve bu tutanağın bir sureti 
üstü aranan kişiye verilir.

Nezarethane İşlemleri

Madde 11 - Üst araması yapılan kişinin nezarethaneye girişi, bu Yönetmeliğe ekli “Nezaret-
haneye Alınanların Kaydına Ait Defter”e (EK - B) kaydedilerek sağlanır.

Nezarethane işlemlerinde;

a) Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine hasım olanlar, erkek ve kadınlar bir araya konulmazlar, 
çocuklar yetişkinlerden ayrı tutulurlar.

b) Nezarethanede zarurî hâller dışında beşten fazla kişi bir arada bulundurulmaz.

c) Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi görevli memurun gözetiminde sağ-
lanır.

d) Yiyecek ve içecekler önceden kontrol edilir.

e) Gözaltına alınan kişi saldırgan bir tutum sergilemeye başladığı veya kendisine zarar ver-
meye kalkıştığı takdirde önce sözle kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu mümkün olmadığı 
takdirde, hareketini giderecek derecede kuvvet kullanılabilir. Ancak zarurî olmadıkça gerek 
kendisinin gerek başkasının hayatı, vücut bütünlüğü veya sağlığı tehlikeye girmedikçe kuvvet 
kullanılmaz.

f) Saldırgan tutum ve davranışları kontrol altına alınamayan kişiler tıbbî müdahalede bulu-
nulması için sağlık kuruluşlarına gönderilir.

g) Gözaltına alınan kişilerin yaşama haklarını koruyucu gerekli önlemler alınarak, bu amaçla 
ilgili gözetlenebilir. Gözetleme işlemi teknik imkânlar ölçüsünde kayda alınabilir. 

h) Gözaltındaki kişinin beslenme, nakil, sağlığının korunması ve gerektiğinde tedavisi, ya-
kalandığının yakınlarına haber verilmesi giderleri ilgili birimin bağlı olduğu Bakanlığın bütçe 
ödeneklerinden karşılanır.

Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter

Madde 12 - Gözaltı işlemleri nezarete alınanların kaydına ait deftere yazılmak suretiyle tespit 
edilir. Denetime tâbi olan bu defterde: 

a) Kimlik bilgileri;

1) Adı ve soyadı,

2) Anne ve baba adı,

3) Cinsiyeti,

4) Doğum yeri ve tarihi,

5) Nüfusa kayıtlı olduğu yer,

6) Cilt, aile sıra ve kayıt numarası,

7) Yabancılar için pasaport numarası,

8) İkâmet adresi, iş adresi ve telefon numaraları,

9) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Gözaltına alınmasına esas bilgiler;
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1) İsnat edilen suç, gözaltına alınma nedeni,

2) Suç yeri ve tarihi,

3) Kimin emri ile yakalandığı ve nezarete alındığı,

4) Haber verilen Cumhuriyet savcısının adı ve soyadı,

5) Cumhuriyet savcısına haber verildiği tarih ve saat,

6) Bilgi toplama işlem kısmı kaydı,

c) Giriş işlemleri;

1) Yakalamanın yeri, tarihi ve saati,

2) Giriş tarihi ve saati,

3) Girişte alınan hekim raporunun verildiği makam, tarihi, sayısı ve özeti,

4) Üst aramasında teslim alınan malzemeler, teslim eden ve teslim alanın imzası,

5) Giriş işlemini yapan görevlinin adı, soyadı, rütbesi ve imzası,

d) Şüpheli ile ilgili işlemler;

1) Haber verilen yakını veya belirlediği kişi, adres ve telefon numarası,

2) Haber verilen diplomatik temsilciliğin adı ve telefon numarası,

3) Haber veren personelin adı, soyadı, sicili ve imzası,

4) Haber verme tarihi ve saati,

5) Şüphelinin, hakkında haber verildiğine dair imzası,

6) Tercüman temin edilip edilmediği, tercümanın adı, soyadı ve imzası,

7) Müdafi istediği hakkındaki beyanı ve imzası,

8) Müdafi talep etmiş ise baronun adı veya kendi avukatının adı ve soyadı,

9) Gelen müdafiîn adı ve soyadı, sicil numarası, geliş saati ve imzası,

10) Süre uzatımına karar veren makam, kararının tarihi, sayısı ve uzatılan süre,

e) Çıkış işlemleri;

1) Çıkarıldığı tarih ve saat,

2) Sevk edildiği makam,

3) Sevk evrakının tarihi ve sayısı,

4) Teslim alan görevlinin adı, soyadı ve imzası,

5) Kişinin kendisine teslim edilen malzemeler ve imzası,

6) Görevliye teslim edilen malzemeler ve imzası,

7) Geçici ayrılışlar,

8) İlân, işlemler ve sonuç,

9) Çıkış işlemini yapan görevlinin adı, soyadı, rütbesi ve imzası,

10) Kontrol eden âmirin adı, soyadı, rütbesi ve imzası, 

belirtilir.

Bu defterde, yukarıda belirtilen zorunlu bilgilerin dışında gerekli görülen diğer bilgilere de 
yer verilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖZALTI SÜRESİ, SALIVERME VE ADLÎ MERCİLERE SEVK

Gözaltı süresi

Madde 13 - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalanan kişi 
Cumhuriyet savcısı tarafından bırakılması emredilmezse, soruşturmanın tamamlanması için 
gözaltına alınır.

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

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
suçlara bakmakla görevli olan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giriyorsa bu süre 
kırksekiz saattir.

Gözaltı Süresinin Uzatılması

Madde 14 - Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasında güçlük veya şüpheli sa-
yısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini her defasında bir günü geçme-
mek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatıl-
ması emri, gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim 
kararı olmaksızın hürriyetinden mahrum bırakılamaz.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç-
lara bakmakla görevli olan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan; Ana-
yasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan kişiler 
hakkında, aynı Kanununun 91 inci maddesinin bir ve üçüncü fıkralarında dört gün olarak 
belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararı ile yedi güne kadar uzatılabilir. 
Hâkim karar vermeden önce yakalanan ve gözaltına alınan kişiyi dinler.

Yakalama ve Gözaltı İşlemlerine Karşı Hâkime Başvurma

Madde 15 - Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin 
Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafi veya kanunî temsilcisi, eşi 
ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı hemen serbest bırakılmasını sağlamak için 
sulh ceza hâkimine başvurabilir. Yakalanan kişinin dilekçesi yetkili hâkime en seri şekilde 
ulaştırılır.

Yakalanan Kişinin Yetkili Mahkemeye Götürülmesi

Madde 16 - Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma 
veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya 
mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; 
serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderil-
mek üzere tutuklanır.

Yetkili Mercilere Sevk veya Serbest Bırakma

Madde 17 - Yakalanan kişi, gözaltına alınmasını gerektirecek bir nedenin tespit edilememesi 
veya yakalama sebebinin ortadan kalkması hâlinde Cumhuriyet savcısının emri ile kolluk 
kuvvetince derhâl salıverilir.

Yakalanan kişi, hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gereken kişilerden ise ilgili kuru-
ma teslim edilir.

Gözaltı süreleri azamî süreler olup, gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin en kısa sürede bi-
tirilmesi esastır.
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Gözaltına alınanlar, işlemleri bitirildikten sonra gözaltı süresinin dolması beklenmeksizin 
kolluk kuvvetince ilgili Cumhuriyet başsavcılığına derhâl sevk edilir.

Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet 
savcısının emrine karşı, hâkime yapılan başvuru üzerine verilen serbest bırakma kararı der-
hâl uygulanır.

Emanete alınan şahsî eşya ve para eksiksiz olarak ilgilisine teslim edilerek ve girişte tanzim 
edilen güvenlik araması tutanağına şerh düşülerek kendisine imzalatılır.

Sevk veya serbest bırakma işlemi ve sebebi, bu Yönetmeliğe ekli “Sevk/Serbest Bırakma 
Tutanağı”na (EK - C) bağlanır, bunun bir sureti gözaltından çıkarılan kişiye verilir.

Yeniden Yakalama Yasağı

Madde 18 - Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine, gözaltına 
alınıp da serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil 
elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakala-
ma işlemi uygulanamaz.

Çocuklarla İlgili Özel Hüküm

Madde 19 - Çocuklar bakımından yakalama ve ifade alma yetkileri aşağıdaki şekilde sınır-
landırılmıştır: 

a) Fiili işlediği zaman oniki yaşını doldurmamış olanlar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır 
ve dilsizler;

1) Suç nedeni ile yakalanamaz ve hiçbir suretle suç tespitinde kullanılamaz.

2) Kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalama yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen sonra ser-
best bırakılır. Tespit edilen kimlik ve suç, mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından tedbir 
kararı alınmasına esas olmak üzere derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

b) Oniki yaşını doldurmuş, ancak onsekiz yaşını doldurmamış olanlar suç sebebi ile yaka-
lanabilirler. Bu çocuklar, yakınları ile müdafiye haber verilerek derhâl Cumhuriyet başsavcı-
lığına sevk edilirler; bunlarla ilgili soruşturma Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği 
Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır ve aşağıdaki hükümlere göre yürütülür: 

1) Çocuğun gözaltına alındığı ana - baba veya vasisine bildirilir.

2) Kendi talebi olmasa bile müdafiden yararlandırılır, ana - baba veya vasisi müdafi seçebilir.

3) Müdafi hazır bulundurulmak şartı ile şüpheli çocuğun ifadesi alınır.

4) Kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya kanunî bir engel bulunmadığı du-
rumlarda ana - babası veya vasisi ifade alınırken hazır bulunabilir.

5) Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur.

6) 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-
nunda yazılı suçlar büyüklerle beraber işlendiği takdirde soruşturma evresinde çocuklarla 
ilgili evrak ayrılır, soruşturmaları ayrı ayrı yürütülür.

7) Çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur.

8) Suçun mağduru çocuksa, bunlara karşı işlenen suçüstü hâllerinde, kovuşturulması suçtan 
zarar gören kimsenin şikâyetine bağlı olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve soruşturma 
yapılması için şikâyet şartı aranmaz.

9) Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından yerine 
getirilir. 

10) Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak, zorunlu hâllerde çocuğun kaç-
masını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabile-
cek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlemler alınır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜDAFİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Müdafi Tayini

Madde 20 - Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya bir-
den fazla müdafiîn yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya 
sanığa müdafi seçebilir.

Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç müdafi hazır bulunabilir.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müdafiîn, şüpheli veya sanıkla gö-
rüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı 
engellenemez, kısıtlanamaz.

Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, talebi hâlinde 
baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.

Şüpheli veya sanık onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savuna-
mayacak derecede malûl olur ve bir müdafiî de bulunmazsa talebi aranmaksızın bir müdafi 
görevlendirilir.

Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve ko-
vuşturmada şüpheli veya sanığın talebi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Müdafi İle Görüşme

Madde 21 - Şüpheli veya sanık vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşu-
lanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafiî ile yazışma-
ları denetime tâbi tutulamaz.

Müdafiî ile görüşmesinden önce ve görüşmesi sırasında, talebi hâlinde yakalanan kişiye ka-
lem ve kâğıt verilir.

Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla ve yakalanan kişi isterse, vekâletname aranmaksızın 
en çok üç müdafi ifadede hazır bulunabilir.

Her kolluk biriminde görüşme için uygun şartları haiz görüşme odası ayrılır.

Müdafiîn Soruşturma Evrakını İncelemesi

Madde 22 - Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin 
bir örneğini harçsız olarak alabilir. Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhu-
riyet savcısının yazılı emri gerekir.

Müdafiîn dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını 
tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkiminin kara-
rıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. 

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçen-
lerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

Müdafi, Cumhuriyet başsavcılığınca iddianamenin mahkemeye verildiği tarihten itibaren 
dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin 
örneklerini harçsız olarak alabilir.

Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İFADE ALMA

İfade Almanın Esasları

Madde 23 - Şüphelinin ifadesinin alınmasında aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Şüphelinin kimliği saptanır. Şüpheli, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandır-
makla yükümlüdür. 

b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.

c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, mü-
dafiîn ifade sırasında hazır bulunabileceği kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda ol-
madığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından 
bir müdafi görevlendirilir.

d) Müdafi sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan 
soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede 
bulunamaz. Hukukî yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına 
gelmez. Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir ve müdafiîn her türlü müda-
halesi tutanağa geçirilir.

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 95 inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, 
yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.

f) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 

g) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve ken-
disi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 
sürmek imkânı tanınır.

h) İfade verenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.

i) İfade işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılabilir.

j) İfade bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta şunlar yer alır: 

1) İfade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih,

2) İfade alma sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin açık 
kimliği,

3) İfade alma sırasında, yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine 
getirilmemiş ise nedenleri,

4) Tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzaları,

5) İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.

İfade esasları bu Yönetmeliğe ekli İfade Tutanağı (EK - D) formatına uygun olarak yerine 
getirilir.

İfade Almada Yasak Yöntemler

Madde 24 - İfade veren şüphelinin beyanı, özgür 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.

Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu 
işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya 
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
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ALTINCI BÖLÜM

NEZARETHANE VE İFADE ALMA ODASI

Nezarethane ve İfade Alma Odası

Madde 25 - Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde ve du-
varlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma 
ve havalandırma imkânları sağlanır. Ancak, şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle nezarethane 
imkânlarının yetersiz olması durumunda, nezarethaneler için öngörülen fizikî şartlara sahip 
başka yerler de kullanılabilir.

Nezarethanelerde gözaltına alınan kişilerin yatmaları ve oturmaları için yeteri kadar sabit ve 
dayanıklı oturma yerleri bulundurulur.

Mevsim ve gözaltı yerlerinin maddî şartları da dikkate alınarak, geceyi gözaltında geçirecek 
şahıslar için yeterli miktarda battaniye ve yatak temin edilir.

Tuvalet, banyo ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirler alınır. 

Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı asılır.

İç ve dış emniyeti sağlanmış, özel surette hazırlanmış, teknik donanımlı, bağımsız yerlerin 
ifade alma odası olarak kullanılmasına özen gösterilir.

Mevcut nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara uygun hâle getirilmesi bütçe im-
kânları çerçevesinde sağlanır.

Nezarethane ve İfade Alma Odalarının Denetimi

Madde 26 - Nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara uygunluğunu sağlamak ama-
cı ile kolluk kuvvetlerinin yetkili birimleri tarafından denetleme yapılır.

Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî görevlerinin ge-
reği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma 
odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gözaltına alınma 
ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait 
Deftere kaydederler.

Yetkili ve görevli mercilerin mevzuatta öngörülen denetim yetkileri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Soruşturmanın Gizliliğinin Uygulanması

Madde 27 - Suçluluğu bir yargı hükmüne bağlanana kadar kişinin masumiyeti esastır ve 
soruşturma evresi gizlidir. Bu nedenle, soruşturma evresinde gözaltındaki bir kişinin “suçlu” 
olarak kamuoyuna duyurulmasına, basın önüne çıkartılmasına, kişilerin basınla sorulu ce-
vaplı görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine sebebiyet verilmez 
ve soruşturma evrakı hiçbir şekilde yayımlanamaz.

Yer Gösterme İşlemi

Madde 28 - Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş 
olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
250 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adlî kolluk 
âmiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir. Bu suçlar dışında yer gösterme işlemi 
kolluk âmirleri tarafından yaptırılamaz.

Yer gösterme işlemi soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olarak yerine getirilir.
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Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında hazır bulu-
nabilir.

Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır.

Bu tutanakta aşağıdaki hususlar yer alır: 

a) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve im-
zasına da yer verilir.

b) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin 
isimlerini içerir.

c) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısım-
ları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza 
ettirilir.

d) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.

Sorumluluk

Madde 29 - Yakalama, muhafaza altına alma, gözaltına alma ve ifade almada görevli bulu-
nan kolluk kuvvetleri katıldıkları işlemlerle ilgili olarak bu Yönetmelik hükümlerinin uygulan-
masından sorumludur.

Personelin Niteliği

Madde 30 - Bu Yönetmelikle kolluk kuvvetine verilen görevleri yerine getiren personelin 
eğitim görmüş olması gerekir.

Personelin Eğitimi

Madde 31 - Eğitime, tecrübeli, suçluluk psikolojisinden anlayan, sabırlı, soğukkanlı, kavrama 
kabiliyeti yüksek, tercihan psiko - teknik testten geçirilmiş personel katılabilir.

Eğitim süresi ve müfredatı Adalet Bakanlığının görüşü alınarak ilgisine göre Jandarma Genel 
Komutanı veya Emniyet Genel Müdürü veya Gümrük Müsteşarı ya da Sahil Güvenlik Komu-
tanının onayı ile belirlenir.

Adalet Bakanlığı temsilcileri de ilgili personelin eğitimine katılabilir.

Eğitimi başarı ile bitiren personele, ilgisine göre şekli ve ebadı Jandarma Genel Komutanlığı 
veya Emniyet Genel Müdürlüğü veya Gümrük Müsteşarlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı-
nın eğitim birimlerince belirlenen sertifika verilir.

Eğitimde başarı gösteremeyen personel hakkında Hizmet İçi Eğitim Yönergelerinin ilgili hü-
kümleri uygulanır.

Tekerrür ve tazeleme gibi özel eğitimlere iştirak ettirilen personele ayrıca sertifika verilmez.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 32 - 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltı-
na Alma ve İfade Alma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar 
verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas ve usulleri göstermektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, kolluk tarafından, kişilerin üstlerinin, eşyasının, araçlarının, özel 
kâğıtlarının, konut, işyeri ve eklentilerinin aranmasında uyulacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/7/1934 
tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanunu, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hiz-
metlerine Dair Kanun, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 25/10/1983 tarihli 
ve 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu, 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 
2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Araç: Her türlü nakil vasıta ve taşıtlarını,

Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhuriyet savcısını,

El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya 
müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf 
yetkisinin kaldırılması işlemini,

Gece vakti: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele 
kadar devam eden süreyi,

Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl: 

a) Adlî aramalar bakımından; derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve de-
lillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimâlinin 
ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar almak için vakit bulunmaması hâlini,

b) Önleme aramaları bakımından; derhâl işlem yapılmadığı takdirde, millî güvenlik ve kamu 
düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunma-
sının tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç işlenmesinin önlenememesi, taşınması veya 
bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilememesi 
ihtimâlinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar almak için vakit bulunmaması 
hâlini,

Hâkim: Yetkili sulh ceza hâkimini veya hâkimi,

Kolluk: Jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerini,

Kolluk âmiri: Konuyla ilgili yetkili ve görevli olan kolluk biriminin âmirini,
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Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya mü-
sadereye tâbi olan yahut güvenliğin sağlanması amacıyla, eşyayı zilyedinin kendiliğinden 
vermesini veya el konulana kadar geçici olarak alıkoymayı,

Mülkî âmir: İllerde vali veya bu konuda yetkilendirdiği yardımcısını, ilçelerde kaymakamı,

Özel güvenlik görevlisi: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre valilikler-
ce çalışma izni verilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında 
kamu görevlisi sayılan ve görev alanlarında yetkili olan kişileri, 

Suçüstü: 

a) İşlenmekte olan suçu,

b) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören 
veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,

c) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ADLÎ ARAMA

Adlî Arama ve Kapsamı

Madde 5 - Adlî arama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüp-
hesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalan-
ması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının 
ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerler-
de, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir.

Makul Şüphe

Madde 6 - Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan 
şüphedir.

Makul şüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte olanların 
davranış tutum ve biçimleri, kolluk memurunun taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği 
gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir.

Makul şüphede, ihbar veya şikâyeti destekleyen emarelerin var olması gerekir.

Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır.

Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir kişinin yakalanacağını öngörme-
yi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır.

Adlî Aramalarda Karar ve Emir Verme Yetkisi

Madde 7 - Adlî aramaya karar vermek yetkisi hâkimindir. Kolluk, arama kararı alınmasını 
talep ettiği durumlarda, makul şüphe sebeplerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor ha-
zırlar ve Cumhuriyet savcısına başvurur.

Hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuri-
yet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emriyle arama yapılabilir. 

Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hâllerde kolluk âmirinin yazılı emriyle gerçekleştirilen 
arama ve elkoyma işlemi üzerine; ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet savcısına 
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ulaşılamadığı, Cumhuriyet savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı tutanak dü-
zenlenerek ilgili soruşturma evrakına eklenir.

Kolluk âmirlerince konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama kara-
rı verilemez. Sayılan bu yerlerde arama ancak hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle yapılabilir. Ancak 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununda öngörülen suçlar bakımından, özel konut ve eklentilerinde hâkim ka-
rarı olmadıkça arama yapılamaz.

Kolluk âmirinin yazılı emriyle yapılan arama ve sonuçları Cumhuriyet başsavcılığına derhâl 
bildirilir.

Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emriyle konut, iş yeri 
ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dışında arama yapılabilir.

Arama talep, 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, 

d) Aranılacak eşyanın elde edilmesi hâlinde el konulup konulmayacağı,

açıkça gösterilir. 

Cumhuriyet başsavcılıklarınca, arama ile ilgili kararları vermek üzere, yirmidört saat süreyle 
nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.

Karar Alınmadan Yapılacak Arama

Madde 8 - Aşağıdaki hâllerde ayrıca bir arama emri ya da kararı aranmaz: 

a) Hakkında tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişi ile 
hakkında gıyabî tutuklama kararı verilen kaçak yakalandığında üstünde, yakalanması ama-
cıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak 
aramada,

b) Hâkim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile veya kolluk tarafından doğrudan 
yakalanan kişinin, kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini yapan kolluk görevlilerine 
zarar vermesini önlemek amacıyla yapılacak kaba üst aramasında,

c) Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce yapılan üst aramasında,

d) Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra kolluk güçlerinin elinden 
kaçmakta olan kişilerin veya işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az önce 
işlendiğini gösteren belirtilerin olduğu suçun failinin yakalanması amacıyla takibi sırasında 
girdikleri araç, bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak aramalarda,

e) 1) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsa-
mında, kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulundu-
ğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlarda hemen yapılan 
aramalarda,

2) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamın-
da gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin 
gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranmasında; 

3) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamın-
da, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan 
başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek ve bu yerlerde rastlanacak 
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kişi ve her nevi taşıma araçlarının yetkili memurlar tarafından durdurulmasında ve bu kişile-
rin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçlarının aranmasında,

f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesindeki kanunun hükmü ve âmirin emrini 
yerine getirme, 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ve 26 ncı maddesin-
deki hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası ile diğer kanunların öngördüğü hukuka uygunluk 
sebepleri ve suçüstü hâlinde yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler bakımından hayatî 
tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden gelen yardım çağrıları üzerine, 
konut, işyeri ve yerleşim yeri ile eklentilerine girmek için.

Olay Yeri İnceleme

Madde 9 - Suç işlenen yerlerde, sebep ve sonuç ilişkisini ortaya koyacak delillerin aranması, 
bulunması ve el koyulması için geliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin, herke-
sin girip çıkabileceği kamuya açık alanlarda yapılması için bir emir veya karar gerekmez.

Birinci fıkrada belirtilen yerler dışındaki olay yeri inceleme işlemleri, 7 nci madde uyarınca 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet 
savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dı-
şındaki yerlerde kolluk âmirinin yazılı emri üzerine gerçekleştirilir. 

Aramada Emir Ya Da Karar Kapsamı Dışında Elde Edilen Bulgular ve Ele Geçirilen Kişiler

Madde 10 - Usulüne uygun yapılan aramada; 

a) Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmakla birlikte, karar veya yazılı 
emirde konu edilmeyen,

b) Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun 
işlendiği şüphesini uyandırabilecek,

bir delil elde edilirse; bu delil koruma altına alınır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına der-
hâl bildirilerek el koyma işlemini gerçekleştirmek için Cumhuriyet savcısından yeni bir yazılı 
emir istenir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emriyle 
kolluk görevlileri elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. 

Hâkim kararı olmaksızın elkoyma işlemi, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına su-
nulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma 
kendiliğinden kalkar.

Bu tür aramada, aramanın amacı ve konusu dışında ele geçirilen ve haklarında tutuklama 
veya yakalama kararı bulunan kişiler, evrakıyla birlikte Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir.

Adlî Arama Tutanağı

Madde 11 - Adlî arama işlemi bir tutanağa bağlanır. 

Tutanakta;

a) Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiş olan yazılı emrin tarih ve sayısı 
ile emri veren merci, 

b) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat,

c) Aramanın konusu,

d) Aranan kişinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde eşkâl bilgileri,

e) Araçta, konutta, işyeri ve eklentilerinde arama yapılmışsa, aracın plaka numarası, mar-
kası, konutun, işyerinin ve eklentilerinin açık adresi, su üstü aracının aranmasında su üstü 
aracının cinsi, ismi, sahibi ve kullananı, deniz aracının aranması hâlinde ise deniz aracının 
cinsi, ismi, donatanı, bağlama limanı, tonajı, acentesi, kaptanı ve arama mevkiî,
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f) Aramanın sonuçları, el konulan suç eşyasına ilişkin belirleyici bilgiler,

g) Aramada yakalanan kişiler varsa kimlik bilgileri, kimliği belirlenemiyorsa eşkâl bilgileri,

h) Arama sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar meydana gelip gelmediği,

i) Arama işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı,

hususları yer alır.

Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. Tutanağın bir su-
reti ilgiliye verilir.

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili tutanaklar, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 21 inci 
maddesine göre tanzim edilir.

Arama Sonunda Talep Hâlinde Verilecek Belge

Madde 12 - 7 nci maddeye göre yapılacak arama sonunda, hakkında arama işlemi uygula-
nan kişiye talebi hâlinde; 

a) Aramanın, 

1) Şüpheli veya sanık olması ve yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hu-
susunda makul şüphe bulunması sebebiyle mi,

2) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla 
mı,

yapıldığını,

b) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe bulu-
nan şüphelinin veya sanığın üstünün, eşyasının, konutunun, işyerinin veya ona ait diğer yer-
lerin aranması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini, 

c) Aramada el konulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini,

d) Aramada şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu, 

e) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, el konulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş 
ve iddialarını,

içeren belge veya belgeler verilir. 

Koruma altına alınan veya el konulan eşyanın tam bir listesi yapılarak resmî mühürle mü-
hürlenir. Bu eşyanın resmî mühürle mühürlendiğine dair tutanak tanzim edilerek, bir sureti 
ilgilisine verilir.

Avukat Bürolarında Arama

Madde 13 - Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın avukat bürolarında arama yapılamaz. 

Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuri-
yet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat arama-
da hazır bulundurulur.

Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosunda arama yapılan 
avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili arasındaki 
meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket 
içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, so-
ruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme-
den istenir. Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasında meslekî ilişkiye ait 
olduğunu tespit ettiğinde, elkonulan şey derhâl avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten 
tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar yirmidört saat içinde verilir.
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Postada el koyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya baro başkanı veya onu 
temsil eden avukatın karşı koyması üzerine üçüncü fıkrada belirtilen usuller uygulanır.

Askerî Mahallerde Yapılacak Arama 

Madde 14 - Askerî mahallerde yapılacak arama Cumhuriyet savcısının talep ve katılımı ile 
askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 

Elkoyma, Koruma Altına Alma

Madde 15 - Arama sonucunda bazı eşyaya elkoyma söz konusu olduğunda, hâkim kararı 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına 
ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emri ile elkoyma işlemi gerçekleştirilebilir.

İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan 
malvarlığı değerleri, koruma altına alınır. 

Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir.

Yukarıda yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini yanında bulunduran kişi, talep üzerine 
bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür. 

Evsafı belirlenen eşyanın kollukça bulunamaması ve zilyedinin de teslimden kaçınması hâ-
linde, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler dışındaki zilyet hakkında 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 60 ıncı maddesinde yer alan disiplin hapsine ilişkin 
hükümlerin uygulanması amacıyla durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Aramada ele geçen belge ve kâğıtlar hakkında yapılacaklar

Madde 16 - Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme 
yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. 

Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit 
amacıyla, incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda Kanunun 
öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.

Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını atabilir. 
İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin ya-
pılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafiî veya vekili çağrılır.

İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge 
veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir.

Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 45 ve 46 ncı maddelerine 
göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin 
nezdinde bulundukça elkonulamaz. 

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve 
Elkoyma 

Madde 17 - Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânı-
nın bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bil-
gisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar 
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim 
tarafından karar verilir.

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden do-
layı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde çözümün yapılabilmesi ve 
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün 
yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın 
iade edilir. 
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Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin 
yedeklemesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarıla-
bilir donanımları hakkında da uygulanır.

İstemesi hâlinde, bu yedekten elektronik ortamda bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya veki-
line verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya 
bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan verilerin mahiyeti hakkında tutanak tanzim 
edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu tutanağın bir sureti de ilgiliye verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖNLEME ARAMALARI

Denetim Yapılacak Hâller

Madde 18 - Aşağıda belirtilen denetimler şartları oluştuğunda kolluk tarafından kendiliğin-
den yapılabilir: 

a) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılan, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, 
dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konak-
lama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili 
yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne 
olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve 
makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; 
internet kafeler ve benzeri yerler ile sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve 
her çeşit taşıma araçlarındaki bu tür yerlerin genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimi,

b) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuru-
luşlara ait lokaller, mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kulla-
nılan, bulundurulan yerler, mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve 
fuhuş yapılan evler ve yerler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal 
düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, 
film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen 
yerler, derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokal-
lerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet 
göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenlerin denetimi, 

c) Yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak işletilen yerler hakkındaki işlemler ile genel 
ahlâk ve edep kurallarına aykırı olarak sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale 
bakılmaksızın üreten ve satan yerlerin denetimi, 

d) Kanunlardaki istisnalar saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından küçükleri çalıştırdığından 
veya onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girdiğinden şüphelenilen ve açılması izne bağlı 
bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane gibi oyun oynatılan benzeri 
yerlerin denetimi, 

e) Suç işlenmesini önlemek için kişilerden kimlik sorma,

f) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda belirtilen yerlerin denetimi, 

g) Motorlu araç trafik belgesi, motorlu araç tescil belgesi ve sürücü belgeleri ile 13/10/1983 
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulunması gerekli eşyanın 
denetimi, 

h) Doğal ve yapay göller ile su üstü ulaşımına imkân veren akarsularda su üstü araçlarının 
ve denizlerde deniz araçlarının ruhsat ve belgelerinin, su üstü araç sahip ve kullananları 
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ile gemi adamlarının ehliyetleri, belgeleri ve deniz mevzuatında yer alan diğer belgelerinin 
denetimi, 

i) Elektromanyetik aygıtlar ve dedektör köpekleri aracılığıyla yapılan tarama şeklindeki de-
netimler,

j) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesi kapsamında gürültü yapanların men 
edilmesi,

k) Hudut kapılarından giriş çıkış yapanların pasaport denetimleri.

Önleme Araması ve Kapsamı

Madde 19 - Önleme araması; 

a) Millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 
hürriyetlerinin korunması, 

b) Suç işlenmesinin önlenmesi, 

c) Taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın 
tespiti,

amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin yazılı 
emriyle ikinci fıkrada belirtilen yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve 
eşyasında yapılan arama işlemidir.

Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir: 

a) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde,

b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendika-
ların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde,

c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,

d) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim kurum-
larının ve üniversite binaları ve ekleri içerisinde, kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün 
görülmeyen olayların çıkması olasılığı karşısında rektör, acele hâllerde de dekan veya bağlı 
kuruluş yetkililerinin kolluktan yardım istemeleri hâlinde, girilecek üniversite, bağımsız fa-
külte veya bağlı kurumların içerisinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkış yerlerinde,

e) Umumî veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde,

f) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında,

g) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında,

h) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen suçların işlenmesinin önlenmesi 
amacıyla, ticarethane, işyeri, eğlence ve benzeri yerler ile eklentilerinde,

i) 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 6 
ncı maddesi kapsamında gerçekleştirilen spor müsabakalarıyla ilgili olarak, müsabakaların 
yapılacağı spor alanlarının çevresinde, stadyum veya spor salonu girişleri ile turnike girişle-
rinde,

j) 5253 sayılı Dernekler Kanununun 20 nci maddesi kapsamında, derneklerde veya eklenti-
lerinde.

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentilerinde önle-
me araması yapılamaz.
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Önleme Araması Kararı 

Madde 20 - Yönetmeliğin 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 25 inci madde-
si hükümleri saklı kalmak üzere, önleme aramalarında işlemin yapılacağı kanunda belirtilen 
umumî ve umuma açık yerlerde makul sebeplerin oluştuğunu ve millî güvenlik ve kamu 
düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, pat-
layıcı madde veya eşyanın tespiti amacının ortaya çıktığını ve tehlikenin oluştuğunu gösteren 
belirlemeler, kolluk tarafından önceden tespit edilir ve aramanın yapılması önerilen yer ve 
zaman ile birlikte o yer mülkî âmirine, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak iletilir. 4926 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda öngörülen suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla ya-
pılacak aramalar için bu talep, o yer Cumhuriyet savcısına da yapılabilir. 

Yetkili merci, kolluğun talebini uygun bulursa, hâkimden arama kararı talep eder; ancak 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yazılı arama emri verir. 

Arama talep, emir ve kararlarında aşağıdaki hususlara açıkça yer verilir: 

a) Aramanın sebebi,

b) Aramanın konusu ve kapsamı,

c) Aramanın yapılacağı yer,

d) Geçerli olacağı zaman süresi.

Hâkim tarafından verilen kararlar aleyhine, mülkî âmir tarafından kanun yollarına başvuru-
labilir.

Usulüne uygun olarak verilmiş arama kararı veya emri üzerine, yetkili âmirin, aramanın ya-
pılması için kolluk memurlarına vereceği sözlü emirler derhâl yerine getirilir. Bu konudaki 
emirlerin yazılı olarak verilmesi istenemez. Bu hâllerde, emrin yerine getirilmesinden doğa-
bilecek sorumluluk, emri verene aittir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Kontrol Yetkileri

Madde 21 - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: 

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu 
kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X - ray cihazından veya benzeri güvenlik 
sistemlerinden geçirme,

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve 
düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle 
kontrol etme, eşyaları X - ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

c) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi hâlinde görev alanındaki 
işyeri ve konutlara girme,

d) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, 
duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları X - ray ciha-
zından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

Derneklerde Arama

Madde 22 - Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bi-
rine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı ola-
rak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk 
kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. 

El koyma söz konusuysa, mülkî âmirin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına 
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sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el 
koyma kendiliğinden kalkar. 

Hâkim kararı, mülkî âmir tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur. 

Spor Müsabakaları İle İlgili Aramalar

Madde 23 - Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanına, güvenlik güçlerince gerçekleştiri-
lecek kontrolden sonra seyirci alınır. 

Spor alanlarının çevresinde, stadyum veya spor salonu girişleri ile turnike girişlerinde, mü-
sabakayla ilgili olarak hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca olan hâllerde mülkî âmirin 
yazılı izni ile kolluk tarafından veya kolluğun denetiminde, özel güvenlik görevlilerince üst 
araması yapılır ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanunun amacına aykırı madde ve cisimler geçici olarak koruma altına alınır.

Önleme Aramalarında Elde Edilen Bilgi ve Bulgular İle Yakalanan Şüpheliler Hakkında 
Yapılacak İşlemler

Madde 24 - Önleme aramalarında elde edilen ve adlî soruşturmalarda kullanılabilecek bilgi, 
bulgu ve şüpheliler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Aramanın konusu ve kapsamı içinde olan, ancak suç unsuru oluşturmayan eşya, geçici ola-
rak koruma altına alınır ve aramaya sebep teşkil eden husus sona erdiğinde ilgiliye teslim 
edilir.

Hâkimden Önleme Araması Kararı Alınması Gerekmeyen Hâller

Madde 25 - Aşağıdaki hâllerde yapılacak aramalarda ayrıca bir arama emri ya da kararı 
gerekmez: 

a) Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli ku-
rallara tâbi tutulduğu hâllerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki 
eşyanın veya araçlarının aranmasında,

b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında bulunan, sivil hava mey-
danlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü deniz 
ve kara taşıtlarının, giren çıkan yolcuların X - ray cihazından geçirilerek, gerektiğinde üstü-
nün ve eşyasının aranması ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar persone-
linin, üstlerinin, araçlarının ve eşyalarının aranmasında,

c) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanununun 11 inci maddesi kapsamında, kişilerin üstünün, 
eşyalarının Olağanüstü Hâl Valisinin emriyle aranmasında,

d) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında, konutların ve her türlü 
dernek, siyasî parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaların, işyerlerinin, özel ve tüzel 
kişiliklere sahip müesseseler ve bunlara ait eklentilerin ve her türlü kapalı ve açık yerlerin, 
mektup, telgraf ve sair gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin sıkıyönetim komutanının emriyle 
aranmasında,

e) Kanunların, muhafaza altına alınmalarına olanak verdiği kişilerin, üst veya eşyalarının 
aranmasında,

f) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun çerçevesinde görevli kolluğun, aynı Kanunun 79 uncu maddesindeki silâh taşıma 
yasağı kapsamında, silâh taşıdığından şüphelenilen kişilerin üstlerinin ve eşyalarının aran-
masında.

Umuma açık veya açık olmayan özel işletmelerin, kurumların veya teşebbüslerin girişlerin-
deki kontroller, buralara girmek isteyen kimselerin rızasına bağlıdır. Kontrol edilmeyi kabul 
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etmeyenler, bu gibi yerlere giremezler. Bu gibi yerlerde kontrol, esasta özel güvenlik görevli-
leri tarafından yerine getirilir. Ancak, bu yerlerin ve katılanların taşıyabilecekleri özel nitelik-
lere göre, önleme aramaları kolluk güçleri tarafından da yapılabilir. 

Önleme Araması Tutanağı

Madde 26 - Arama sırasında suç unsuruna rastlandığında, önleme araması tutanağa bağla-
nır. 

Bu hâlde, tutanak 11 inci maddede yazılı unsurları içerir.

Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. 

Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.

Suç unsuruna rastlanmadığı durumlarda, aranan kişinin talebi hâlinde, kendisine arama ka-
rarı veya emrinin tarih ve sayısı, aramanın tarih ve saati, yeri, aranan şahsın ve arayan görev-
linin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir belge verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAMALARIN YAPILMA ŞEKLİ

Durdurma ve Kontrol İşlemleri

Madde 27 - Bir kişiyi geçici olarak durdurmak, yakalama sayılmaz; yakalama sayılması için 
kişinin fiilen denetim altına alınması gerekir. Denetim için araçların durdurulması da müm-
kündür.

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, “umma” derecesinde makul şüphe bulunmalıdır. 
Kolluk görevlisi, tecrübesine dayanarak, izlediği davranışlarından, o kişinin bir suç işleyeceği 
veya işlediği hususunda kanaat elde eder veya kişinin silâhlı olduğu ve hâlen tehlike yarattığı 
kanaatine varırsa kişi durdurulabilir. 

Somut emarelerle desteklenen şüphe bulunmadan, süreklilik arzedecek, fiilî durum ve key-
filik oluşturacak şekilde durdurma ve kontrol işlemi yapılamaz.

Sebebin oluşmasına veya şüpheye yol açan davranışları hakkında, durdurulan kişiye sorular 
yöneltilebilir. Kişi bu sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Durdurma yetkisinin kulla-
nılmasına neden olan şüphe, yapılan açıklama ile ortadan kalkarsa, kişinin gitmesine engel 
olunmaz.

Durdurma üzerine aşağıdaki işlemler yapılır: 

a) Durdurulan kişi üzerinde giysilerinden herhangi birisi çıkarılmaksızın, yoklama biçiminde 
bir kontrol yapılır. Bu işlem sonucunda, kişide silâh bulunduğu sonucunu çıkarmaya yeterli 
şüphe meydana gelirse, memur kendiliğinden silâh ve diğer suç eşyası araması yapabilir.

b) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır.

c) Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye açıklanır.

d) Bir kişinin veya aracın durdurulma süresinin, şartlara göre makul olması ve kontrol için 
ayrılan süreyi aşmaması gerekir.

e) Yoklama suretiyle kontrol, kişiye en az sıkıntı verici şekilde yapılır. 

f) Yapılan kontrolün neticesinde suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kişi yaka-
lanır.

g) Uyuşturucu gibi belirli bir şeyin, kişinin herhangi bir yerinde gizlendiği düşünülüyorsa, 
daha geniş çaplı kontrol yapılabilir.
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h) Yoklama suretiyle kontrol, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakının-
da, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere götürülerek 
kontrol yapılamaz.

i) Makul sebebi oluştuğu takdirde, daha geniş kapsamlı kontrol yapılması için, kolluk aracın-
dan veya yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir.

j) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhâl bir tutanak düzenlenir.

Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.

Karar veya Yazılı Emir Üzerine Üst ve Eşya Aramasının İcrası

Madde 28 - Aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını 
engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini gösterir.

Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır. 

Üst ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya arama-
nın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.

Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse elektromanyetik cihaz-
larla, değilse beş duyu organı aracılığıyla aranır. Sahipsiz eşya hakkında da aynı hüküm uy-
gulanır.

Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç kullanılarak gerçekleştirilir.

Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, müm-
kün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere götürülerek arama 
yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından veya yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir.

Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde 
müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı bilgiler oku-
namaz. 

Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin makul şüphenin bulunma-
sı ve aramanın amacına başka türlü ulaşılamaması hâlinde, üst araması aşağıda belirtilen 
şekilde giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir: 

a) Arama yapılmadan önce, bu aramayı yapmanın neden gerekli görüldüğü ve nasıl yapıla-
cağı, o birimde görevli en üst kolluk âmiri tarafından ilgiliye bildirilir.

b) Arama, aynı cinsiyetten görevliler tarafından yapılır; arama işlemi kimsenin görmemesini 
sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir.

c) Arama, kişinin utanma duygusunu en az ihlâl edecek bir şekilde yapılır; önce bedenin üst 
kısmındaki giysiler çıkarttırılır; bedenin alt kısmındaki giysiler, üst kısmındaki giysiler giyildik-
ten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler mutlaka aranır.

d) Arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir.

e) Arama, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bitirilir.

Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kişi yaka-
lanır.

Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.

Araçlarda Arama

Madde 29 - Araçlarda aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve 
saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
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Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya aramanın 
yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.

Araç araması, kişiye en az sıkıntı verici şekilde ve makul olan en kısa sürede yapılır. 

Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar 
başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Detaylı inceleme yapılması gereken hâllerde, baş-
ka yere götürülerek arama yapılabilir.

Deniz şartları sebebiyle aramanın denizde mümkün olmaması veya deniz aracının ayrıntılı 
aranmasının gerektiği hâllerde şüpheli deniz aracı en yakın ve uygun limana çekilerek ara-
ma limanda yapılabilir.

Araç araması sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bulun-
ması ihtimali dışında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz. 

Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kişi yaka-
lanır.

Boş araçların aranmasında, arama yapıldığını belirten bir not bırakılır. Bu notta, arama tuta-
nağının bir kopyasının alınabileceği yer belirtilir.

Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.

Konut, İşyeri ve Eklentilerinde Aramanın Yapılması

Madde 30 - Haklarında gıyabî tutuklama veya tutuklama kararı ile yakalama emri veya zorla 
getirme kararı bulunan kişilerin yakalanması için yapılacak aramalarda, ayrıca arama kararı 
verilmesi gerekli değildir. Bu gibi hâllerde sadece yakalanacak kişiyle ilişkili işlemler yapıla-
bilir. O yerde bulunan diğer kişiler hakkında, ayrıca karar verilmemişse, arama yapılamaz.

Kolluk, arama yapılacak kapalı yerlerde ve eklentilerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak 
kapıyı çalar.

Hâkim kararı veya kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emriyle yapılan aramalarda veya 
karar alınmasını gerektirmeyen işlemlerde, mümkünse o yere girme izni verme yetkisine 
sahip kişilerle iletişim kurulmasına çalışılır, kolaylık gösterilmesi istenir.

Aşağıdaki hâllerde iletişim kurmadan arama amacıyla kapalı yerlere ve eklentilerine girilir: 

a) Arama yapılacak olan yerin konut veya yerleşim yeri olarak kullanılmadığının bilinmesi,

b) Arama esnasında bu yerlerde kimsenin olmadığının anlaşılması,

c) Bu yerlerde oturan veya izin vermeye yetkili kişinin arama öncesinde bilgilendirilmesinin, 
delil karartmasına yol açarak aramanın amacını tehlikeye sokacak veya kolluk memurlarını 
veya diğer bireyleri tehlikeye düşürebilecek olması.

Diğer hâllerde, kolluk memurları arama kararını gösterirler.

Gecikmesinde sakınca veya tehlike bulunması hâlinde, bilgilendirme içeri girildikten sonra 
da yapılabilir.

Aramayla görevlendirilenler, aramaya karşı çıkılması hâlinde, durumun haklı kıldığı ölçüde 
güç kullanarak direnci ortadan kaldırabilirler. Bilgilendirme yapıldıktan sonra, kapı açılma-
dığı takdirde güç kullanılacağı ihtar edilir ve buna rağmen kapı açılmazsa zorla eve girilir ve 
arama gerçekleştirilir. Güç, kademeli bir şekilde artarak kullanılabilir.

Bulundurulması suç teşkil eden eşyanın arandığı evde bulunan kişilerin üstü, güvenlik veya 
suç eşyasının elde edilmesi amacıyla aranır.

Arama, bulunması istenen şeyin boyutu ve niteliği göz önüne alınarak, amaca ulaşmak için 
gerekli olan ölçüde gerçekleştirilir.
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Aranacak yerde bulunan kişilerin özel hayatlarına ve mallarına gereken azamî özen gösterilir.

Kasa gibi, açılması özellik isteyen eşya, kolluk tarafından veya masrafları kollukça karşılan-
mak üzere bu konudaki meslek erbabına açtırılır. Bu işlemin o yerde yapılmasının masraflı, 
külfetli veya oraya zarar verebilecek nitelikte olması durumunda, eşya kolluk tarafından mu-
hafaza edilen başka bir yere götürülerek de açılabilir.

Arama sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bulunması 
ihtimali dışında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz. 

Aramada hazır bulundurulacaklarla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; kendisi bulun-
mazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte 
oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur.

b) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, 
diğer bir kişinin konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerde yapılacak aramalarda, zilyet ve 
bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında 
bilgi verilir. 

c) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz.

d) Geceleyin herkesin girip çıkabileceği lokanta, bar, pavyon, gazino, meyhane gibi yerler ile 
kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlerin aranmasında tanık bulundurulması gerekmez.

Aramanın Zamanı

Madde 31 - Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen süre içerisinde yapılır. Her arama 
kararı, aksine bir hüküm içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir.

Aramanın amacını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa, adlî arama gündüz yapılır. 

Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde adlî arama gece yapılamaz. Ayrıca bu yerlerde 
kolluk âmirinin yazılı emriyle de arama yapılamaz. Ancak;

a) Suçüstü hâlinde,

b) Gecikmesinde sakınca bulunan hâlde,

c) Firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması hâlinde,

d) Geceleyin herkesin girip çıkabileceği 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 7 nci 
maddesinde sayılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde,

gece adlî arama yapılabilir.

Önleme aramaları, denetimler ve kontroller her zaman yapılabilir.

Nezarethanelerde Yapılacak Arama

Madde 32 - Nezarethanelerde yapılacak aramalar için Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade 
Alma Yönetmeliği hükümleri saklıdır.



222 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Aramalara İlişkin Kayıt Defteri

Madde 33 - Her kolluk biriminde, bu yönetmelik uyarınca yapılan aramalara ilişkin karar, 
yazılı emir ve diğer bilgilerin kaydedileceği bir defter tutulur.

Bu defterde kayıtlı bilgiler; adlî ve idarî soruşturmalar, ilgilinin taleplerinin karşılanması ve 
istatistikî çalışmalar dışında kullanılamaz.

Bu defter, silinme ve muhtemel bilgi kaybı riskine karşı gerekli önlemler alınmak ve bilgiler 
yedeklenmek suretiyle bilgisayar ortamında da tutulabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 34 - 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adlî ve Önleme 
Aramaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - Bu Yönetmelik; bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delillerin elde edilmesi; ayrı-
ca, maddî gerçeğin ortaya çıkartılması bakımından şüpheli, sanık, mağdur ve diğer kişilerin 
beden muayenelerinin yapılması, tıbbî incelemelerde bulunmak üzere vücuttan, kan veya 
benzeri biyolojik örneklerle, saç, tükürük, tırnak gibi örneklerin alınması, moleküler genetik 
incelemeler ile şüpheli ve sanığın kimliğinin teşhisi için gerekli fizikî özelliklerin tespitine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 82 
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Şüpheli: Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi 
altında bulunan kişiyi,

Mağdur: Suçtan veya haksız eylemden zarar gören kişiyi,

Soruşturma: Ceza Muhakemesi Kanununa göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenil-
mesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, ema-
re ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihti-
malinin ortaya çıkması hâlini,

Sağlık mesleği mensubu: Tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren 
diğer kişileri, 

Bedenin tıbbî muayenesi: Tabip tarafından tıbbî yöntemler kullanılarak yapılan değerlen-
dirmeleri, 

Dış beden muayenesi: Vücudun dış yüzeyi ile kulak, burun ve ağız bölgelerinin gözle ve elle 
yapılan yüzeysel tıbbî incelemesini, 

İç beden muayenesi: Kafa, göğüs ve karın boşlukları ile cilt altı dokularının incelenmesini,

Beden parçası: Bir bedenin tamamlayıcı unsuru olan baş, gövde, kol, el, bacak, ayak gibi 
uzuv ve iç organları, 

Müdahale: Tabip veya diğer sağlık personeli tarafından tanı, tedavi, rehabilitasyon veya ön-
lem amacıyla yapılan muayene, tedavi veya diğer tıbbî işlemleri,

Cerrahî müdahale: Tıbbî aletler yardımıyla vücutta yapılan tanı ya da tedaviye yönelik ope-
rasyonları,

Örnek: Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, inceleme yapmak üzere ilgililerden alınan 
biyolojik ve diğer materyali,

Moleküler genetik inceleme: Gereken tür ve miktardaki biyolojik materyali kullanarak, ki-
şiyi diğer kişilerden ayıran ve kalıtım kurallarına uygun olarak aktarılan hastalık dışındaki 
özelliklerinin moleküler düzeyde araştırılmasını 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI

Şüpheli veya Sanığın İç Beden Muayenesi

Madde 4 - Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muaye-
nesi yapılabilmesine Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya 
mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar ve-
rilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkeme onayına 
sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar 
hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

Şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi ancak tabip tarafından yapılır. 

Muayenenin yapılabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar 
verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. 

Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır.

Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde iç beden muaye-
nesi yapılamaz.

Şüpheli veya Sanığın Dış Beden Muayenesi

Madde 5 - Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanık üzerinde dış beden mu-
ayenesi Cumhuriyet savcısı ile, emrindeki adlî kolluk görevlileri veya kovuşturma makamla-
rının talebiyle yapılabilir. 

Şüpheli veya sanığın dış beden muayenesi ancak tabip tarafından yapılır.

Muayenenin yapılabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar 
verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. 

Girişimsel olmayan tıbbî görüntüleme yöntemleri de bedenin dış muayenesi sayılır. Bu tür 
incelemeler tabip tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi 
tarafından yapılabilir.

Şüpheli veya sanığın vücudundan örnek alınması

Madde 6 - Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın vücudundan kan veya 
benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak, gibi örnekler alınabilmesine, Cumhuriyet 
savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının ka-
rarı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkeme onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, 
yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen 
deliller kullanılamaz. Bu örnekler Cumhuriyet savcısının huzurunda ve uygun göreceği usul-
lerle derhâl yok edilerek bu husus tutanağa geçirilir.

Bu müdahaleler ancak tabip tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu di-
ğer bir kişi tarafından yapılabilir. 

Vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir 
zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir.

Tıbbî müdahaleler, hekimlik sanatının ve tıp biliminin kabul ettiği yöntem ve araçlarla yapılır.

Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda; kişiden kan, saç, tükürük, 
tırnak gibi örnekler alınamaz.

Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır.
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Diğer Kişilerin Beden Muayenesi

Madde 7 - Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun ve diğer kişilerin vücudu 
üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine sağlığını açıkça ve öngörülebilir şekil-
de tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet 
savcısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkemece, gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi-
dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört 
saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kul-
lanılamaz.

Mağdurun ve diğer kişilerin beden muayenesi ancak tabip tarafından yapılır. 

Diğer Kişilerin Vücudundan Örnek Alınması

Madde 8 - Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun ve diğer kişilerin vücudun-
dan kan, veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine, 
sağlığını açıkça ve öngörülebilir şekilde tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede 
bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahke-
me, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. 
Cumhuriyet savcısının kararı yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunu-
lur. Hâkim veya mahkeme yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hü-
kümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

Bu müdahaleler ancak tabip tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu di-
ğer bir kişi tarafından yapılabilir. 

Tıbbî müdahaleler, hekimlik sanatının ve tıp biliminin kabul ettiği yöntem ve araçlarla yapılır.

Soy Bağının Araştırılması

Madde 9 - Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması hâlinde, bu araştırmanın 
yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 nci maddeleri hükümlerine göre karar alınması 
gereklidir.

Tanıklıktan Çekinme Sebeplerinin Varlığı

Madde 10 - Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek alınmasın-
dan kaçınılabilir. 

Tanıklıktan çekinme sebeplerinin belirlenmesi hususunda Ceza Muhakemesi Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır.

Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl 
hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, 
görüşü de alınır. 

Kanunî temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, 
bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanunî 
temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.

Kadının Muayenesi

Madde 11 - Kadının muayenesi, istemi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın tabip 
tarafından yapılır. 

Muayene edilecek kadının talebine rağmen bir kadın tabibin bulunmasına olanakların el-
vermediği durumlarda; muayene sırasında tabip ile birlikte bir başka kadın sağlık mesleği 
personelinin bulundurulmasına özen gösterilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELERİN YAPILMASI

Moleküler Genetik İncelemeler

Madde 12 - Bu Yönetmelikte öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soy ba-
ğının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının 
tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler 
üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan be-
den parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır. 

Bilirkişi İncelemesi

Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesi hükümleri uyarınca moleküler genetik in-
celemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen 
bilirkişi de gösterilir. 

Bilirkişi gerçek ya da tüzel kişi olabilir.

Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma 
veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya 
kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimi-
ne mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât 
bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz 
üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu, bilirkişiye 
ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir.

Bilirkişiye gönderilen örneklerle ilgili olarak; hâkimlikler, mahkemeler ve Cumhuriyet baş-
savcılıkları gizliliği sağlamak ve karışıklığa yer vermemek için gerekli her türlü tedbiri alırlar. 
Bu amaçla güvenli ve gizli bir kayıt sistemi belirlenir. Bu kayıt sisteminde bedeninden örnek 
alınan kişinin adı, soyadı, adresi ve doğum tarihine karşılık gelmek üzere bir kod sistemi 
uygulanır.

Üçüncü fıkranın uygulanması açısından, teşkilât yapısı itibarıyla üniversiteler, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Adlî Tıp Kurumu objektif olarak ayrı birimler 
sayılırlar.

Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme so-
nuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme 
yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez. 

Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat 
veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet sav-
cısının huzurunda ve uygun göreceği usullerle yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza 
edilmek üzere tutanağa geçirilir. Olay yerinden elde edilen diğer delillere ilişkin hükümler 
saklıdır.

Bilirkişi tarafından yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular ilgili makama gönderilir; 
bulgular üzerinden moleküler genetik analizler için izole edilen DNA örnekleri bilirkişi tara-
fından rapor hazırlandıktan sonra imha edilir ve bu husus raporda açıkça belirtilir.

Moleküler genetik incelemelerin özel kalıtsal karakterler hakkındaki açıklamayı içermediği 
bilinen kromozom bölgesi ile sınırlı kalmasına özen gösterilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİNDE UYULACAK ESASLAR

Fizik Kimliğin Tespiti

Madde 15 - Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli 
veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması hâlinde, Cumhuriyet savcısının emriyle, 
fotoğrafı, iris görüntüsü, beden ölçüleri, diş izi, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış 
olup teşhisini kolaylaştıracak eşkâl bilgileri, kulak, dudak gibi organların bıraktığı kimlik tes-
pitine yarayabilecek vücut izleri ile sesi ve görüntüleri, fizik kimliğin tespitinde kullanılan 
diğer teknik yöntemler ile kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dos-
yaya konulur.

Fizik kimliğin tespitinde, öncelikli olarak elin iç yüzeyindeki derinin özel kıvrımlı şekilleri 
olan parmak ve avuç içi izleri, fotoğrafı ve eşkâl bilgileri kullanılır. Bu işlemler olay yeri ince-
leme ve kimlik tespit konusunda özel eğitim almış uzman kolluk mensubu tarafından yapılır.

Fizik kimliğin tespiti açısından, kişinin ağzındaki dişlerin incelenmesi ve diş izlerinin alınması 
diş tabibi tarafından yapılır. 

Soruşturma veya kovuşturma aşamasında da hâkim veya mahkeme kararıyla fizik kimliğinin 
tespitine ilişkin işlemler yaptırılabilir.

Verilerin İmhası

Madde 16 - Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, bera-
at veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde bu Yönetmeliğin 
15 inci maddesi hükümleri uyarınca elde edilen veriler, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve 
uygun göreceği usullerle derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

Verilerin Korunması

Madde 17 - Mahkûmiyet kararı verilmesi hâlinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci 
ve ikinci fıkraları uyarınca elde edilen veriler kolluk tarafından, üçüncü fıkrasında belirtilen 
diş izleri ise bu işlemi yapan sağlık kuruluşu tarafından arşivlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

İlgilinin Rızası

Madde 18 - Mevzuatta aranan tüm koşulların gerçekleşmiş olmasına ve şüpheli sanık veya 
diğer kişilerin bu konuda aydınlatılmış olmalarına rağmen muayene yapılmasına ya da ör-
nek alınmasına rıza vermemeleri hâlinde, kararın infazı için ilgilinin muayenesini veya vücu-
dundan örnek alınmasını sağlamak üzere ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli önlemler 
alınır.

Mağdurun rızasının varlığı hâlinde bu işlemlerin yapılabilmesi için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 
inci maddeleri uyarınca karar alınmasına gerek yoktur.

Bir suçun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, şüpheli, sanık ve diğer kişilerin kendiliğinden 
başvurarak rıza göstermeleri hâlinde, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi, 
kovuşturma aşamasında ise hâkim veya mahkeme kararıyla tıbbî muayeneleri yapılabilir ya 
da vücutlarından örnek alınabilir.

Tedavi Amaçlı Müdahaleler

Madde 19 - Sağlık mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca tabip tarafın-
dan yapılması gereken tedavi amaçlı tıbbî muayene ve müdahaleler için Cumhuriyet savcısı 
ya da hâkim kararı aranmaz.
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Raporların Düzenlenmesi

Madde 20 - Tabip raporları üç nüsha hâlinde düzenlenir. Raporu düzenleyen sağlık kurulu-
şunca iki nüshası kapalı ve mühürlü zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, hâkim-
liğe veya mahkemeye en seri şekilde iletilir. Raporun bir nüshası raporu düzenleyen sağlık 
kuruluşunda kalır.

Güvenlik Önlemleri

Madde 21 - Muayene edilmesi veya vücudundan örnek alınması amacıyla sevk edilen kişi 
dışında başka bir kişinin muayene edilmemesi ya da vücudundan örnek alınmaması için 
Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli önlemler alınır.

Tabip veya diğer sağlık mesleği mensuplarınca, sevk edilen kişinin kimliği konusunda şüp-
heye düşülmesi hâlinde durum derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Alınan, muhafaza edilen, nakledilen ve incelenen örneklerin değiştirilmemesi ve dış koşul-
lardan etkilenip bozulmaması için Cumhuriyet başsavcılığı, kolluk, sağlık kuruluşu ve bilirkişi 
tarafından gerekli tedbirlere başvurulur.

Verilerle İlgili İşlemler

Madde 22 - Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan iş bölümlerinde, bu Yönetmelik kapsa-
mında elde edilen verilerin imha edilmesi ve diğer işlemlerin yürütülmesi amacıyla yeterli 
sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.

Kovuşturma sonunda verilen beraat ve mahkûmiyet kararları, bu Yönetmelik hükümlerin-
ce öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi için mahkemece ilgili Cumhuriyet başsavcılığına 
gönderilir. 

Diğer İşlemler

Madde 23 - Kişinin vücut yüzeyinde bulunan atış artığı gibi biyolojik olmayan örnekler, elbi-
seleri ve diğer eşyaları üzerinde bulunan örnekler ile vücut yüzeyinden başkasına ait olduğu 
açıkça belli olan kıl, tüy, lif gibi örnekler olay yeri inceleme uzmanları tarafından alınabilir.

İtiraz

Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince alınacak hâkim 
veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir.

İtiraz hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin nitelik-
lerini, adlî işlemlerinin denetimini, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimini, diğer hizmet birim-
leri ile ilişkilerini, değerlendirme raporlarının düzenlenmesini, uzmanlık dallarına göre hangi 
bölümlerde çalıştırılacaklarını ve diğer hususları düzenler.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 167 
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

Adlî kolluk görevlileri: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jan-
darma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı 
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 
inci maddesi, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü 
maddesi ve 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde belirtilen soruşturma işlemlerini yap-
mak üzere, tâbi oldukları atama usulüne göre görevlendirilen komutan, âmir, memur ve 
diğer görevlileri,

Adlî kolluk sorumlusu: İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından atamaların-
daki usule göre görevli adlî kolluğun komutanını/âmirini,

Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhuriyet başsavcıları ile Cumhuriyet savcılarını,

Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianame-
nin kabulüne kadar geçen evreyi,

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun delillerinin 
kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtimalini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Görevlendirme

Madde 4 - Soruşturma yapmak üzere;

a) Emniyet Genel Müdürlüğünce, asgarî tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, 

b) Jandarma Genel Komutanlığınca, asgarî tam teşekküllü bir jandarma karakolu bulunan 
yerlerde, 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, asgarî sahil güvenlik bot komutanlıklarının bulunduğu 
yerlerde,
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d) (Değişik: RG - 22/9/2012 - 28419) Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünce, gümrük mu-
hafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü, gümrük müdürlüğü ile müstakil bölge ve kısım 
âmirlikleri bulunan yerlerde,

mevcut imkanlar ölçüsünde yeterince adlî kolluk personeli görevlendirilir.

Adlî Kollukla İlgili Esaslar

Madde 5 - Adlî kollukla ilgili düzenleme ve uygulamalarda aşağıdaki genel esaslara uyulur: 

a) Cumhuriyet savcıları, adlî görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adlî kolluk so-
rumlularına veya adlî kolluk görevi ifa eden diğer birim âmirlerine verir.

Adlî kolluk, bağlı bulunduğu kolluk teşkilâtının bir parçası olup, öncelikli görevi, karşılaştığı 
suçun işlenmesini önlemektir.

Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar zorunluluk bulunmadıkça, 
kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanları gö-
zetilerek verilir. 

Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir.

Adlî kolluk görevlilerine, adlî görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen soruşturma ile 
ilgili emir ve talimat verilemez. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Adlî kolluk görevlileri, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla verilmiş ve adlî görev 
kapsamı dışında kalan diğer görev ve hizmetleri de yerine getirirler. 

b) Adlî kolluk görevlilerinin özlük hakları, bağlı oldukları teşkilât tarafından yürütülür. 

Görev ve Yetkiler

Madde 6 - Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda 
öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısının adlî görevlere 
ilişkin emirlerini gecikmeksizin yerine getirir.

Adlî kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukla-
rı olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet savcısına bildirir ve 
Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlem-
lerine başlar. 

Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun var-
lığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi hâlinde; kolluk görevlisi, durumu derhâl Cum-
huriyet başsavcılığına bildirmek ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda soruşturma 
işlemlerine başlamak zorundadır. 

Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. 
Sözlü emir, en kısa sürede yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri ileti-
şim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edi-
lir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini beklemeden sözlü emrin gereğini 
yerine getirir. 

Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyor-
sa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de 
bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. Bu durumda adlî kolluk görevlileri, sulh ceza hâkimi 
tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirir.

Adlî kolluk görevlileri, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi 
için, Cumhuriyet savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine veya aleyhine olan tüm 
delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, muhafaza altına almak ve bunları 
bir fezleke ile Cumhuriyet savcısına sunmakla yükümlüdür. Hukuka aykırı delil elde edildiği-
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nin tespiti hâlinde, fezlekede bu hususa da yer verilir. Adlî kolluk görevlileri diğer soruşturma 
işlemlerini de aynı titizlikle yerine getirir.

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel 
olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya ka-
dar önce sözlü olarak ikâz eder; uyulmaması hâlinde zor kullanarak olay yerinden uzaklaştı-
rır. İlgilinin ısrarı hâlinde yakalama işlemi uygulanır.

Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi

Madde 7 - Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi hâlinde, diğer kolluk birimleri de 
adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, 
adlî görevleri dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLÎ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN NİTELİKLERİ, HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ

Adlî Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri

Madde 8 - Adlî kolluk görevlileri, kolluk görevlilerinin ilgili mevzuatına göre taşıması gerekli 
olan niteliklere sahip olmalıdır.

Adlî kolluk görevlilerinin, yüklendiği görevlerin gerektirdiği bilgi ve vasıfları taşıması sağlanır.

Her hizmet bölümü için gerekli koşullar, kanun veya kolluk birimlerinin bağlı bulundukları 
bakanlıklarca çıkarılan mevzuatta belirtilir.

Adlî kolluk görevlilerinin genel ve özel niteliklerinin belirlenmesinde;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

b) 26/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu,

d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu,

e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

g) 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu,

h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,

i) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname,

j) 16/7/1985 tarihli ve 85/9709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sahil Güven-
lik Komutanlığının İdarî ve Adlî Görevlerine İlişkin Tüzük,

k) 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma 
Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği,

l) 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay 
Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği,

m) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilâtı Sağlık Şart-
ları Yönetmeliği,

n) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları 
Giriş Yönetmeliği,

ile bu konudaki diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Adlî Kolluğun Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimi

Madde 9 - Adlî kolluk görevi yapacak personelin verilen görevleri en iyi seviyede yapabilme-
si için bu personel hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime tâbi tutulur. 

a) Hizmet öncesi eğitim;

1) Hizmet öncesi eğitimde kolluk personelinin, adlî kolluk görevlerini ifa edebilecek biçimde 
yetiştirilmeleri esastır.

2) Hizmet öncesi eğitim müfredatlarında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun temel ilkeleri, ceza sorumluluğunun esasları, özel hükümler, 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve kolluk tarafından yerine getirilen suç soruştur-
masına ilişkin işlemlerin hukukî çerçevelerine yönelik konulara yer verilir.

b) Hizmet içi eğitim;

1) Adlî kolluk görevlerini üstlenmiş bulunan kolluk personeline, hizmet öncesi eğitimde ve-
rilen temel konular yanında, yüklendiği görevin içeriğine uygun alanlarda hizmet içi eğitim 
verilir.

2) Hizmet içi eğitim ile; hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak, personelin gör-
düğü hizmet ile ilgili değişiklik ve gelişmelere uyumunu sağlamak, hizmet dallarında çalıştı-
rılacak personel ihtiyacını karşılamak hedefleri gözetilir.

Eğitim; her teşkilâtın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu kapsamda,

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

b) 26/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu,

d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu,

e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

g) 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu,

h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,

i) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,

j) 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu,

k) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname,

l) 16/7/1985 tarihli ve 85/9709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sahil Güven-
lik Komutanlığının İdarî ve Adlî Görevlerine İlişkin Tüzük,

m) 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma 
Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği,

n) 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsu-
bay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği,

o) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilâtı Sağlık Şart-
ları Yönetmeliği,

p) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları 
Giriş Yönetmeliği,

r) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 
Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği,
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s) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı 
Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği,

t) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı 
Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim - Öğretim Yönetmeliği,

u) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muhafaza Görev 
Yönetmeliği,

ile bu konudaki diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Adlî kolluk görevlilerinin eğitimlerinin verilmesinde kolluğun bağlı olduğu Bakanlıkça talep 
edilmesi hâlinde, Adalet Bakanlığı tarafından eğitici personel görevlendirilir. Hizmet içi eği-
timlerin plânlanmasında Adalet Bakanlığının veya yetkili Cumhuriyet başsavcısının görüşleri 
de alınır. 

Sertifika

Madde 10 - Adlî kolluk eğitimini başarı ile bitiren personele, ilgili eğitim birimlerince sertifika 
verilir. Adli görevlerde öncelikli olarak sertifikası olan kolluk personeli görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME RAPORLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Değerlendirme Raporları 

Madde 11 - Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda o yerdeki adlî kolluğun sorumluları 
hakkında bir değerlendirme raporu düzenleyerek sicil âmirlerine verilmek üzere illerde vali-
lere, ilçelerde kaymakamlara gönderir. 

Değerlendirme raporlarında, adlî kolluk görevlilerinin soruşturma ve kovuşturma işlemlerin-
deki ehliyetiyle bu işlemlerde gösterdikleri çalışkanlık, iş disiplini ve başarı durumlarına yer 
verilir. Bu değerlendirme raporları ilgilinin sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınır.

Birden fazla Cumhuriyet başsavcılığının yetki çevresinde faaliyet gösteren adlî kolluk sorum-
luları hakkında, değerlendirme raporları her yıl sonunda diğer yer Cumhuriyet başsavcılıkla-
rının görüşü de alınarak adlî kolluk biriminin merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsav-
cısı tarafından düzenlenir. 

Adlî Kolluk Görevlilerinin Çalışma Esasları

Madde 12 - Adlî kolluk birimlerinde görev yapacak personelin konusunda uzmanlaşması 
için mümkün olduğunca aynı veya benzer görevlerde çalışması için kendi teşkilâtlarınca 
gerekli tedbirler alınır.

Adlî kolluk görevlileri, yürütülecek soruşturmalarla ilgili olarak, katılacakları meslek içi kurs-
lar sonunda belirli branşlarda ihtisaslaşırlar. 

Meydana gelen olayın özelliğine göre, kolluk âmiri, soruşturma esnasında ihtiyaç duyduğu 
konularda ihtisaslaşmış personeli görevlendirerek soruşturmanın daha kapsamlı yapılmasını 
sağlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Adlî Kolluk Hizmetinin Denetimi

Madde 13 - Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları; 

a) Adlî kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, adlî kolluk görevlilerin-
ce ifa edilen adlî işlemleri her zaman denetler. 

b) Yürütülen soruşturma evrakını gerektiğinde ilgili adlî kolluk biriminde inceleyerek, soruş-
turmaya ilişkin eksik gördüğü hususların ikmalini emredebileceği gibi, soruşturma evrakı ve 
taraflarının bulunduğu hâl üzere Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilmesi talimatını da 
verebilir. 

Cumhuriyet başsavcıları veya Cumhuriyet savcıları adlî görevlerinin gereği olarak, gözaltına 
alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, bu kişilerin 
durumlarını, gözaltına alınma sürelerini, gözaltına alma ile ilgili tüm kayıt ve işlemlerini de-
netler, sonucunu nezarethaneye alınanların kaydına ait deftere kaydeder.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen telekomü-
nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izle-
me tedbirlerine ilişkin talepte bulunulması, kararların alınması ve uygulanmasında uyulacak 
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Ceza Muhakemesi Kanununun 164 ve 165 inci mad-
desinde düzenlenen adli kolluk ve bu görevi yapan diğer kolluk birimleri, kamu kurum ve 
kuruluşları ile telekomünikasyon alanındaki özel kurumların görev ve sorumluluklarına iliş-
kin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
nun 30 uncu maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135, 
136, 137, 138, 139 ve 140 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan: 

a) Aidiyet numarası: Bu Yönetmelikte belirlenen işlemleri yapmak üzere görevlendirilen adlî 
kolluk personeline kimliğinin belirlenmesini sağlamak amacıyla sicil numaralarından farklı 
olarak kurumlarınca verilen numarayı,

b) Başkanlık: 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun Ek 7 nci mad-
desi uyarınca kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

c) Başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması hâli: Soruşturma veya kovuş-
turma sırasında diğer tedbirlere başvurulmuş olsa bile sonuç alınamayacağı hususunda bir 
beklentinin varlığı veya başka yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanmasına rağmen delil 
elde edilememesi ve delillere ancak bu Yönetmelikte düzenlenen tedbirlerle ulaşılabilecek 
olmasını,

ç) Gizli soruşturmacı: Gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin 
her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri 
toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen kamu görevlisini,

d) Hâkim: Yetkili sulh ceza hâkimini veya Ceza Muhakemesi Kanununun 251 inci maddesi-
nin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesini,

e) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte 
olan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik 
araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri,

f) İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim araçlarının diğer iletişim 
araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit 
edilmesine yönelik işlemleri,

g) İşletmeci: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi de dâhil olmak üzere, Telekomüni-
kasyon Kurumu ile yapılan görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, bu Kurumdan alınan te-
lekomünikasyon ruhsatı veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve 
telekomünikasyon alt yapısı işleten şirketleri,
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ğ) Kamu görevlisi: Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da her 
hangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi,

h) Sinyal bilgisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her 
türlü veriyi,

ı) Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi: İletişimin içeriğine müdahale niteliğinde olmayıp yet-
kili makamdan alınan karar kapsamında sinyal bilgilerinin iletişim sistemleri üzerinde bırak-
tığı izlerin tespit edilerek, bunlardan anlamlandırılan sonuçlar çıkarmak üzere gerçekleştiri-
len değerlendirme işlemlerini, 

i) Sorumlu kolluk görevlisi: Gizli soruşturmacının araştırmada bulunduğu operasyonun taki-
bi, gizli soruşturmacı ile irtibat kurulması, can güvenliğinin sağlanması, hayatının tehlikeye 
düştüğü durumlarda operasyona son verilmesinden sorumlu olan kişiyi,

j) Telekomünikasyon: İşaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik sinyallerine dönüştürülebilen 
her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro kimyasal, 
elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

k) Teknik araçlarla izleme: Ceza Muhakemesi Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fık-
rasında sayılan suçlar dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli 
şüphe sebeplerinin bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde şüpheli veya 
sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya 
görüntü kaydının alınması işlemini,

l) Veri taşıyıcısı: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik 
araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanması neticesinde elde edilecek ses ve görüntü bilgile-
rinin kaydedileceği araçları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
Talebi ve Kararı

Madde 5 - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunma-
ması durumunda, şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir; 
bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve ko-
vuşturmalarda da dinlenebilir, kayda alınabilir veya sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı, birinci fıkradaki koşulların varlığı halinde, evrakı soruşturma defte-
rine kaydettirip, numara verdikten sonra doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk gö-
revlileri tarafından kendisine bildirilen iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesi istemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek hâkimden 
talepte bulunur.

(3) Gerekli koşulların varlığı saptandığında, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhu-
riyet savcısı tarafından da iletişimin tespitine, dinlenmesine, kayda alınmasına ve sinyal bilgi-
lerinin değerlendirilmesine karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin ona-
yına sunar. Hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Talebi alan hâkim nöbeti sona 
erse de evrakı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Yasal süresi içerisinde hâkim tarafından bir 
karar verilmemesi veya aksine karar verilmesi hâlinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl kaldırılır. Durum Cumhuriyet savcısı tarafından hemen Başkanlığa bildirilir. Cumhuri-
yet savcısı bu halde kararını verdiği saati ve hâkimden talepte bulunduğu saati belirtir. Talep 
veya karar, hâkim veya Başkanlığa ulaştığı anda süreler başlar. Bu işlerde görevlendirilecek 
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katipler ağır ceza merkezlerinde komisyon tarafından, diğer yerlerde ise ceza hâkimleri ile 
Cumhuriyet Başsavcısı veya kıdemli Cumhuriyet savcısı tarafından birlikte belirlenir. 

(4) Cumhuriyet başsavcılığı tarafından gönderilen talep yazısı, hâkim tarafından saat belirti-
lerek havale yapılır. Talep, istemin içeriği gösterilmeksizin, hâkim havalesinde belirtilen saat 
de işlenmek suretiyle, bu iş için görevlendirilen ilgili zabıt katibi tarafından mahkemenin 
değişik iş defterine kaydedilir. Hâkim tarafından havale saatinden itibaren 24 saat içerisinde 
karar verilir. Hangi mahkemenin değişik iş defterine kaydedilmişse iş o mahkemenin hâkimi 
tarafından sonuçlandırılır. Verilen karar, tutanakla Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir 
ve mahkeme kaleminde kalan suretinin gizli tutulması için ilgili hâkim tarafından gerekli 
tedbir alınır. Söz konusu kararlar tedbir süresince değişik iş kartonuna takılmaz. Tedbirin 
sona erdiği öğrenildiğinde ilgili kartonuna ilave edilir. Bu maddedeki tüm işlemler sırasında 
gizliliğe uyulur.

(5) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesin-
de sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu 
hususa ilişkin talep ve kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. 
Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir ve bu süre bir defa daha uzatılabilir.

Talep ve Kararda Belirtilecek Hususlar

Madde 6 - (1) İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlen-
dirilmesine ilişkin talepler ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı kararlarında, aşağıda belirtilen 
hususlar yer alır: 

a) Soruşturma numarası veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme esas numarası,

b) Kararın hangi suçun soruşturulması için istendiği, bu suça ilişkin kuvvetli şüphe sebeple-
rinin neler olduğu,

c) Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığı hakkındaki açıklama, bilgi veya 
belgeler,

ç) Hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği,

d) İletişim aracının türü ile numarası veya iletişim bağlantısının tespitine imkân veren kodu, 

e) Tedbirin türü, 

f) Tedbirin kapsamı,

g) Tedbirin süresi.

(2) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin talep 
ve kararda mobil telefonun numarasının ve tespit işleminin süresinin belirtilmesi yeterlidir.

(3) İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi hu-
susunda uzatmaya ilişkin talep ve kararlarda ise birinci fıkradaki unsurlarla birlikte uzatılan 
kararı veren mahkemenin adı ile karar tarihi ve numarası da belirtilir.

Tedbirin Kapsamı

Madde 7 - (1) İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlen-
dirilmesi tedbirine şüpheli veya sanık bakımından karar verilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan tedbirler, hakkında tedbir uygulanacak kişinin üzerine kayıtlı veya 
kullanmakta olduğu iletişim araçlarının tümü hakkında uygulanabilir. Hakkında karar verilen 
kişi ile iletişim araç sahibinin farklı kişiler olması hâlinde bu durum talep ve kararda açıkça 
belirtilir.

(3) İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı 
kişilerin yurt dışı bağlantılı iletişimini de kapsar. 
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(4) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alı-
namaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar 
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl imha edilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır. Ceza 
Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen yasal şartlar varsa, suç işleme şüp-
hesi altındaki tanıklıktan çekinme hakkı olan şahıslar hakkında da hâkim veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla bu tedbire başvurulabilir.(1) 

(5) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla suç şüphelisi olmayan(1) müdafiin bürosu, 
konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 135 inci madde hükmü uygulanamaz.

(6) Dinleme ve kayda alma kararının yerine getirilmesi sırasında şüphelinin başka bir iletişim 
aracını kullandığı belirlendiğinde buna ilişkin verilecek karar ya da kararların süresi önceki 
tedbir kararında verilen sürenin bitiş tarihini geçemez.

Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar 

Madde 8 - (1) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi, kayda alınması 
ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ancak Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi-
nin altıncı fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu’nun 220 nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir terör örgü-
tünün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde bu suçlar için de iletişimin dinlenmesi, kayda 
alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulabilir.

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespitinde birinci fıkra hükmü aranmaz.

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
İşlemi

Madde 9 - (1) Dinleme, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır ve gizlilik kurallarına tam 
uyularak gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak;

a) İletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile ilgili alı-
nan kararlar, yerine getirilmek üzere soruşturma ve kovuşturmanın yürütüldüğü yer dikkate 
alınarak Cumhuriyet savcısınca ilgili kolluk birimine gönderilir. Kolluk birimi, bu tedbirlere 
ilişkin karar ile işlemi yapmakla görevlendirilen kolluk personelinin aidiyet numarasını Baş-
kanlığa bildirir ve işlemler bildirilen aidiyet numaralı personel tarafından yerine getirilir. 

b) İletişimin tespiti kararı ile ilgili işlemlerin icrasını Cumhuriyet savcısı doğrudan veya kolluk 
birimi aracılığıyla Başkanlıktan talep eder. Tedbirlere ilişkin kararlar işletmecilere gönderil-
mez. 

c) Karar olmadan ve aidiyet numarası bildirilmeden Başkanlıkça işlem başlatılmaz.

(3) Başkanlık işletmecilerle ilgili tüm çalışmaları yaparak, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine 
göre düzenlenmiş kararlar doğrultusunda verilere erişim ile ilgili işlemleri yürütür. İletişimin 
tespitine ilişkin veriler ceza muhakemesinde kullanılmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunda belirlenen dava zamanaşımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle Başkanlıkça arşiv-
lenir.

(4) İşlemin başladığı, bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

(5) İşleme kararda belirtilen süre dolmadan son verildiğinde, bu durum Cumhuriyet savcısı 
tarafından gereği yapılmak üzere derhal Başkanlığa bildirilir. Kolluk aracılığıyla uygulanan 
tedbirlerde durumdan kolluk haberdar edilir. 

(6) Dinleme ve kayda alma işleminde kullanılan esas veri taşıyıcısındaki tüm veriler, Cum-
huriyet savcısınca görevlendirilen adlî kolluk birimi personelince ayrı bir alt veri taşıyıcısına 
nakledilir ve tamamı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 1 sayılı İletişimin Dinlenmesi ve 
Kayda Alınmasına İlişkin Tutanağa kaydedilir. Bu kayıtların çözümünün uzun süre alacağının 
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tespit edilmesi durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili kolluk görevlilerine yeterli 
süre verilir. Bu hususta Cumhuriyet savcısı bilirkişi de görevlendirebilir.

(7) Dinleme ve kayda almaya ilişkin alt veri taşıyıcısına nakledilen tüm kayıtlar, görevlendiri-
len kolluk birimi personelince Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir. 

(8) Tespit veya sinyal bilgisi değerlendirme sonuçları dökümü de, görevlendirilen kolluk bi-
rimi personelince Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

İşlemlerin Niteliği

Madde 10 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesindeki hükümlere aykırı ola-
rak verilen kararlar ile bu Yönetmelikte sayılan ve tanımlanan iletişimin tespiti, dinlenmesi, 
kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemleri dışındaki talepleri içerdiği 
açıkça anlaşılan kararlara karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık, katılan, suçtan zarar gö-
ren, müdafi, vekil, şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi ile Başkanlık tarafından itiraz 
edilebilir.

(2) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada Cumhuriyet savcıları veya mah-
kemeler tarafından; abone bilgileri, telefon numarası, elektronik cihaz bilgileri veya iletişim 
bağlantısının tespitine imkân veren kodu gibi iletişimin tespiti kapsamı dışındaki bilgiler iş-
letmecilerden talep edilebilir. Bu tür istemler işletmeciler tarafından derhal yerine getirilir.

(3) Başkanlık tarafından yürütülmeyen iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesi işlemleri sonucu kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, 
hukuken değerlendirilemez ve delil olarak da kabul edilemez.

(4) Bir soruşturma sırasında delil toplama kapsamında, somut olayın özelliğine göre maddî 
gerçekliğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için zorunlu olduğu takdirde, 
açık rızasının bulunması ve iletişim aracının kendisine ait olması şartıyla şikâyetçinin iletişi-
minin tespiti Cumhuriyet savcısının yazılı kararıyla Başkanlıktan istenir.

İşlem Görevlileri

Madde 11 - (1) Cumhuriyet savcısınca belirlenen kolluk birimince; iletişimin dinlenmesi, 
kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve tespitle ilgili işlemlerin yerine getiril-
mesi amacıyla yeterli sayıda personel görevlendirilir. 

(2) Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türkçe’ye çevrilir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerin ve yapıldığı yerlerin gizliliği, düzeni ve gü-
venliği ile kolluk görevlilerinin aidiyet numaralarının belirlenmesine ve muhafazasına ilişkin 
esas ve usuller ilgili kolluğun merkez birimlerince düzenlenir.

Süre

Madde 12 - (1) İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendiril-
mesi veya mobil telefonun yerinin tespitine en fazla 3 ay için karar verilir. Bu süre üç aydan 
fazla olmamak üzere bir defa daha uzatılabilir.

(2) Bu süre, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi hâ-
linde, hâkim tarafından bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabilir. Mobil 
telefonun yerinin tespitinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen iletişimin 
dinlenmesi, tespiti, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı derhal hâ-
kim onayına sunulur. Hâkimin 24 saat içerisinde karar vermemesi veya aksine karar vermesi 
hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısınca derhal kaldırılır ve durum Başkanlığa bildirilir. Kolluk 
aracılığıyla uygulanan tedbirlerde durumdan kolluk haberdar edilir. 
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(4) Dinleme veya mobil telefonun yerinin tespiti kararlarında süre, kararın Başkanlıkta siste-
me tanıtıldığı andan itibaren başlar. 

(5) Dinleme kesintisiz olarak devam eder.

(6) Kararın uygulanması sırasında, hakkında tedbir uygulanan kişinin, Kanunda öngörülen 
suçu işlediğine ilişkin şüphe ortadan kalkarsa, tedbir Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile 
derhal kaldırılır. Bu karar Cumhuriyet savcısı tarafından en kısa sürede Başkanlığa bildirilir.

İmha

Madde 13 - (1) Tedbir kararının uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından verilen kararın hâkim tarafından onaylanmaması hâlinde, tedbirin uygu-
lanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son verilir ve durum Başkanlığa bildirilir. 
Bu durumda yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, Cumhuriyet savcısının denetimi 
altında en geç 10 gün içinde yok edilir ve durum bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 2 sayılı 
İmha Tutanağına kaydedilir. 

(2) Veri taşıyıcısının Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinden sonra, gerekmesi hâlinde 
imha işlemi Cumhuriyet savcısının belirleyeceği yöntemle gerçekleştirilir.

(3) Veri taşıyıcısının üzerindeki kayıtların silinmesi suretiyle de birinci fıkra hükümleri yerine 
getirilebilir.

(4) Tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi hâlinde, soruşturmanın sona er-
mesinden itibaren en geç 15 gün içinde Cumhuriyet başsavcılığı tedbirin nedeni, kapsamı, 
süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. 

Tesadüfen Elde Edilen Deliller

Madde 14 - (1) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, ya-
pılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, bu Yönetmeliğin 8 
inci maddesinde belirtilen suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde 
edilirse bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına derhâl bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

Teknik Araçlarla İzleme Talebi ve Kararı

Madde 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen suçlardan biri dolayısıyla 
yapılan soruşturmalarda, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin 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.

(2) Cumhuriyet savcısı, birinci fıkradaki koşulların varlığı halinde, doğrudan doğruya veya 
emrindeki adlî kolluk görevlileri tarafından kendisine bildirilen teknik araçlarla izlemeye iliş-
kin bilgi ve belgeleri de ekleyerek karar vermesi için hâkimden talepte bulunur.

(3) Cumhuriyet savcısı gerekli koşulların varlığını saptadığında, gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde teknik araçlarla izlemeye karar verebilir ve kararını 24 saat içinde hâkimin 
onayına sunar. Bu talebi sırasında kararını verdiği saat ile hâkimden talepte bulunduğu saati 
belirtir. Talebi alan hâkim nöbeti bitse de evrakı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Hâkim ta-
rafından aksine karar verilmesi halinde tedbir kararı Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
kaldırılır. 

(4) Bu işlerde görevlendirilecek katipler ağır ceza merkezlerinde komisyon tarafından, diğer 
yerlerde ceza hâkimleri ile Cumhuriyet Başsavcısı veya kıdemli Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan birlikte belirlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca gönderilen talebin üzerine hâkim tarafın-
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dan havale yapılır. Talep, mahkemenin değişik iş defterine içeriği gösterilmeksizin bu iş için 
görevlendirilen ilgili zabıt katibi tarafından kaydedilir. Hangi mahkemenin değişik iş defterine 
kaydedilmişse iş o mahkemenin hâkimi tarafından sonuçlandırılır. Verilen kararlar tutanakla 
Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir ve mahkeme kaleminde kalan suretinin gizli tutulma-
sı için ilgili hâkim tarafından gerekli tedbir alınır. Söz konusu kararlar tedbir süresince değişik 
iş kartonuna takılmaz. Tedbirin sona erdiği öğrenildiğinde ilgili kartonuna ilave edilir. 

(5) Bütün bu işlemler sırasında gizliliğe uyulur. 

(6) Teknik araçlarla izlemeye ilişkin kararlar kolluğa yazılı olarak bildirilir.

Teknik Araçlarla İzlemeye İlişkin Talep ve Kararların İçeriği

Madde 16 - (1) Teknik araçlarla izlemeye ilişkin talep ve kararlarda aşağıda belirtilen husus-
lar yer alır: 

a) Soruşturma numarası,

b) İzlenecek şüpheli veya sanığın kimliği,

c) Kararın hangi suçun soruşturulması için istendiği, bu suça ilişkin kuvvetli şüphe sebeple-
rinin neler olduğu,

ç) İzleme süresi,

d) Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığı hakkındaki açıklama, bilgi veya 
belgeler. 

Tedbirin Kapsamı

Madde 17 - (1) Teknik araçlarla izlemeye ait talep ve kararlar aynı soruşturmayla ilgili olmak 
üzere birden fazla kişiyi kapsayabilir. 

(2) Karar süresince, izlenecek kişilerin işyeri veya kamuya açık yerlerdeki tüm faaliyetleri iz-
lenebilir, görüntülenebilir ve kayda alınabilir. Kişilerin konut olarak kullandığı yerlerde teknik 
araçlarla izleme yapılamaz. 

(3) İzlemeden maksat, belirli bir süre devam eden ve kişilerin hareket veya ilişkilerinin gö-
rüntülenmesi ya da yaptıkları konuşmalarının tespiti amacını güden işlemlerdir. 

(4) Kişilerin işledikleri suçların delil, iz, emare ve eserlerinin tespiti maksadıyla yapılmış bi-
reysel saptamalar izleme sayılmaz.

Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar

Madde 18 - (1) Teknik araçlarla izleme tedbiri ancak Ceza Muhakemesi Kanununun 140 
ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 220 nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir 
terör örgütünün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde bu suçlar için de teknik araçlarla 
izleme tedbirine başvurulabilir.

Teknik Araçlarla İzleme İşlemi

Madde 19 - (1) İzlenen kişinin iş yeri ve kamuya açık yerlerdeki her türlü faaliyeti teknik 
araçlarla gizli olarak gözetlenebilir, izlenebilir, ses ve görüntü kaydı alınabilir. 

(2) Ses kayıtları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 3 sayılı Teknik Araçlarla İzleme Sonucu 
Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak ile yazılı metin haline getirilir. Görüntü 
kayıtları belge haline getirilebilir. Ses ve görüntü kayıtlarının belgelendirilmeleri sırasında 
uzmanlardan yararlanılabilir. Belgelendirme işlemleri bir tutanağa bağlanır.

(3) Ses ve görüntü kayıtlarının tümü mühürlenerek Cumhuriyet savcısına teslim edilir. 
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Süre

Madde 20 - (1) Teknik araçlarla izlemeye en fazla dört haftalık süre için karar verilebilir. 
Bu süre gerektiğinde bir defaya mahsus olmak üzere dört haftadan fazla olmamak kaydıyla 
uzatılabilir.

(2) Bu süre, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi 
hâlinde, hâkim tarafından bir haftadan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabilir. 

(3) Teknik araçlarla izlemede süre, kararın ilgili kolluk birimine yazılı olarak tebliğinden itiba-
ren başlar. Karar en geç 24 saat içerisinde kolluk birimine ulaştırılır. Aksi hâlde süre 24 saatin 
sonunda işlemeye başlar.

(4) İzleme süresi kesintisiz olarak devam eder. Bu süre içinde gerçekleştirilen işlemler ve ara 
vermeler yazılı olarak kayda alınır.

(5) Kararın uygulanması sırasında, Kanunda öngörülen suçların işlendiğine ilişkin şüphe or-
tadan kalkarsa, tedbir Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile derhâl kaldırılır.

İmha

Madde 21 - (1) Tedbir kararının uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısı tarafından verilen kararın hâkim tarafından onaylanmaması hâlinde, tedbirin uygu-
lanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son verilir. Bu durumda elde edilen deliller 
Cumhuriyet savcısının gözetiminde uygun görülen şekilde derhal imha edilir ve bu hususta 
bir tutanak düzenlenir.

(2) Teknik izleme sürecinde elde edilen deliller ceza kovuşturması bakımından gerekli ol-
madığı takdirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir ve durum bu Yönetme-
liğin ekinde yer alan EK - 2 sayılı İmha Tutanağına kaydedilir. 

(3) Veri taşıyıcısının üzerindeki kayıtların silinmesi suretiyle de birinci fıkra hükümleri yerine 
getirilebilir. Başka bir kopyanın da kalmadığı açıkça belirtilerek silme işlemi tutanağa bağ-
lanır.

(4) Veri taşıyıcısının Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinden sonra gerekmesi hâlinde 
imha işlemi Cumhuriyet savcısının belirleyeceği yöntemle gerçekleştirilir.

Teknik Araçlarla İzleme Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller

Madde 22 - (1) Teknik araçlarla izleme sırasında yapılmakta olan soruşturmayla ilgisi olma-
yan ancak, 18 inci maddede belirtilen suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek 
bir delil elde edilmesi hâlinde; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet başsav-
cılığına derhâl bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GİZLİ SORUŞTURMACI

Gizli Soruşturmacı Talebi ve Kararı

Madde 23 - (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen suçlardan biri dolayısıyla yapı-
lan soruşturmalarda, soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeple-
rinin bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde kamu görevlileri gizli soruş-
turmacı olarak görevlendirilebilir.

(2) Cumhuriyet savcısı, birinci fıkradaki koşulların varlığı halinde, doğrudan doğruya veya 
emrindeki adlî kolluk görevlileri tarafından kendisine bildirilen gizli soruşturmacı görevlendi-
rilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek karar vermesi için hâkimden talepte bulunur.
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(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından da gizli soruştur-
macı görevlendirilmesine karar verilebilir. 

(4) Gizli soruşturmacı kullanılmasına ilişkin kararlar yazılı olarak kolluğa bildirilir.

Gizli Soruşturmacı Kullanılmasına İlişkin Talep ve Kararın İçeriği

Madde 24 - (1) Gizli soruşturmacı kullanılmasına ilişkin talep ve kararlarda aşağıdaki husus-
lar yer alır: 

a) Soruşturma numarası,

b) Aidiyet numarası,

c) Kararın hangi suçun soruşturulması için istendiği, bu suça ilişkin kuvvetli şüphe sebeple-
rinin neler olduğu,

ç) Gizli soruşturmacının araştırmada bulunacağı örgüt veya kişilerle ilgili bilgiler,

d) Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığı hakkındaki açıklama, bilgi veya 
belgeler.

(2) Verilen karar Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir ve mahkeme kaleminde kalan sure-
tinin gizli tutulması için ilgili hâkim tarafından gerekli tedbir alınır. Söz konusu kararlar tedbir 
süresince değişik iş kartonuna takılmaz. Tedbirin sona erdiği öğrenildiğinde ilgili kartonuna 
ilave edilir.

(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler ilgili Cumhuriyet başsav-
cılığında muhafaza edilir. 

Tedbirin Kapsamı

Madde 25 - (1) Aynı soruşturmayla ilgili olarak birden fazla gizli soruşturmacı görevlendiri-
lebilir.

(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin 
oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırla-
nabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir.

Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar

Madde 26 - (1) Gizli soruşturmacı tedbiri ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu 
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 220 nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir 
terör örgütünün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde bu suçlar için de gizli soruşturmacı 
tedbirine başvurulabilir.

Gizli Soruşturmacının Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 27 - (1) Gizli soruşturmacı; gerektiğinde örgüte sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte 
ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve suçlarla ilgili diğer delil, iz, eser ve emareleri top-
lamakla yükümlüdür. 

(2) Görevine başlamadan önce gizli soruşturmacıya, örgütün işlemekte olduğu suçlardan 
sorumlu tutulmayacağı, ancak görevini yerine getirirken suç işleyemeyeceği ile diğer hak ve 
yükümlülükleri anlatılır ve bu hususta Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 4 sayılı Gizli Soruş-
turmacı Bilgilendirme Tutanağı düzenlenerek dosyasında saklanır.

Gizli Soruşturmacının Çalışma İlkeleri

Madde 28 - (1) Gizli soruşturmacının operasyonla ilgili işlemleri soruşturmayı yürüten kolluk 
kuvvetince, diğer işlemleri ilgili kolluk kuvvetinin bu konuya ilişkin görevlendireceği birimi 
tarafından yürütülür. 
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(2) Gizli soruşturmacı olarak kullanılacak kişi, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetinin talebi 
üzerine bu konuya ilişkin görevlendirilen birimi tarafından saptanır. (1) Ancak, görevlendi-
rilecek kişinin bu hususta rızasının alınması şarttır. Bu kişiye, ilgili kolluk birimi tarafından 
aidiyet numarası verilir. İlgili kolluk birimince yürütülecek işlemler ile suçun soruşturma ve 
kovuşturması sırasında bu aidiyet numarası kullanılır.

(3) (1) Gizli soruşturmacıya ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili kolluk biriminde saklanır. 

(4) Gizli soruşturmacıya, görevinin gerektirdiği belgelerin temin edilmesi, özlük haklarının 
korunması ve benzeri işlemler ilgili kolluk birimi tarafından yerine getirilir. İlgili kolluk biri-
mine, belgelerin temini ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda, kendilerinden talepte 
bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar gerekli yardımı yaparlar. 

(5) Bir suç soruşturması nedeniyle görevlendirilen gizli soruşturmacının takibi, can güven-
liğinin sağlanması ve hayatının tehlikeye düştüğü durumlarda, bu kişinin operasyondan çe-
kilmesi ile kollukla irtibatını sağlamak üzere, ilgili kolluk birimi tarafından sorumlu kolluk 
görevlisi belirlenir. 

(6) Gizli soruşturmacı görevi sırasında ilgili kolluk birimine gerektikçe rapor verir. Bu rapor-
ların ne şekilde verileceği gizli soruşturmacı ve sorumlu kolluk görevlisi tarafından belirlenir. 
Bu raporlarda gizli soruşturmacının elde ettiği bilgiler ile topladığı delil, iz, eser ve emarelere 
yer verilir. Düzenlenen rapor kolluk tarafından Cumhuriyet başsavcılığına sunulur.

İmha

Madde 29 - (1) Gizli soruşturmacı tedbirinin kullanılması sonucunda suç işlendiğine ilişkin 
bilgi elde edilmemişse, elde edilen tüm veriler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve-
rilmesinden sonra Cumhuriyet savcısı ve sorumlu kolluk görevlisi tarafından, toplam süre 10 
günü geçmemek kaydı ile imha edilir. İmha işlemi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 2 
sayılı İmha Tutanağına kaydedilmek suretiyle belirlenir. 

Tesadüfen Elde Edilen Deliller ve Kişisel Bilgiler

Madde 30 - (1) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, gö-
revlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamaz.

(2) Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, bu Yönetme-
liğin 26 ncı maddesinde belirtilen suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir 
delil elde edilirse bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına derhâl 
bildirilir.

Gizlilik

Madde 31 - (1) Gizli soruşturmacının kimliği ile ilgili tüm bilgiler talep ve kararda gösterile-
meyeceği gibi görevinin sona ermesinden sonra da tüm bilgi ve belgeler gizli tutulur. Ayrıca 
bütün bu işlemler sırasında gizliliğe uyulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, HUKUKÎ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmelik; 

a) (Değişik: RG - 04/07/2007 - 26572) (1) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâ-
hiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev 
ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ilâ 138 inci maddeleri ile belirlenen çerçevede tele-
komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendiril-
mesi ve kayda alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,

amacıyla hazırlanmıştır. 

Hukukî Dayanak

Madde 2 - (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) 

Bu Yönetmelik, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 
2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı mad-
desi, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135 ilâ 138 inci maddeleri ile 4/5/2007 tarihli 
ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 3 - (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) 

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aidiyet numarası: Adlî kolluk personeline, kimliğinin belirlenmesini sağlamak amacıyla 
sicil numaralarından farklı olarak kurumlarınca verilen numarayı,

b) Arama: Haberleşmeye imkân tanıyan kamuya açık bir telekomünikasyon hizmeti yoluyla 
kurulan bağlantıyı,

c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,

d) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek 
veya tüzel kişileri,

f) Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhal işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, 
emare ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması 
olasılığının ortaya çıkması hâlini,

g) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi 
üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

h) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte 
olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda 
alınmasına yönelik işlemleri,

i) İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim 
araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit 
edilmesine yönelik işlemleri,
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j) İlgili kurum: İlgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü İstihbarat Dairesi Başkanlığını, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığını veya 
5271 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş birimleri,

k) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan 
ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

l) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda 
kişilerin ulaşabileceği verileri,

m) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya 
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi, 

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

o) Kurum Başkanı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,

p) Sinyal bilgisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her 
türlü veriyi,

r) Telekomünikasyon: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine 
dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, 
elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilme-
si ve alınmasını,

s) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım 
olanağı sağlayanı,

t) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya 
tüzel kişileri, 

ifade eder.

İlkeler

Madde 4 - Haberleşmenin gizliliği esastır. 

Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomüni-
kasyon yoluyla iletişimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez ve 
kayda alamaz. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar ve 
bilgiler, Yönetmelikte ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 
tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde belirtilen amaçlar 
ve usul dışında kullanılamaz. 

Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK VEYA İSTİHBARÎ AMAÇLI TEDBİRLERE DAİR USUL VE ESASLAR

2559 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak İşlemler

Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fık-
rasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla verilen 
hâkim kararları ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İs-
tihbarat Dairesi Başkanı tarafından verilen yazılı emirler, gereğinin icrası için (Değişik ibare: 
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RG - 9/9/2011 - 28049) ilgili daire başkanlığına havale edilir.

Bu Yönetmeliğe aykırılığı tespit edilen talepler, noksanlıkların giderilmesi için Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığına iade edilir.

2803 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak İşlemler

Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) 2803 sayılı Kanunun 7 nci mad-
desinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak 
üzere, sadece kendi sorumluluk alanında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, ca-
susluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde yazılı 
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla verilen hâkim kararları ile gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya İstihbarat Başkanı tarafından verilen yazılı 
emirler, gereğinin icrası için (Değişik ibare: RG - 9/9/2011 - 28049) ilgili daire başkanlığına 
havale edilir.

Bu Yönetmeliğe aykırılığı tespit edilen talepler, noksanlıkların giderilmesi için Jandarma Ge-
nel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına iade edilir.

2937 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak İşlemler

Madde 7 - (Değişik birinci fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) 2937 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2 nci maddesinde 
belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı 
halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet 
sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak verilen hâkim ka-
rarları ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı veya yar-
dımcısı tarafından verilen yazılı emirler, gereğinin icrası için (Değişik ibare: RG - 9/9/2011 
- 28049) ilgili daire başkanlığına havale edilir.

Bu Yönetmeliğe aykırılığı tespit edilen talepler, noksanlıkların giderilmesi için Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığına iade edilir.

Yazılı Emir 

Madde 8 - Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı veya 
yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanı ve Jandarma Genel Ko-
mutanı veya İstihbarat Başkanı tarafından telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespi-
ti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması için verilen yazılı emir, 
yirmidört saat içinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili ve görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 

Karar ve Yazılı Emirlerde Belirtilmesi Gerekli Hususlar

Madde 9 - İletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alın-
masına dair hakim kararında ve yetkili merciler tarafından verilen yazılı emirlerde; 

a) Hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon nu-
maraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler,

b) Tedbirin türü, kapsamı ve süresi,

c) Tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler,

d) (Ek: RG - 04/07/2007 - 26572) Yazılı emrin verildiği tarih ve saat,

belirtilir. (Ek cümle: RG - 04/07/2007 - 26572) 6 ncı madde kapsamında 2803 sayılı Kanunun 
ek 5 inci maddesi uyarınca iletilen talepler ile verilen kararlar ve yazılı emirlerde sorumluluk 
alanına ilişkin bilgi ve/veya belgelere de yer verilir.
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Kararlar en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en 
fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlike-
lere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim tarafından üç aydan fazla olmamak üzere 
sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verilebilir.

Karar veya Yazılı Emrin Uygulanması 

Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: RG - 7/8/2009 - 27312) Hâkim kararları ve yazılı emirler 
işletmecilere gönderilmez. Kararlar ve yazılı emirler ile bunların içeriği Başkanlığın belirleye-
ceği şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderilir. Kararlar ile 
yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirler, ilgili 
kurum görevlilerince Başkanlığın koordine ve nezaretinde yerine getirilir. 

İşlemin başlatıldığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu Yönetmeliğe aykırı biçimde verilen yazılı emirler yerine getirilmez. 

Kayıtların Yok Edilmesi

Madde 11 - Hakim kararları ile yazılı emirler hakkındaki gelişmeler ilgili kurum tarafından 
derhal Başkanlığa bildirilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir 
hakkında hâkim tarafından aksine karar verilmesi ya da yazılı emir hakkında yirmidört saat 
içinde hâkim onayının alınamaması hallerinde, kararın veya yazılı emrin uygulanmasına 
Başkanlık tarafından derhâl son verilir. 

(Değişik üçüncü fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) (1) Dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar ilgili 
kurumların en üst amirinin ve bu kayıtların Başkanlıkta da tutulması halinde Başkanın dene-
timi altında en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak 
denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE İLETİŞİMİN TESPİTİ, 
DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASI

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 

Madde 12 - Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine iliş-
kin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bu-
lunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, 
dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını 
derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin 
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı ta-
rafından derhâl kaldırılır. 

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. 
Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl 
yok edilir.

Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulana-
cak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite 
imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. 

Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan 
fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.
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Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hu-
susa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. 
Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir.

Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur. 

Sınırları

Madde 13 - 12 nci madde kapsamında iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgi-
lerinin değerlendirilmesi, ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) , 

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. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) ,

7. Parada sahtecilik (madde 197) ,

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220) ,

9. (Mülga: RG - 7/8/2009 - 27312) 

10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235) , 

11. Rüşvet (madde 252) , 

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282) ,

13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) ,

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337) suçları,

(Ek paragraf: RG - 04/07/2007 - 26572) (1) Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci 
maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir terör örgütünün faaliyeti 
kapsamında işlenmesi halinde bu suçlar için de iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulabilir.

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları,

c) Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında tanımla-
nan 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.

Kararların Yerine Getirilmesi

Madde 14 - (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) 12 nci maddeye göre verilecek iletişimin 
dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile salt mobil telefonun 
yerinin tespitine ilişkin kararlar ve kararların içeriği, Cumhuriyet savcısınca işlemleri yerine 
getirmek üzere görevlendirilen kolluk görevlilerinin aidiyet numarası ile birlikte, Başkanlığın 
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belirleyeceği şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderilir. İle-
tişimin tespiti kararları ise fiziki ortamda veya Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik 
ortamda gönderilebilir. Kararlar işletmecilere gönderilmez. Söz konusu kararlar ilgili kurum 
görevlileri ve Başkanlık tarafından yerine getirilir. 

İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Kayıtların Yok Edilmesi

Madde 15 - (Değişik birinci fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) (1) Kararın uygulanması sırasın-
da şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar hakkında hâkim ta-
rafından aksine karar verilmesi halinde, tedbirin kaldırıldığı Cumhuriyet savcısı tarafından 
veya Cumhuriyet savcısının talimatı ile kolluk vasıtasıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen karar, süresi içerisinde hakim tarafından onaylanarak 
Başkanlığa gönderilmemiş ise kararın uygulanmasına Başkanlık tarafından derhal son verilir. 

(Değişik üçüncü fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) (1) Birinci ve ikinci fıkralardaki durumlar 
ile 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin 
kayıtlar, 26 ncı maddede belirtilen yetkili ve görevli mahkeme nezdindeki Cumhuriyet sav-
cısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek durum bir tutanakla tespit edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ, DAİRE BAŞKANLIKLARI, İLGİLİ KURUM TEMSİLCİLERİ 
(DEĞİŞİK BAŞLIK: RG - 04/07/2007 - 26572) 

Kuruluş

Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: RG - 7/8/2009 - 27312) Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde doğrudan Kurum Başkanına bağlı 
olarak faaliyet gösterir. 

(Değişik ikinci fıkra: RG - 9/9/2011 - 28049) Başkanlık, Telekomünikasyon İletişim Başkanı 
ile Hukuk, Teknik İşletme, Bilgi Sistemleri, İdarî ve İnternet daire başkanlıklarından oluşur. 

(Değişik üçüncü fıkra: RG - 7/8/2009 - 27312) Başkanlığa kanunlarla ve ilgili diğer mev-
zuatla verilen görevlerin gerektirdiği aslî ve sürekli görev ve hizmetler, iletişim başuzmanı, 
iletişim uzmanı, teknik uzman ve idarî uzman ile iletişim, teknik ve idarî uzman yardımcıla-
rından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür.

Başkanlıkta, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu-
tanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Bu temsilciler Başkanlıktaki görev-
leri esnasında Başkanın talimatlarına ve Başkanlık tarafından belirlenen kurum içi düzenle-
melere riayet eder.

Başkanlığın Görevleri

Madde 17 - Başkanlığın görevleri şunlardır: 

a) 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, 
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik iş ve işlemleri 
tek bir merkezden yürütmek, 

b) 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, 
kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri tek bir mer-
kezden yürütmek,
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c) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki taleplerin bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygun 
olup olmadığını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunmak,

d) (a) ve (b) bentleri uyarınca gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen verileri ve 
bilgileri ilgisine göre Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve 
Jandarma Genel Komutanlığına, talep etmeleri halinde mahkemeye ve Cumhuriyet başsav-
cılıklarına iletmek, 

e) (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak tespit, dinleme, 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması faaliyetleri ile 5651 sayılı Kanunla ve 
diğer mevzuatla verilen görevlerin ifasını olanaklı kılacak her türlü teknik alt yapının, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlar ve işletmeciler tarafından kurulması-
nı sağlamak, sağlatmak, gerekli alt yapıyı kurmayan işletmecilerin cezalandırılması yönünde 
girişimde bulunmak, 

f) (Değişik: RG - 04/07/2007 - 26572) (1) 12 nci maddenin ikinci fıkrası ile 15 inci maddenin 
üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Başkanlık faaliyetleriyle ilgili olarak kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu hizmeti veren kuruluşlar ile işletmecilerden gelen her türlü bilgi, belge ve 
kayıtların bilgi güvenliği kriterlerine uygun olarak arşivlenmesini sağlamak,

g) (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası 
alanda meydana gelen gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda uluslararası kurum ve kuruluş-
larla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gelişmelerin Başkanlık hizmetlerine yansıtılması 
için gerekli önlemleri almak, 

h) Başkanlık faaliyetleri için yurt içinden ve yurt dışından teminine ihtiyaç duyulan her türlü 
malzeme, sistem, yazılım ve donanımı belirleyerek Kurum Başkanına bildirmek, 

i) Başkanlık faaliyetleriyle ilgili olarak talep ettiğinde derhal Başbakana bilgi vermek, 

j) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen-
mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamın-
da Ulaştırma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve 
erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet 
ortamında yapılan ve 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip fa-
aliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak; bu amaçla, gerektiğinde, her türlü 
giderleri Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak, 

k) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, 
5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, internet ortamında 
yapılan yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak 5651 sayılı Kanunla öngörülen ted-
birleri almak, 

l) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesi-
nin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek,

m) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî 
idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtre-
leme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve 
usûlleri belirlemek,

n) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununda yer alan; intihara yönlendirme (madde 84) , çocukların cinsel istis-
marı (madde 103, birinci fıkra) , uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma 
(madde 190) , sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194) , müstehcenlik (madde 226) 
, fuhuş (madde 227) , kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçların işlenmesini 
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önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dâhil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak 
veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak,

o) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak 
filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılması-
na ilişkin asgarî kriterleri belirlemek,

p) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) (n) bendinde sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini 
konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokul-
ması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli 
kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dâhilinde gereken her türlü 
yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

r) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; 
İnternet Kurulunca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve 
benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları almak,

s) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) (Değişik: RG - 9/9/2011 - 28049) İlgili mevzuat kapsamında 
hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararla-
rını uygulamak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

t) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) İçeriği (n) bendinde belirtilen suçları oluşturan yayınların içe-
rik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt 
içinde bulunsa bile, içeriği çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra) ve müsteh-
cenlik (madde 226) suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak resen erişimin engellenmesi 
kararı vermek ve bu kararı, erişim sağlayıcısına bildirerek gereğinin derhal ve en geç kararın 
bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilmesini istemek,

u) (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) (t) bendine göre verilen erişimin engellenmesi kararının 
konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi hâlinde, Cumhuriyet baş-
savcılığına suç duyurusunda bulunmak,

v) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan

Madde 18 - (Mülga birinci fıkra: RG - 7/8/2009 - 27312) 

(Değişik ikinci fıkra: RG - 7/8/2009 - 27312) Başkan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 
üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir. 

Başkan, Başkanlığın genel yönetiminden ve emri altındakilerin faaliyetlerinden doğrudan 
Kurum Başkanına karşı sorumludur. 

(Değişik dördüncü fıkra: RG - 04/07/2007 - 26572) Başkanın yokluğunda Başkanlığa vekâ-
let edecek daire başkanı, Başkanın önerisi üzerine Kurum Başkanı tarafından belirlenir.

Başkanın Görevleri

Madde 19 - Başkanın görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığı temsil etmek; Başkanlığın, Kurum ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
hizmeti veren kuruluşlar ve işletmeciler ile ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

b) Başkanlığın etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, 

c) Başkanlıkta görevli bulunan ilgili kurum temsilcilerinin çalışmaları hakkında ilgili kuruma 
yılda en az bir defa yazılı olarak bilgi vermek, ilgili kurum temsilcilerinin, Başkanlığın etkin 
ve verimli çalışmasını aksatacak tutum ve davranışlarını tespit ettiğinde, ilgili kuruma bilgi 
vererek değiştirilmesini sağlamak, 
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d) (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) Daire başkanlıkları ile ilgili kurum temsilcileri arasında 
çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek, 

e) Diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Hukuk Daire Başkanlığının Görevleri (Değişik Başlık: Rg - 04/07/2007 - 26572) 

Madde 20 - (Değişik ilk cümle: RG - 04/07/2007 - 26572) Hukuk Daire Başkanlığının görev-
leri şunlardır: 

a) 17 nci maddenin (a) ve (b) bentleri kapsamındaki taleplerin Yönetmeliğe ve ilgili mev-
zuata uygun olup olmadığını kontrol etmek; Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata aykırılığın veya 
noksanlıkların tespiti halinde durumu Başkana bildirmek,

b) Başkanın görevlendirdiği konularla ilgili olarak hukukî görüş bildirmek, 

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda mevzuatı derlemek, değerlendirmek, değişik-
likleri takip ederek zamanında Başkanı ve ilgilileri bilgilendirmek, 

d) Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bunların Baş-
kanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak, 

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Teknik İşletme Daire Başkanlığının Görevleri 

Madde 21 - (Başlığı ile birlikte değişik: RG - 9/9/2011 - 28049) 

Teknik İşletme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) İlgili kanunlar çerçevesindeki taleplerin Yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak, 

b) Başkanlığın faaliyetleri için gerekli alt yapıyı kurmak, kurdurmak, geliştirmek, işletmek, 
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip et-
mek ve Başkana görüş bildirmek, 

c) İlgili kurumlarca sisteme kesintisiz, hızlı ve gerçek zamanlı erişim için talep edilecek mik-
tar ve kapasitede, ihtiyaç duyulan noktalar arasında güvenli iletişim alt yapısını kurmak veya 
kurdurmak, 

d) İlgili kurumlara ait kayıtları, Başkanlık ve ilgili kurumların sistem üzerinde gerçekleştirdik-
leri her türlü faaliyete ait bilgisayar kayıt ve bilgilerini kompartımantasyon ilkeleri çerçeve-
sinde muhafaza etmek, oluşturulacak yetki seviyeleri doğrultusunda ilgili kurumlara gönder-
mek veya erişimlerine açmak, 

e) Kurulan ve işletilen sistemlerin güvenliğini sağlamak, 

f) Başkanlık faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, sistem ve donanımın yurt içi 
ve yurt dışından temin edilmesi konularında görüş bildirmek, 

g) Başkanlık için kurulacak ayrı ve özel bir ağ üzerinden bilgi akışının düzenli ve güvenli bir 
şekilde yapılmasını ve ilgili kurumlarca Başkanlığa yapılacak bağlantıların güvenliğini sağla-
mak, 

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının Görevleri 

Madde 21/A - (Ek: RG - 9/9/2011 - 28049) 

Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
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a) İlgili kanunlar çerçevesindeki taleplerin Yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak, 

b) Başkanlığın faaliyetleri için gerekli sistemleri oluşturmak, yazılımları geliştirmek, işletmek, 
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip et-
mek ve Başkana görüş bildirmek, 

c) Aynı iletişim hakkında birden fazla ilgili kurum tarafından hâkim veya Cumhuriyet savcı-
sı kararı alınması ya da yazılı emir verilmesi halinde, taleplerin aynı anda karşılanarak söz 
konusu iletişim bilgilerinin ilgili kurumların her birine gerçek zamanlı olarak iletilmesini sağ-
lamak, 

d) Kaydedilen ses, faks, veri ve internet dâhil her türlü iletişim bilgilerinin ilgili kurumların 
taleplerine göre çözümlenmiş ya da ham olarak ortak formatta ulaştırılmasını ve sistemin 
yirmidört saat esasına göre çalışmasını sağlamak, 

e) Yapılan kayıtları, iletişimin içeriği ve içeriğin dışında kalan iletişime ait bilgilerle birlikte 
tedbir devam ettiği sürece saklamak, 

f) İlgili kurumlar tarafından alınan kayıtların çözümünde kriptolu haberleşmeye rastlanılması 
halinde, ilgili kurumun talebi üzerine kripto çözüm mekanizmasının sisteme dâhil edilme-
sini sağlamak, 

g) Kaydedilen verilerin güvenliğini sağlamak, 

h) Başkanlık faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, sistem ve donanımın yurt içi 
ve yurt dışından temin edilmesi konularında görüş bildirmek, 

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

İdarî Daire Başkanlığının Görevleri (Değişik Başlık: Rg - 04/07/2007 - 26572) 

Madde 22 - (Değişik ilk cümle: RG - 04/07/2007 - 26572) İdarî Daire Başkanlığının görevleri 
şunlardır: 

a) (Değişik: RG - 9/9/2011 - 28049) 12 nci maddenin ikinci fıkrası ile 15 inci maddenin 
üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 21 ve 2l/A maddeleri kapsamı dışındaki Başkanlık fa-
aliyetleriyle ilgili olarak tutulan kayıtlar ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu hizmeti veren 
kuruluşlar ve işletmecilerden gelen bilgi, belge ve kayıtların bilgi güvenliği kriterlerine uygun 
olarak arşivlenmesini sağlamak, 

b) (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) Başkan tarafından uygun görülen, Başkanlığın personel, 
muhasebe, finansman, lojistik ve ikmal açısından her türlü hizmetlerini yerine getirmek ve 
bu amaçla Kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlamak, Başkanlık için ihtiyaç duyu-
lacak her türlü fizikî güvenlik önlemini almak, 

c) Başkanlıkla ilgili evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, evrak hizmetleri ve 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) Başkanlık hizmetleri için gerekli her türlü teknik dona-
nım, yazılım, araç, gereç, makine ve malzemenin temini hususunda diğer dairelerden ilgili 
personelin de katılımı ile alımları gerçekleştirmek, diğer dairelere her türlü desteği vermek 
ve kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlamak, 

e) Başkanlığa gelen yazı ve mesajları bilgisayar ortamına kaydetmek, ilgilisine havale etmek, 
gerekenleri Başkana sunmak,

f) Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bunların Başkan-
lık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak, 

g) Başkanlıkta istihdam edilen personelin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve yü-
rütmek; personel temininde ilgili kurumlarca güvenlik araştırması yapılmasını sağlamak, 

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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İnternet Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 22/A - (Ek: RG - 7/8/2009 - 27312) 

İnternet Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) (Değişik: RG - 9/9/2011 - 28049) 17 nci maddenin (j) , (k) , (1) , (m) , (o) , (p) , (r) , (s) , 
(t) ve (u) bentleri kapsamında sayılan görevleri yerine getirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek,

b) (Değişik: RG - 9/9/2011 - 28049) 5651 sayılı Kanunla verilen görevler kapsamındaki suç-
ların internet ortamında işlenmesini önlemek için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

c) Erişim sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarıyla ilgili olarak mevzuatta Başkanlığa verilen görevleri 
yerine getirmek,

e) Başkanlığın bilişim ve internet alanındaki faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı geliş-
meleri takip etmek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak ve gelişmelerin Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde 
bulunmak, 

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İlgili Kurum Temsilcilerinin Görevleri

Madde 23 - İlgili kurum temsilcilerinin görevleri şunlardır: 

a) (Değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
kendi kurumlarından gelen ve yerine getirilmesi Başkanlıkça uygun görülen kararların ilgili 
daire başkanlığı nezaretinde yürütülmesini sağlamak, 

b) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Denetleme

Madde 24 - (Mülga birinci fıkra: RG - 7/8/2009 - 27312) 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle alakalı kendi birimlerin-
deki işlemlerine ilişkin denetimi; sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri 
Bakanlığının teftiş elemanları (Mülga ibare: RG - 7/8/2009 - 27312) … tarafından yapılır. 

Jandarma Genel Komutanlığının Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle alakalı kendi birimlerin-
deki işlemlerine ilişkin denetimi; sıralı kurum amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçiş-
leri Bakanlığının teftiş elemanları (Mülga ibare: RG - 7/8/2009 - 27312) … tarafından yapılır. 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle alakalı kendi bi-
rimlerindeki işlemlerine ilişkin denetimi; sıralı kurum amirleri, Başbakanlık teftiş elemanları 
(Mülga ibare: RG - 7/8/2009 - 27312) … tarafından yapılır. 

Bilgi, Belge ve Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması ve Gönderilmesi

Madde 25 - (Başlığı ile birlikte değişik: RG - 7/8/2009 - 27312) 

Başkanlıkta ihtiyaç duyulan defterler ile her türlü kayıt elektronik ortamda tutulabilir.

Mevzuatla verilen görevler çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan veya Başkanlığa gönderilen, 
güvenli elektronik imza ile imzalanmış her türlü bilgi, belge ve kayıtlar ayrıca fiziki ortamda 
iletilmez ve bunların örneği aranmaz.
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Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkarılması gereken hallerde, bilgi, belge veya kayıtlar aslı-
nın aynı olduğu belirtilerek onaylanır.

12 nci maddenin ikinci fıkrası ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrası saklıdır.

Yetkili ve Görevli Hâkim

Madde 26 - Bu Yönetmeliğin İkinci Bölümü çerçevesinde iletişimin tespiti, dinlenmesi, sin-
yal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli hakim, ilgili 
kurumların talepte bulunan biriminin bulunduğu yer itibarıyla yetkili olan ve 5271 sayılı Ka-
nunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü çerçevesinde iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgile-
rinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli hakim, 5271 sayılı 
Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Cezai Hükümler 

Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen 
bilgiler, bu Yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanunlarda belirtilen amaç ve usul dışında 
kullanılamaz. Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik 
ilkesine riayet edilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında görev sırasında 
veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapı-
lır.

17 nci maddenin (e) bendinde belirtilen hususların işletmeciler tarafından yerine getirilme-
mesi halinde, 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Telekomünikas-
yon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin başlatılması hususu Başkan 
tarafından Kuruma iletilir ve konu hakkında talebi yapan ilgili kuruma bilgi verilir.

Geçici Madde 1 - Başkanlığın kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım 
işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır; söz konusu mal ve hizmet alımları 
ile yapım işleri Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.

Faaliyete Geçiş Dönemi Uygulamaları

Geçici Madde 2 - (Ek: RG - 24/02/2006 - 26090) 

(1) 23/7/2006 tarihini geçmemek üzere; personel ve sistemler yönünden noksanlıklarının 
giderilerek Başkanlığın faaliyete geçtiği ve bu durumun Başkanlık tarafından ilgili kurumlara 
bildirildiği tarihe kadar, bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü ve 15 
inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaz.Anılan tarihe kadar, 2559 sayılı Kanunun 
ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı mad-
desi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendi-
rilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren 
kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili kurumların mevcut sistemlerinin 
kullanılmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü ve 15 inci maddeleri 
23/1/2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece 
ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece ceza mah-
kemelerinde tutulacak kayıtlar ve kartonlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu 
işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
nun 9 ve 30 uncu maddeleri ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
38/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: Duruşmaların başlama saatlerini, taraf bilgilerini, duruşma-
nın yapılıp yapılmadığı gibi bilgileri duruşması olan vatandaşlara ve avukatlara duyurulması-
nı sağlayan sistemi,

b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan UYAP 
alt bilgi sistemini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan 
UYAP alt bilgi sistemini,

d) Bilişim Sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan veri 
işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,

e) Cumhuriyet başsavcılığı: Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri nezdinde kurulan Cum-
huriyet başsavcılığını,

f) Dış birim: UYAP’a dâhil olmayan kamu kurumları ile özel kuruluşları,

g) Dosya kapak bilgileri: Soruşturma evresinde; soruşturma, esas, iddianame ve karar nu-
marasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi 
ve yeri ile karar türü ve tarihini, kovuşturma evresinde ise; esas ve karar numarasını, birim 
adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi ve yeri ile karar 
türü ve tarihini,

ğ) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı,

h) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan ka-
yıtları,
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ı) Erişim: Bir bilişim sistemine bağlanarak kullanım imkânı kazanılmasını,

i) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibinin tasarrufunda olan güvenli elektronik 
imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin 
kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılma-
dığının tespitini sağlayan, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuran imzayı,

j) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu,

k) Kapalı dosya: Olağan kanun yollarına başvurularak ya da başvurulmaksızın kesinleşen 
soruşturma, kovuşturma ve kabahat dosyalarını,

l) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan, bilgi, 
belge ve verinin saklanmasını,

m) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

n) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan 
UYAP alt bilgi sistemini,

o) Mahkemeler: Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerini,

ö) Ön büro: Cumhuriyet başsavcılığı ile ceza mahkemelerine sunulan veya buralardan talep 
edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı yazı işleri birimini,

p) SEGBİS: UYAP’ta ses ve görüntünün aynı anda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı ses ve 
görüntü bilişim sistemini,

r) Tevzi kriteri: Cumhuriyet başsavcılığı ile ceza mahkemelerinde iş ve işlemlerin dağılımının 
ne şekilde yapılacağını gösteren usul ve esasları,

s) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ş) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan 
UYAP alt bilgi sistemini,

t) Veri: Bilgisiyar kullanılarak üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN GENEL ESASLARI

Uyap’ın Kullanım Esasları

Madde 5 - (1) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerin iş süreçlerindeki veri, bilgi ve belge 
akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin kayıt, dosyalama, saklama ve arşivle-
me ile entegrasyon sağlanmış dış birimlerle yapılacak bütün işlemler UYAP ortamında ger-
çekleştirilir. Tüm veriler eksiksiz ve doğru bir şekilde UYAP’a kaydedilir.

(2) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve güvenli elektronik imza ile 
imzalanır. Bu evrak, UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Zorunlu 
olmadıkça ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

(3) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sistemle-
rinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî 
olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler zorunlu ol-
madıkça ayrıca fizikî ortamda gönderilmez.

(4) Zorunlu nedenlerle fizikî olarak düzenlenen tutanak, belge ve kararlar, engelin ortadan 
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kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır. Yetkili kişilerce güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP üzerinden ilgili birimlere ileti-
lir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen tutanak, belge ve kararların 
asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, tutanak, belge ve kararın 
aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkân-
sız olan belgeler ise fizikî ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.

(5) UYAP üzerinden hazırlanarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın elektro-
nik ortamda gönderilememesi hâlinde; tutanak, belge ve kararın fizikî örneği alınıp, güvenli 
elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak suretiyle gönderilir.

(6) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere fizikî olarak verilen veya gönderilen her türlü 
evrak, UYAP’a aktarılarak kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

(7) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden iş listesine gelen evrakı derhâl ilgi-
lisine aktarır. Cumhuriyet savcısı veya hâkimin onayını gerektiren evrak ilgilinin iş listesine 
yönlendirilir.

(8) Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, hâkim, yazı işleri 
müdürü, zabıt kâtibi ve diğer personel iş listesini kontrol etmek ve işin gereklerini yerine 
getirmekle yükümlüdür.

(9) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kul-
lanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(10) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, şüpheli, sanık, müdafii, vekil ve bilirkişi 
ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığı ve 
mahkemelere UYAP’tan bilgi ve belge gönderebilirler.

(11) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı 
olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.

(12) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanun-
larda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.

(13) Süre; elektronik ortamda yapılan işlemlerde gün sonunda, fizikî ortamda yapılan işlem-
lerde mesai saati sonunda biter.

Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi

Madde 6 - (1) Yazı işleri hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet baş-
savcıvekili, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin denetimi altında, yazı işleri 
müdürünün yönetiminde zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürü-
tülür.

(2) Yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

b) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak,

c) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere 
hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak,

ç) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak,

d) Mahkeme tarafından fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak,

e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak,

f) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarın-
ca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
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g) Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna iliş-
kin işlemleri yapmak,

ğ) Kararların tebliğini sağlamak,

h) Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP orta-
mına aktarıldığını kontrol etmek, elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri 
yapmak,

ı) Kesinleştirme işlemlerini yapmak, doğruluğunu kontrol ettikten sonra kesinleşen infaz 
evrakını ve tali karar fişini derhâl düzenleyerek Cumhuriyet başsavcılığına verilmek üzere 
mahkeme başkanı veya hâkimin onayına sunmak,

i) Müsaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleşen hükme konu eşyalar hakkında ge-
rekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

j) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak,

k) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak,

l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcısı ya da hâkim tarafından verilen diğer 
görevleri yapmak.

(3) Zabıt kâtibinin görevleri şunlardır: 

a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak,

b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek,

c) Soruşturma ve kovuşturması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muha-
faza etmek,

ç) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak,

d) Duruşma, ifade alma, keşif, otopsi, ölü muayenesi ve yer gösterme gibi işlemlerde hazır 
bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak,

e) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekidini yapmak,

f) Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile mahkeme ara kararlarının gereğini yapmak,

g) Karar ve tutanakları Cumhuriyet savcısı veya hâkimin bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile 
yazarak imzalamak,

ğ) Cumhuriyet başsavcılığında, fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlem-
leri yapmak,

h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak,

ı) Dizi pusulası düzenlemek,

i) Dosya incelenmesine nezaret etmek,

j) İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak,

k) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da yazı işleri müdürü tarafın-
dan verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Mübaşirin görevleri şunlardır: 

a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelen-
mek üzere hâkim ve Cumhuriyet savcısına götürmek,

b) Adliye bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir 
yere asmak,
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c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek 
ve buna uyulmasını sağlamak,

ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında 
uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,

d) Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak,

e) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,

f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve 
zimmet işlemlerini yerine getirmek,

g) Hâkimin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak,

ğ) Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak 
ve arşivi düzenli tutmak,

h) Fizikî olarak sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,

ı) Hâkimin ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

(5) Hizmetlinin görevleri şunlardır: 

a) Adliyeye ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak,

b) Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı 
olmak,

c) Cumhuriyet savcısı, hâkim veya yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

(6) Yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yazı işleri hizmetlerinde 
görevli personele devredemez.

İş Bölümü ve Denetim

Madde 7 - (1) Yazı işleri müdürü, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcısı, 
mahkeme başkanı veya hâkimin onayını alarak, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer gö-
revliler arasında iş bölümü yapar.

(2) Yazı işleri müdürünün birden fazla hâkime bağlı olarak çalıştığı ceza mahkemelerinde 
yapılacak iş bölümünde tüm hâkimlerin onayı alınır. İş bölümünün anlaşma sağlanamayan 
kısımları adlî yargı ilk derece ceza mahkemesi adalet komisyonu başkanının görüşüne uy-
gun olarak düzenlenir.

(3) Yazı işleri müdürü ve ilgili personel işin gecikmesi ve birikmesinden birlikte sorumludur.

(4) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesinde gerektiğinde Cumhuriyet baş-
savcısı Cumhuriyet başsavcıvekiline veya Cumhuriyet savcısına, mahkeme başkanı üyelere 
görev verebilir.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları İle Avukat Stajyerlerinin Yazı İşleri Hizmetlerinde 
Çalıştırılması

Madde 8 - (1) Hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının 
Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yazı işleri hizmet-
lerinde çalıştırılabilir.

(2) Avukat stajyerleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin 
uygun görmesi hâlinde uygulama bilgilerini geliştirmek amacıyla yazı işleri hizmetlerinde 
çalıştırılabilir. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.
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Danışma Masası İşlemleri

Madde 9 - (1) Danışma masası personelinin görevleri şunlardır: 

a) Adliyeye müracaat eden kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını yazarak 
vermek,

b) Duruşma için gelen kişilere duruşma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek,

c) Şikâyet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kişileri kayıt altına alıp giriş 
kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek,

ç) Müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kişiye vererek 
ilgili birime yönlendirmek,

d) Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kişileri kayıt 
altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek,

e) Ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan işlemler için 
müracaat eden kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek ilgili büro veya kaleme yönlendir-
mek,

f) Hâkim, Cumhuriyet savcısı veya personeli ziyarete gelen kişilere ilgilinin onayını aldıktan 
sonra kayıt altına alıp giriş kartı vermek,

g) Hukukî konularda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri vermek,

ğ) Talep eden kişilere Vatandaş ve SMS Bilgi Sistemi hakkında bilgi vermek.

İKİNCİ KISIM

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAYITLAR VE TAHSİS AMACI

Kayıtlar

Madde 10 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması 
zorunludur: 

a) Soruşturma kaydı,

b) Suç eşyası kaydı,

c) Ölü muayenesi ve otopsi kaydı,

ç) Uzlaşma kaydı,

d) Önödeme kaydı,

e) Bilirkişilik kaydı,

f) Tercüman kaydı,

g) SEGBİS kaydı,

ğ) İstinabe kaydı,

h) Yakalama kaydı,

ı) Ailenin korunması kararlarının kaydı,

i) Esas kaydı,
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j) İnfaz kaydı,

k) Denetimli serbestlik kaydı,

l) Hapis ile tazyik kaydı,

m) Tazyik hapsi kaydı,

n) Disiplin hapsi kaydı,

o) İstinaf kaydı,

ö) Temyiz kaydı,

p) Muhabere kaydı,

r) İdarî yaptırım kararlarının kaydı,

s) Zimmet kaydı,

ş) Kitaplık kaydı.

Soruşturma Kaydı

Madde 11 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, soruşturma evresine ilişkin işlemlerin safahatı-
nın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, şikâyetçi ve şüphelinin kimlik bilgileri, suçun türü, suç 
tarihi, soruşturmanın kaydedildiği tarih, geldiği birim, Cumhuriyet savcısı, şüphelinin gözal-
tına alınma, tutuklanma, salıverilme ve tahliye tarihleri, iddianamenin onaylandığı tarih ile 
esas numarası ve karar bilgileri, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilmiş ise 
sonucuyla düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Kimlik bilgisi sütunlarına adres dışında varsa ev, iş, cep telefonu ve faks numaraları; 
elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tüzel kişiliği bulunan kurumların vergi 
kimlik numaralarının da yazılması gerekir.

(4) Aşağıda belirtilen hâllerde evrak kaydedilerek soruşturma numarası alır.

a) İhbar veya şikâyet üzerine ya da re’sen Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıl-
ması,

b) Adlî kolluk mercileri tarafından düzenlenen fezlekeli evrakın Cumhuriyet başsavcılığına 
gelmesi,

c) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığından yetkisizlik ya da askerî savcılıktan görevsizlik ka-
rarı ile soruşturma evrakının gelmesi.

(5) İddianamenin iadesine dair verilen karar kesinleştiğinde ya da iade kararına Cumhuriyet 
başsavcılığınca itiraz edilmemesi hâlinde evrak yeni bir soruşturma numarasına kayıt edilir. 
Önceki soruşturma numarasının düşünceler sütununa bu durum not edilir.

Suç Eşyası Kaydı

Madde 12 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, elkonulan veya muhafaza altına alınan suç eşya-
sına ilişkin bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma numarası, mahkeme esas 
numarası, muhafaza altına alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kararını veren makam ile 
kararın tarihi ve sayısı, eşyanın geldiği tarih ile cinsi, adeti ve vasıfları, eşya sahibinin kimlik 
ve adres bilgileri, emanet parasına ilişkin bilgiler, eşyanın mahkeme veya Cumhuriyet baş-
savcılığına teslim ve iade tarihleri, eşya elden çıkarılmış, iade ya da müsadere edilmiş veya 
satılmış ise; kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi ile teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari 
defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile düşünceler sütunlarını içerir.
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Ölü Muayenesi ve Otopsi Kaydı

Madde 13 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerine ilişkin sa-
fahatın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, ölenin kimlik bilgileri, ölüm tarihi ve se-
bebi, raporun tarihi ve sayısı, soruşturma sonucunda verilen karar ile düşünceler sütunlarını 
içerir.

Uzlaşma Kaydı

Madde 14 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin safahatın iş-
lendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, mağdur, şikâyetçi, şüpheli, müdafii, vekil 
veya kanunî temsilci ile uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının görevi ve mesleği, su-
çun türü, kararlaştırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği tarih, uzlaş-
tırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaştırma işleminin sonucu ve uzlaştırmacıya ödenen 
ücret ile düşünceler sütunlarını içerir.

Önödeme Kaydı

Madde 15 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca uygulanan önödemeye ilişkin işlemlerin safaha-
tının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, şüpheli ve kanunî temsilcisinin kimlik bil-
gileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, soruşturma gideri ve işlemin 
sonucu ile düşünceler sütunlarını içerir.

Bilirkişilik Kaydı

Madde 16 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve işlemlerin sa-
fahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, bilirkişinin kimlik bilgileri, mesleği ve gö-
revi, atanma nedeni, dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun sunulduğu 
tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarını içerir.

Tercüman Kaydı

Madde 17 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca atanan tercümana ilişkin bilgi ve işlemlerin safa-
hatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, tercümanın kimlik bilgileri, mesleği ve 
görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarını 
içerir.

SEGBİS Kaydı

Madde 18 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS 
kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili işlem-
lerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı adı ve soruşturma numarası, dinlenen 
kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim 
adı, ifadenin alınacağı salon adı ile düşünceler sütunlarını içerir.

İstinabe Kaydı

Madde 19 - (1) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından yürütülen 
soruşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılığına gelen istinabe taleplerine ilişkin işlemle-
rin safahatının işlendiği kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin geldiği 
tarih, talepte bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen işlem, so-
nucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

Yakalama Kaydı

Madde 20 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, hakkında yakalama emri kararı verilen şüpheli, 
sanık ve hükümlülerin yakalanmalarına ilişkin yapılan işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, evrakı gönderen merci, tarih ve numarası, 
aranan şahsın kimlik bilgileri, suçun türü, şüpheli veya sanık ise suçun işlendiği tarih, yaka-
lama kararının tarih ve numarası, hükümlü ise hükmün kesinleştiği tarih, cezanın türü ve 
miktarı, aranan şahsın yakalanması için yapılan işlem ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) İnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır.

Ailenin Korunması Kararlarının Kaydı

Madde 21 - (1) 1/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun uyarınca hâkim tarafından verilerek Cumhuriyet başsavcılığına 
gönderilen tedbir kararları ile zorlama hapsi kararlarının safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hakkında koruma kararı veya zorlama hapsi verilen kişinin kimlik 
bilgileri, uygulanan kanun maddesi, kararın tarihi, türü ve süresi, kararı veren mahkeme ve 
esas numarası, kararın konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya başlama ve bitiş 
tarihleri, dosyanın kapanış tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

Esas Kaydı

Madde 22 - (1) İddianamenin düzenlenmesiyle başlayıp kovuşturmanın sonuna kadar de-
vam eden safahatın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, mağdur veya şikâyetçi ile şüphelinin kim-
lik bilgileri, suçun türü, mahkeme esas numarası, gözaltı ve tutuklama tarihi, salıverilme ve 
tahliye tarihi, evrakın mahkemeye veriliş tarihi ve kanun yolu işlemleri ile düşünceler sütun-
larını içerir.

(3) Mahkemelerce yükümlülük belirlenmeksizin verilen erteleme veya hükmün açıklanma-
sının geri bırakılması kararları ile ilgili olarak bu kayda sadece şerh düşülür.

İnfaz Kaydı

Madde 23 - (1) Mahkeme ilâmlarının infazına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükümlünün kimlik bilgileri, ilâmı veren mahkeme, ilâmın tarih 
ve numarası, ilâmın geldiği tarih, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, hükmün özeti, ev-
velce gözaltında ve tutuklu kalmışsa salıverilme ve tahliye tarihi, ceza infaz kurumuna girdiği 
ve çıktığı tarih ile saat, muhafaza tedavi ve tedbirinin uygulanmaya başlandığı ve sona erdiği 
tarih, ceza bildirme, tali karar ve yerine getirme fişlerinin gönderildiği tarih ile düşünceler 
sütunlarını içerir.

(3) Bir hüküm ile aynı şahıs hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza, adlî para cezası ve güvenlik 
tedbirine birlikte hükmedilmesi hâlinde, bu cezaların her biri ile güvenlik tedbirlerine ait 
ilâmlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.

(4) Gereken hâllerde infaz kaydı; ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, icra, 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi ile görevli ağır ceza mahkeme-
si ilâmları, taşra ilâmları ve çocuklar hakkında ilgili mahkemelerce verilen ilâmlar ayrı ayrı 
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gruplanabilir. Adlî para cezasına ilişkin ilâmlar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanununa, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanuna, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesine göre veri-
len, muayene ve tedavi kararları ile dâhilî ve haricî ilâmlar hakkında da müstakil bir kayıt 
tutulabilir.

(5) Mahsup işlemi yapıldığında bu durum ilgili mahkeme dosyasının safahatına otomatik 
olarak şerh düşülür.

Denetimli Serbestlik Kaydı

Madde 24 - (1) Şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında mahkeme tarafından verilen ve 
denetimli serbestlik müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken seçenek ceza, tedbir ve yü-
kümlülük kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, şüpheli, sanık veya hükümlünün kimlik bilgileri, suçun türü, uy-
gulanan kanun maddesi, kararın türü ve süresi, kararı veren mahkemenin adı, karar tarihi, 
numarası ve konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya başlama ve bitiş tarihleri, 
dosyanın kapanış tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Denetimli serbestlik kaydına;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

1) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) , (d) , (e) ve (f) bentleri,

2) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentleri ile beşinci fıkrası,

3) 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası,

4) 191 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkrası,

5) 221 inci maddesinin beşinci fıkrası,

b) Kanunun;

1) 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) , (b) , (c) , (d) , (e) , (f) , (g) , (h) , (i) , (j) , (k) 
ve (l) bentleri,

2) 171 inci maddesinin ikinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,

3) 231 inci maddesinin beşinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,

4) 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentleri,

c) 5275 sayılı Kanunun;

1) 105/A maddesi,

2) 107 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrası,

3) 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası,

4) 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentleri,

ç) 5395 sayılı Kanunun;

1) 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile birlikte 36 ncı maddesi,

2) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentleri,

gereğince verilen kararlar ile diğer kanunlarda düzenlenen ve denetimli serbestlik müdür-
lüklerinin görev alanına giren kararlar kaydedilir.

(4) Adlî kontrol kararlarının infazı ilâmat ve infaz bürosunca takip edilir. Bu kararlar denetimli 
serbestlik müdürlüğüne gönderilir.



276 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Hapis İle Tazyik Kaydı

Madde 25 - (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı ve 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı maddesi 
ile diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, borcun türü ve miktarı, kararı veren 
merci, kararın tarih ve numarası, borçlunun yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz ku-
rumuna alındığı ve tahliye edildiği tarih, tutulacağı süre, dosyanın kapanış tarihi, kapanma 
nedeni ile düşünceler sütunlarını içerir.

Tazyik Hapsi Kaydı

Madde 26 - (1) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 338 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 340, 
341, 343, 344 üncü maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin 
safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, suçun türü, kararı veren merci, kararın 
tarih ve numarası, yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz kurumuna alındığı ve tahliye 
edildiği tarih, hapsin süresi, dosyanın kapanış tarihi, kapanma nedeni ile düşünceler sütun-
larını içerir.

Disiplin Hapsi Kaydı

Madde 27 - (1) Mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarının infazına ilişkin işlemlerin safa-
hatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin kimlik bilgileri, kararı veren mahkeme, kararın tarih ve 
numarası, hapsin süresi, ceza infaz kurumuna giriş ile çıkış tarihi ve saati, dosyanın kapanış 
nedeni ile düşünceler sütunlarını içerir.

İstinaf Kaydı

Madde 28 - (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan 
istinaf kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, istinafa başvuran Cumhuriyet 
savcısı, başvurma tarihi, dosyanın istinaftan geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarını 
içerir.

Temyiz Kaydı

Madde 29 - (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan 
temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyize başvuran Cumhuriyet 
savcısı, başvurma tarihi, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunla-
rını içerir.

Muhabere Kaydı

Madde 30 - (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme 
veya diğer mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci, geliş 
ve gönderilme tarihi, evrakın özeti, gidiş tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Bu kayda, soruşturma dolayısıyla diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara veri-
len cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar sadece zim-
met kaydına işlenir.
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(4) Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıt-
ta aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.

(5) Bakanlık ve Kurulla yapılan yazışmalar ile hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve en üst 
dereceli kolluk amirleri hakkında yapılan araştırma, inceleme veya soruşturmalar için ayrı 
ayrı muhabere kaydı tutulur.

İdari Yaptırım Kararlarının Kaydı

Madde 31 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, idarî yaptırım gerektiren eylemlere ilişkin işlem-
lerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, ihbar eden veya şikâyetçi ile kabahat eylemini işleyen kişinin 
kimlik bilgileri, kabahat eyleminin türü, tarihi ve uygulanan yaptırım, karar ve tarihi, kararı 
veren Cumhuriyet savcısı, başvuru yolu tarihi ve sonucu, itiraz yolu tarihi ve sonucu, infaz için 
merciine gönderilme tarihi, infaz tarihi ve düşünceler sütunlarını içerir.

Zimmet Kaydı

Madde 32 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlen-
diği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın 
kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.

Kitaplık Kaydı

Madde 33 - (1) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük ve yönet-
melikler ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; demirbaş numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri, basım yılı, 
konusu, yeri, geliş tarihi, sayfa sayısı, baskı numarası ve yazarı ile düşünceler sütunlarını 
içerir.

İKİNCİ BÖLÜM

KAYITLARA AİT DİĞER HÜKÜMLER

Kayıtların Düzeni ve Sorgulanması İle Yeni Kayıt ve Sütun Ekleme

Madde 34 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, hazırlayan 
veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.

(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.

(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından zabıt kâtibi ile birlikte yazı işleri 
müdürü sorumludur.

(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni ka-
yıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.

Soruşturma Evrakının Birleştirilmesi

Madde 35 - (1) Soruşturma evrakının birleştirilmesine karar verildiği takdirde, birleştirilen 
evrakın hangi soruşturma evrakı ile birleştirildiği hususu düşünceler sütununa yazılır ve bir-
leştirilen soruşturma evrakı üzerinden işlemlere devam olunur.

Soruşturma Evrakının Ayrılması

Madde 36 - (1) Soruşturma evrakının ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan evraka yeni 
bir soruşturma numarası verilir ve soruşturmaya ilişkin işlemler bu numara üzerinden yürü-
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tülür. Soruşturma kaydındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarına bu 
hususlar işlenir.

(2) Ayrılan soruşturma evrakına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği akta-
rılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARTONLAR VE TAHSİS AMACI

Kartonlar

Madde 37 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, aşağıda gösterilen karar ve işlemlerin karto-
nunun UYAP’ta tutulması zorunludur. Ayrıca aşağıdaki (ğ) , (i) ve (j) bentlerinde gösterilen 
kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir.

a) İddianame kartonu,

b) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu,

c) Fezleke kartonu,

ç) Görevsizlik ve yetkisizlik kararı kartonu,

d) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin karar kartonu,

e) İdarî yaptırım kararı kartonu,

f) Değişik işler kartonu,

g) Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu,

ğ) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu,

h) İş cetvelleri kartonu,

ı) Teftiş tavsiyeler listesi kartonu,

i) Denetleme kartonu,

j) Zimmet kartonu.

İddianame Kartonu

Madde 38 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin saklandığı karton-
dur.

(2) Her mahkeme için ayrı bir iddianame kartonu tutulur.

(3) Elektronik ortamda hazırlanan iddianame, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektro-
nik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Kartonu

Madde 39 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar-
ların saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Fezleke Kartonu

Madde 40 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca görev nedeniyle ağır ceza mahkemesi Cumhuri-
yet başsavcılığına gönderilen fezlekelerin saklandığı kartondur.
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(2) Elektronik ortamda hazırlanan fezleke, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Kartonu

Madde 41 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının sak-
landığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır. Gerekli hallerde bu kartonlar ayrı tutulabilir.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Kartonu

Madde 42 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi-
ne ilişkin kararların saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

İdari Yaptırım Kararı Kartonu

Madde 43 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen idarî yaptırım kararlarının saklandığı kar-
tondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Değişik İşler Kartonu

Madde 44 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, diğer kartonlarda saklanması gerekmeyen işlem 
ve kararların saklandığı kartondur.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Kararı Kartonu

Madde 45 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca verilen hapis cezasının infazının ertelen-
mesine dair kararların saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elektronik 
imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Adlî Tebligat ve Posta Gönderileri Kartonu

Madde 46 - (1) Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta evrakına 
ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir ör-
neğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

(2) Temyiz ve istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar ile haricî ilâmlar hakkında ayrı irsali-
yeler düzenlenir ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.

İş Cetvelleri Kartonu

Madde 47 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin 
saklandığı kartondur.

Teftiş Tavsiyeler Listesi Kartonu

Madde 48 - (1) Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye listelerinin saklandığı kartondur.
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Denetleme Kartonu

Madde 49 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, noterlik ve icra müdürlüğü işlemlerinin denetimi 
sonucunda düzenlenen raporlar ile mahkeme yazı işleri müdürleri ve parayı elinde bulundu-
ran diğer görevlilerin kasa hesaplarının tespit ve denetimine ilişkin tutunakların birer örneği-
nin konulduğu ve saklandığı kartondur.

(2) Bu kartona konulacak rapor örneklerinde ve tutanaklarda Cumhuriyet savcısının imzası 
ile Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunması zorunludur.

Zimmet Kartonu

Madde 50 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın tesli-
mine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak 
UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Soruşturma ve İşlerin Tevzii

Madde 51 - (1) Soruşturma ve istinabe evrakı ile diğer işler puanlama yöntemine göre Cum-
huriyet savcılarına tevzi edilir. Her Cumhuriyet savcısına eşit puanda iş gönderilmesi esastır. 
Puanlama kriterleri, Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.

(2) Tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar Cumhuriyet başsavcısı tarafından tevzi kriterleri 
esas alınarak karara bağlanır.

Gelen Evrakın Havalesi

Madde 52 - (1) Cumhuriyet başsavcılığına gelen evrak, Cumhuriyet savcısı tarafından havale 
edildikten sonra gerekli işleme tâbi tutulur.

(2) Cumhuriyet savcısı, uygun göreceği evrakı havale etme konusunda yazılı olarak yazı işleri 
müdürü veya zabıt kâtibine yetki verebilir.

(3) Ön büro kurulan yerlerde Cumhuriyet başsavcılığına gelen evrakın havale işlemi Cum-
huriyet başsavcısının yetki vereceği yazı işleri müdürü veya zabıt kâtipleri tarafından yapılır.

(4) Evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair başvuru sahibine ücretsiz ola-
rak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale yerine geçer.

Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro İşlemleri

Madde 53 - (1) Cumhuriyet başsavcılığı ön büro personelinin görevleri şunlardır: 

a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafi-
in talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,

b) Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan 
zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin 
örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,

c) Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden 
kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar ver-
mek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,

ç) Derdest soruşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti 
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yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a) , (b) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, 
ayrıca tutuklu soruşturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek,

d) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen di-
lekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a) , (b) ve (ç) 
bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iş listesine yönlendirmek,

e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına gelen 
evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a) , (b) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,

f) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adlî kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın 
(a) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,

g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya 
yönlendirmek,

ğ) Başka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün iznini belirtilen 
yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kâğıdına şerh düşülmesi için Cumhuriyet başsavcılı-
ğına başvurması hâlinde, hükümlünün izin kâğıdına geldiği tarih ve saat belirtilmek suretiyle 
gerekli şerhi düşmek ve onaylamak,

h) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS 
abonesi yapmak.

(2) Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek 
isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekil-
leri ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır: 

a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.

b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda 
havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.

c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.

ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere 
ön büroda muhafaza edilir.

Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması

Madde 54 - (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına 
zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

(2) Şüpheli ve müdafii soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgele-
rin bir örneğini fizikî ya da elektronik ortamda harçsız olarak alabilir.

(3) Şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin 
yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi ve 
ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.

(4) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı 
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında 
üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri de 
yararlanır.

(6) İncelemenin yapıldığına ya da belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme 
veya belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen ya da belge örneği alan ile nezaret eden 
görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.

(7) Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirle-
yeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir.



282 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Süre belgesi

Madde 55 - (1) İlâmı infaz eden Cumhuriyet başsavcılığınca, ceza infaz kurumuna teslimin-
de hükümlüye; infaz kaydı numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarihi, 
ceza süresi ile cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge verilir. 
Hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulünde de belgenin bir örneği kurum idaresine gön-
derilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAYITLAR VE TAHSİS AMACI

Kayıtlar

Madde 56 - (1) Mahkemelerce, aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur: 

a) İddianamenin değerlendirilmesi kaydı,

b) Esas kaydı,

c) Duruşma günleri kaydı,

ç) Keşif günleri kaydı,

d) Uzlaşma kaydı,

e) Önödeme kaydı,

f) Bilirkişilik kaydı,

g) Tercüman kaydı,

ğ) SEGBİS kaydı,

h) İstinabe kaydı,

ı) Karar kaydı,

i) İstinaf kaydı,

j) Temyiz kaydı,

k) İnfaz hâkimliği kaydı,

l) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı,

m) Sorgu kaydı,

n) Değişik işler kaydı,

o) Muhabere kaydı,

ö) Zimmet kaydı.

İddianamenin Değerlendirilmesi Kaydı

Madde 57 - (1) İddianame ve soruşturma evrakının UYAP’tan mahkemeye gönderildiği ta-
rihten başlayıp, mahkemece kabul veya iadesine karar verildiği tarihe kadar geçen sürecin 
safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı iddianame ve esas numarası, mahkeme 
esas numarası, soruşturma evrakının geldiği tarih, kabul veya iade karar tarihi, iade kararına 
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karşı itiraz işlemleri, iade hâlinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi tarihi ile düşünceler sü-
tunlarını içerir.

(3) Mahkemenin iade veya kabul kararı bu kayda işlenir. Cumhuriyet savcısı bu kayıt üzerin-
den iddianamenin iadesi kararına itiraz edebilir.

Esas Kaydı

Madde 58 - (1) Davaların aşamalarının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, mağdur, şikâyetçi, katı-
lan ve sanığın kimlik bilgileri, suçun türü, dosyanın geldiği tarih, tutuklama ve salıverilme tari-
hi, hükmün özeti, tarihi ve numarası, tarafların yokluğunda verilen hükmün tebliğ tarihi, itiraz 
işlemleri, dosyanın istinaf veya temyize gönderilme tarihi ile geldiği tarih ve neticesi, ilâmın 
Cumhuriyet başsavcılığına tevdi tarihi, ceza fişinin mahallî adlî sicil birimine gönderilme tari-
hi, harç tahsil müzekkeresinin tevdi tarihi, ilâmat numarası ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Aşağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır.

a) İddianamenin kabul edilmesi,

b) İddianame yerine geçen kararın mahkemeye gelmesi,

c) Başka mahkeme veya askerî mahkemeden görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı ile 
dosyanın gelmesi.

(4) Mahkemece verilen kararın, temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda bo-
zularak mahkemeye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus 
dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.

(5) Kanunun 231 inci ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca 
verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında belirtilen denetim süresi içerisin-
de kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere 
aykırı davranılması ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin ikinci veya 
altıncı fıkrası uyarınca verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kararlarına uyulmaması 
ya da bu kararlara itiraz üzerine, itiraz merciince kararın kaldırılması hâlinde dosya yeniden 
ele alındığında yeni esas numarası üzerinden işlem yapılır.

(6) Kanun kapsamında mahkemelerce verilen disiplin hapsi kararları esas numarası üzerin-
den Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Duruşma Günleri Kaydı

Madde 59 - (1) Mahkemenin iş durumuna göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir sıra 
dâhilinde işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, duruşma gün ve saati, mağ-
dur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin adı ve soyadı, suçun türü, duruşmanın 
bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarını içerir.

Keşif Günleri Kaydı

Madde 60 - (1) Mahkemenin iş durumuna göre keşif yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dâ-
hilinde işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, suçun 
türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile 
düşünceler sütunlarını içerir.
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Uzlaşma Kaydı

Madde 61 - (1) Mahkemece yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin safahatın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, mağdur, şikâyetçi, sanık, mü-
dafi, vekil veya kanunî temsilci ile uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının mesleği 
ve görevi, suçun türü, kararlaştırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği 
tarih, uzlaştırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaştırma işleminin sonucu, uzlaştırmacıya 
ödenen ücret ile düşünceler sütunlarını içerir.

Önödeme Kaydı

Madde 62 - (1) Mahkemece uygulanan önödemeye ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği 
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, sanığın ve kanunî temsilcisinin 
kimlik bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, yargılama gideri ve işle-
min sonucu ile düşünceler sütunlarını içerir.

Bilirkişilik Kaydı

Madde 63 - (1) Mahkemece atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının işlendiği 
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, bilirkişinin kimlik bilgileri, mes-
leği ve görevi, atanma nedeni ve dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun 
sunulduğu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sü-
tunlarını içerir.

Tercüman Kaydı

Madde 64 - (1) Mahkemece atanan ya da sanık tarafından seçilen tercümana ilişkin bilgi ve 
işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, tercümanın kimlik bilgileri, 
mesleği ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler 
sütunlarını içerir.

SEGBİS Kaydı

Madde 65 - (1) Mahkemece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak din-
lenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin 
safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik 
bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşün-
celer sütunlarını içerir.

İstinabe Kaydı

Madde 66 - (1) Başka yer mahkemesi veya askerî mahkemede görülmekte olan dava kapsa-
mında gönderilen istinabe taleplerine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin geldiği 
tarih, istinabe talebinde bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen 
işlem ve sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

Karar Kaydı

Madde 67 - (1) Mahkemece verilen karara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, karar tarihi, sanığın kimlik bilgileri, suçun türü, 
kararı veren mahkemenin başkan ve üyeleri ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı, karar türü, 
tarafların kanunî temsilcileri ile vekil ve müdafiin kimlik bilgileri, karar sonucu ile düşünceler 
sütunlarını içerir.

İstinaf Kaydı

Madde 68 - (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan istinaf kanun yolu başvurularına 
ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinaf numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası, baş-
vuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanın tutanağa geçirildiği tarih, 
aleyhine istinafa başvurulanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine istinafa başvurulana ve 
Cumhuriyet başsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, istinafa süresinde başvurulup 
başvurulmadığı, dosyanın istinafa gönderildiği tarih, dosyanın istinaftan geldiği tarih ve sonu-
cu ile düşünceler sütunlarını içerir.

Temyiz Kaydı

Madde 69 - (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan temyiz kanun yolu başvuruları-
na ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, temyiz numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası, baş-
vuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanının tutanağa geçirildiği 
tarih, aleyhine temyiz olunanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine temyiz olunana ve Cum-
huriyet başsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, temyizin süresinde yapılıp yapıl-
madığı, dosyanın temyize gönderildiği tarih, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile 
düşünceler sütunlarını içerir.

İnfaz Hâkimliği Kaydı

Madde 70 - (1) İnfaz hâkimliğince yapılan işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin sıfatı ve kimlik bilgileri, başvuru konusu, kararı veren 
hâkim, karar numarası, tarihi ve türü ile düşünceler sütunlarını içerir.

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararları Kaydı

Madde 71 - (1) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan çocuğun kimlik bilgileri, tedbirin türü, 
süresi, kararın gönderildiği tarih, kararı uygulayacak kurum, kararın uygulanmasına başlanıl-
dığı, bitirildiği tarih ve yapılan işlem ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Çocuk hakkında aynı kararla birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbire hükmedilmesi 
hâlinde bu tedbirler ayrı ayrı numaralara kaydedilir.

Sorgu Kaydı

Madde 72 - (1) Tutuklama veya adlî kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği 
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkemenin adı, soruşturma numarası, sorgu tarihi, şüphelinin 
kimlik bilgileri, müdafii ve suç bilgileri ile düşünceler sütunlarını içerir.

Değişik İşler Kaydı

Madde 73 - (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; idarî yaptırım kararlarına karşı yapı-
lan başvurular, arama, elkoyma, gözlem altına alma, iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda 
alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme gibi karar ve işlemler 
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ile Kanunun 205 inci maddesi uyarınca verilen tutuklama kararlarının safahatının işlendiği 
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, şüpheli veya kabahatlinin kimlik bilgileri, mahkeme esas nu-
marası, talep eden, talep ve tarihi, karar ve tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler 
sütunlarını içerir.

Muhabere Kaydı

Madde 74 - (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme 
veya diğer merciilerden gelen ya da bu merciilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci, geliş 
veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Bu kayda, ara karar nedeniyle diğer merciilere yazılan müzekkereler ile bunlara verilen 
cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar sadece zimmet 
kaydına işlenir.

(4) Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıt-
larda aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.

Zimmet Kaydı

Madde 75 - (1) Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın 
kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Harç ve mahkeme giderleri için ayrı ayrı zimmet kaydı tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM

KAYITLARA AİT DİĞER HÜKÜMLER

Kayıtların Düzeni ve Sorgulanması İle Yeni Kayıt ve Sütun Ekleme

Madde 76 - (1) Mahkemece, kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onayla-
yan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.

(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.

(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından ilgili zabıt kâtibi ile birlikte yazı 
işleri müdürü sorumludur.

(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni ka-
yıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.

Davaların Birleştirilmesi

Madde 77 - (1) Davanın birleştirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile birleştirildiği 
hususu esas kaydının düşünceler sütununa yazılır ve birleştirilen dosya üzerinden işlemlere 
devam olunur.

Davaların Ayrılması

Madde 78 - (1) Dosyanın ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni bir esas 
numarası verilir ve kovuşturmaya ilişkin işlemler bu numara üzerinden yürütülür. Esas kay-
dındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarına bu hususlar işlenir.

(2) Ayrılan dava dosyasına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği aktarılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARTONLAR VE TAHSİS AMACI

Kartonlar

Madde 79 - (1) Mahkemece, aşağıda gösterilen karar ve işlemlerin kartonunun UYAP’ta tu-
tulması zorunludur. Ayrıca aşağıdaki (c) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak 
da tutulması gerekir.

a) Karar kartonu,

b) Değişik işler kartonu,

c) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu,

ç) İş cetvelleri kartonu,

d) Teftiş tavsiyeler listesi kartonu,

e) Zimmet kartonu.

Karar Kartonu

Madde 80 - (1) Kovuşturma evresi sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, mahkeme başkanı ve üyeler ya da hâkim ile zabıt 
kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Değişik İşler Kartonu

Madde 81 - (1) Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen kararların saklandığı 
kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, mahkeme başkanı ve üyeler ya da hâkim ile zabıt 
kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Adlî Tebligat ve Posta Gönderileri Kartonu

Madde 82 - (1) Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta evrakına 
ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir ör-
neğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

(2) Temyiz ve istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir 
ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.

İş Cetvelleri Kartonu

Madde 83 - (1) Mahkemece, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kar-
tondur.

Teftiş Tavsiyeler Listesi Kartonu

Madde 84 - (1) Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiyeler listesinin saklandığı kartondur.

Zimmet kartonu

Madde 85 - (1) Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine ilişkin bel-
genin konulduğu ve saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak 
UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Mahkemelere Gelen Dava ve İşlerin Tevzii

Madde 86 - (1) İddianame, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre mahke-
melere tevzi edilir. Her mahkemeye eşit puanda iş gönderilmesi esastır. Puanlama kriterleri, 
Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.

(2) Tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.

İddianamenin Tebliği ve Sanığın Çağrılması

Madde 87 - (1) İddianame çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa ve müdafiine tebliğ olunur.

(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gelmediğin-
de zorla getirileceği yazılır.

(3) Tutuklu sanığa duruşma günü, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi kâtibi 
veya bu işle görevlendirilen personel aracılığıyla tebliğ edilir ve bu hususta bir tutanak dü-
zenlenir.

(4) Bu tutanak;

a) Duruşma tarihi ve saatini,

b) Savunma için varsa tanık veya bilirkişi daveti ya da diğer savunma delillerinin toplanması 
taleplerini,

c) Sanığa tebliğ edilen iddianamenin tarih ve numarasını,

içerir.

(5) Bu madde gereğince yapılan tebligatla duruşma günü arasında en az bir hafta süre bu-
lunması gerekir.

Gelen Evrakın Havalesi

Madde 88 - (1) Mahkemeye gelen evrak, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından havale 
edildikten sonra gerekli işleme tâbi tutulur.

(2) Hâkim, uygun göreceği evrakı havale etme konusunda yazı işleri müdürü veya zabıt kâti-
bine yazılı olarak yetki verebilir.

(3) Ön büro kurulan yerlerde mahkemelere gelen evrakın havale işlemi adlî yargı ilk dere-
ce mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yetki vereceği yazı işleri müdürü veya zabıt 
kâtipleri tarafından yapılır.

(4) Evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair başvuru sahibine ücretsiz ola-
rak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale yerine geçer.

Mahkeme Ön Büro İşlemleri

Madde 89 - (1) Mahkeme ön büro personelinin görevleri şunlardır: 

a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve 
müdafiin talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,

b) Derdest kovuşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekil-
leri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti 
yaparak vermek,

c) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneğini talep 
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eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar 
vermek üzere hâkimi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,

ç) Derdest kovuşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tes-
piti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a) , (b) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri 
yapmak, ayrıca tutuklu kovuşturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek,

d) Başka yer mahkemelerine veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen dilekçe, 
belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a) , (b) , (c) ve (ç) 
bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,

e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, mahkemelere gelen evrakı teslim 
alarak ikinci fıkranın (a) , (b) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,

f) Cumhuriyet başsavcılığından gelen değişik iş talepleri hariç olmak üzere, değişik iş talep-
leri ve icra ceza mahkemesine yapılan taleplerin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a) , (b) , (c) 
ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,

g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya 
yönlendirmek,

ğ) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS 
abonesi yapmak.

(2) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek 
isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan 
ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler 
yapılır: 

a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.

b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda 
havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.

c) Evrak UYAP’tan mahkemenin iş listesi ekranına gönderilir.

ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön büroda 
muhafaza edilir.

Dosyanın İncelenmesi ve Örnek Alınması

Madde 90 - (1) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi ko-
vuşturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmış delilleri fizikî ya da elektronik 
ortamda yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında inceleyebilir.

(2) Avukat veya stajyeri vekâletname olmaksızın kovuşturma dosyalarını inceleyebilir.

(3) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık kovuşturma dosyasındaki bütün 
tutanak ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.

(4) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi vekâletname veya 
görevlendirme yazısı ile başvurmaları hâlinde kovuşturma dosyasındaki bütün tutanak ve 
belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.

(5) İncelemenin yapıldığına ya da belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme 
veya belge örneği alma tutanağı dosyayı inceleyen ya da belge örneği alan ile nezaret eden 
görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.

(6) Müdafi ve vekil, Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını incele-
yebilir ve örnek alabilir.
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(7) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık elektronik imza sahibi olmak ko-
şuluyla Vatandaş ve Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden tarafı olduğu kovuştur-
ma dosyasına ait evrakı inceleyebilir ve örnek alabilir. Elektronik imza sahibi olmayan mağ-
dur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık ise sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine 
ulaşabilir.

(8) Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcısı ile denetimleri sırasında Bakanlık ve Kurul 
müfettişi dava dosyasını her zaman inceleyebilir.

(9) Bu maddede sayılanlar dışında, mahkeme başkanı veya hâkimin izni olmadan mahkeme 
evrakı kimseye gösterilmez.

Duruşma Listesi

Madde 91 - (1) Duruşmalı işlerde mahkeme adı, dosya esas numarası, taraflar ile müdafii ve 
vekilinin adı ve soyadı, duruşma tarihi ve saati bir liste hâlinde duruşmadan önce ilgililerin 
erişimine sunulur.

(2) Duruşma listesinde, suç mağduru olan veya suça sürüklenen çocukların sadece ad ve 
soyadının baş harfleri gösterilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

ORTAK VE SON HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Dosyanın Düzenlenmesi ve Dizi Listesi Yapılması

Madde 92 - (1) Soruşturma ve dava dosyası UYAP’ta tutulur.

(2) Soruşturma ve dava dosyasının zorunlu nedenlerle fizikî olarak diğer bir mercie gön-
derilmesi gerektiğinde, UYAP’ta tutulan dosyadaki evrakın çıktısı alınır. Onaylanan evrak, 
oluşturulan ıslak imzalı dizi pusulasıyla birlikte gönderilir.

(3) Zorunlu nedenlerden dolayı fizikî olarak da tutulan dosyalarda aşağıdaki işlemler yapılır: 

a) Dosyanın sol üst köşesine soruşturma veya esas numarası yazılır.

b) Soruşturma ve kovuşturmaya ait bütün evrak tarih sırasına göre kâğıtların kenarları ortala-
ma delinmek suretiyle dosyaya birer birer eklenir.

c) Vekâletnameler ile sanıkların nüfus ve adlî sicil kayıtları iddianamenin üzerine; keşif tuta-
nağı, bilirkişi raporları ve istinabe tutanakları duruşma tutanağının altına takılır.

ç) Evrakın dosyaya sığmayacağı anlaşılırsa, evrak sırasıyla başka dosyalara konulur ve bu 
dosyanın üzerine aynı dosya numarası yazılarak ilk teşkil edilen dosyaya eklenir.

d) Bozma üzerine yeni yapılan duruşmalarda dosya, yukarıda yazılı esaslara göre yeniden 
işlem görür ve yeni evrak eskilerle karıştırılmaz.

e) Dosyanın diğer bir mercie gönderilmesi gerektiğinde; içeresindeki tutanak ve belgeler ge-
liş tarihi ve sırasına veya numara sırasına göre dosya kapağında gösterilen hanelere yazılmak 
suretiyle dizi listesi yapılarak zabıt kâtibi tarafından imzalanır.

f) Dosyanın başka yere gönderilmesinin gerekmesi hâlinde, taranarak UYAP’a aktarılamayan 
evrakın bulunduğu geçici bir dosya açılarak işlemlere bu dosya üzerinden devam olunur. 
Asıl dosya geldiğinde geçici dosyada bulunan evrak bu dosyaya eklenir.
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Tutanak ve Yazılı Kâğıtlara İlişkin Esaslar

Madde 93 - (1) Tutanak ve yazılı kâğıtların üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm boşluk bı-
rakılarak yazı alanı düzenlenir ve arka tarafı tamamen boş bırakılır. Tutanak ve yazılarda A4 
(210X297mm) ve A5 (210X148 mm) boyutunda kâğıt kullanılır.

(2) Elektronik ortamda yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu-
nun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve 
karakter boyutu kullanılabilir.

(3) Yazılar bir veya birkaç satırdan ibaret olsa dahi aynı büyüklükteki kâğıtlara yazılır.

(4) Bilgisayar veya daktilo ile yazılması mümkün olmayan hâllerde tutanaklar el yazısıyla 
yazılabilir. El yazısının okunaklı ve düzgün bir şekilde yazılması zorunludur.

(5) Tutanaklar Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği teknik araçlarla tespit olu-
nabilir. Bu tespite dayanılarak sonradan düzenlenecek tutanağa yapılan işlemin safahatına 
uygun olduğu Cumhuriyet savcısı ya da hâkim ile tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından 
tasdik edilir.

(6) Islak imza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.

Dış Birimlere Yazıların Gönderilmesi

Madde 94 - (1) Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemece belli bir hususun sorulması için 
yazılan yazılar zimmet kaydına işlenip görevli personel aracılığıyla veya posta ile gönderilir. 
Cumhuriyet savcısı veya hâkimin müsaadesi olmadıkça, bu yazılar ilgilisine elden verilemez.

(2) İlgilinin isteği üzerine yazının gönderilme tarihi ve numarası kendisine bildirilir.

(3) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından elden verilmesine müsaade edilen yazı, zim-
met kaydına işlenip ilgilinin imzası alındıktan sonra kendisine verilir ve bu husus yazı örne-
ğine işaret olunur.

Geri Verilmesi İstenen Belgeler

Madde 95 - (1) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, şüpheli ve sanığın Cumhuriyet 
başsavcılığı veya mahkemeye verdiği belge, Cumhuriyet savcısı veya hâkimin izni olmadan 
geri verilemez. Belgenin geri verilmesine dair izin verilirse, gerekli görülmesi hâlinde belge-
nin örneği dosyasına konulur.

Kanun Yollarına Başvurulması Hâlinde Yapılacak İşlemler

Madde 96 - (1) Mahkemece verilen hükme karşı; istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurul-
ması, merci tayini isteminde bulunulması ya da noksan ikmali için dosyanın iade edilmesi 
hâlinde, UYAP üzerinden kanun yolu formu ve dizi pusulası hazırlanarak bölge adliye mah-
kemesi Cumhuriyet başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(2) Kanun yararına bozma talebinde bulunulması hâlinde, dosya Cumhuriyet başsavcılığınca 
UYAP üzerinden Bakanlığa gönderilir.

Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması

Madde 97 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini ilgisine göre Cumhuriyet baş-
savcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı ve hâkim sağlar.
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İKİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 98 - (1) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Baş-
savcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine 
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 99 - (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 28 ve 68 inci maddeleri 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci 
maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başlama tarihinde,

b) diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 100 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.



CMKUY

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
26/07/2007

Sayı 
26594
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi 
ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından şüpheli veya 
sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında 
uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
253, 254 ve 255 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu,

b) Uzlaşma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya 
suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaştır-
ma süreci sonunda anlaştırılmış veya anlaşmış olmalarını,

c) Uzlaştırma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur 
veya suçtan zarar görenin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak 
uzlaştırmacı aracılığıyla ya da hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından anlaştırılmaları su-
retiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini, 

ç) Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma 
müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından görevlendirilen hu-
kuk öğrenimi görmüş kişiyi veya Cumhuriyet savcısı ya da mahkemenin isteği üzerine baro 
tarafından görevlendirilen avukatı, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL İLKELER VE GENEL HÜKÜMLER

Temel İlkeler

Madde 5 - (1) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür 
iradeleri ile rıza göstermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Bu kişiler anlaşma yapılana kadar ira-
delerinden vazgeçebilirler. 

(2) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürri-
yetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek yürütülür.

(3) Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören müzakereler sırasın-
da, Kanunun tanıdığı temel güvencelere sahiptir. 

(4) Şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanu-
nun 202 nci maddesi hükmü uygulanır. 
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(5) Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar 
gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî sonuçları hakkında bil-
gilendirilir. 

(6) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal 
ve ekonomik durumu gibi faktörler ile ilgili belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önü-
ne alınır.

(7) Kanunun ve Yönetmeliğin uzlaşmaya ilişkin hükümleri, uzlaşmaya tâbi bir suça maruz 
kalan suç mağduru çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır. Çocuk-
lara ilişkin uzlaştırmada, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 24/12/2006 
tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanu-
nunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 24/12/2006 tarihli ve 
26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre 
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

(8) Uzlaştırmacı avukat, bu sıfatla görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya mü-
dafi olarak görev üstlenemez. 

Genel Hükümler 

Madde 6 - (1) Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek 
kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir.

(2) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, 
ancak uzlaşan şüpheli veya sanık uzlaşmadan yararlanır. 

(3) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dola-
yı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaş-
mayı kabul etmesi gerekir.

(4) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma ya da kovuştur-
ma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel 
değildir. 

(6) Uzlaşmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının açılma-
sının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. 

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları 

Madde 7 - (1) Kanunun 253 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli 
veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin 
uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanun-
larda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm 
bulunması gerekir. 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine 
yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.

(4) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek 
amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞMA 

Uzlaşma Teklifi 

Madde 8 - (1) Soruşturma konusu suçun, uzlaşmaya tâbi olması ve işlendiği hususunda ye-
terli şüphenin bulunması hâlinde; Cumhuriyet savcısı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar 
görene uzlaşma teklifinde bulunur. Cumhuriyet savcısının yazılı ya da acele hallerde sözlü 
tâlimatı üzerine, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene adlî kolluk görevlisi de uzlaşma 
teklifinde bulunabilir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.

(2) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hâli ile 
mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda, uzlaşma teklifi 
kanunî temsilcilerine yapılır. Bu kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları Cumhuri-
yet savcısı tarafından araştırıldıktan sonra, uzlaşma teklifinin muhatabı belirlenir.

(3) Cumhuriyet savcısı veya adlî kolluk görevlilerince yapılacak uzlaşma teklifi, bu Yönetme-
liğin ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b sayılı uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya 
reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif Formlarının hazır bulunan ilgi-
liye imzalatılarak verilmesi ve formda yer alan bilgilerin açıklanması suretiyle yapılır. Cum-
huriyet savcısı veya adlî kolluk görevlisi tarafından, bilgilendirme yükümlülüğünün yerine 
getirildiğine ve uzlaşma teklifinde bulunulduğuna ilişkin formun imzalı örneği soruşturma 
evrakı içine konulur.

(4) Uzlaşma teklifinde bulunmak için çağrı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlar-
dan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, bu çağrı uzlaşma teklifi anlamına gelmez. 

Açıklamalı Tebligat veya İstinabe Yoluyla Teklif 

Madde 9 - (1) Cumhuriyet savcısı gerektiğinde uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya isti-
nabe yoluyla yapabilir. 

(2) Açıklamalı tebligat, Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla bu Yönet-
meliğin ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b sayılı uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul 
veya reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif Formunun, 11/2/1959 ta-
rihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü hükümlerine uygun olarak tebliğ mazbatalı zarf 
içerisinde gönderilmesi suretiyle yapılır. Ancak tebligatın yapılamadığı hâllerde bu Yönetme-
liğin 11 inci maddesi hükmü uygulanır. 

(3) İstinabe yoluyla yapılacak teklifte, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile birinci ve ikinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Uzlaşma Teklifinde Karar Süresi

Madde 10 - (1) Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri, en geç üç gün içinde teklifi 
yapan adlî kolluk görevlisine ya da görevli Cumhuriyet savcısına kararını bildirmediği takdir-
de, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır. Bu durumda, Kanunun 255 inci maddesi hükmü saklı 
kalmak üzere, ayrıca diğerlerine uzlaşma teklifinde bulunulmaz. 

Adreste Bulunmamanın Hüküm ve Sonuçları 

Madde 11 - (1) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan 
adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da adresin belirlenememesi gibi başka bir 
nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşıla-
maması hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. 
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Soruşturmada Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Madde 12 - (1) Uzlaşma teklifinde bulunulması hâlinde; şüpheliye, mağdura veya suçtan 
zarar görene ya da kanunî temsilcilerine, uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya red-
detmenin hukukî sonuçlarının yer aldığı bu Yönetmelik ekinde yer alan formdaki bilgiler 
açıklanır.

Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 

Madde 13 - (1) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi 
hâlinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, bir avukatın uz-
laştırmacı olarak görevlendirilmesini barodan isteyebilir ya da bu Yönetmelikte nitelikleri 
belirlenen hukuk öğrenimi görmüş bir kimseyi görevlendirebilir.

(2) Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde tarafların üzerinde anlaştıkları bir avukat ya da hukuk 
öğrenimi görmüş bir kişi tercih edilebilir. 

(3) Uzlaştırmacıların sayısı, uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurularak Cumhuriyet 
savcısınca tespit edilir. 

(4) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı ile tarafsızlığını şüpheye düşü-
recek sebeplerden dolayı reddini gerektiren hâller, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili 
olarak da göz önünde bulundurulur. Uzlaştırmacı, bu hâllerin varlığı hâlinde Cumhuriyet Sav-
cısına durumu bildirir; ancak tarafların rızası hâlinde görev yapabilir.(1) 

Avukatın Uzlaştırmacı Olarak Görevlendirilme Usulü

Madde 14 - (1) Baro tarafından öncelikle uzlaştırma üzerine eğitim almış bir avukat görev-
lendirilir. 

(2) Tarafların üzerinde anlaştığı avukatın soruşturmanın yapıldığı yer barosuna kayıtlı olması 
gerekmez. Bu hâlde görevlendirme avukatın bağlı bulunduğu baro tarafından yapılır.

Hukuk Öğrenimi Görmüş Uzlaştırmacıda Aranan Nitelikler ve Görevlendirilme Usulü

Madde 15 - (1) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde aşağıdaki 
şartlar aranır: 

a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak, 

b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilim-
ler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak, 

c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

ç ) Baroya kayıtlı avukat olmamak, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çev-
rilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile ya-
bancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 
kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından 
biriyle hükümlü bulunmamak,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasak-
lanmamış olmak. 
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(2) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları 
tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştır-
macılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içerisinde değil ülke çapında görev alabilirler. 

(3) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak 
amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet başsavcılı-
ğına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışı-
lan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. 

(4) İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği, 

b) T.C. kimlik numarası,

c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

ç) Adlî sicil kaydı, 

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden 
dilekçesi,

f) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,

eklenir.

(5) Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca baş-
vuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

(6) Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belge-
lerin eksik olması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ 
olunur.

(7) Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, 
oluşturulan liste her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebi-
leceği bir yere asılır. Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığının internet adresinde ilân edilir. Oluş-
turulan listenin bir örneği, merkezdeki hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çevresindeki 
mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilir. 

(8) Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar 
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafın-
dan yayımlanır. 

(9) Listede yer alan uzlaştırmacının;

a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi, 

b) Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

ç) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması,

durumunda listeden çıkarılır.

(10) Listeden çıkarılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedinci ve sekizinci 
fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir.

(11) Zorunluluk hâlinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen, bu maddede belirtilen şartları 
taşıyan hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir. 
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Belgelerin Verilmesi ve Gizlilik Bildirimi

Madde 16 - (1) Soruşturma dosyasında yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin 
belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin 
birer örneği uzlaştırmacıya verilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla 
yükümlü olduğunu belirtir. 

(3) Hangi belgelerin verildiği, verilme tarihi ile soruşturmanın gizliliği konusundaki bildirim, 
Cumhuriyet savcısı ve uzlaştırmacının imzasını içeren bir tutanakla tespit edilir.

Süre 

Madde 17 - (1) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten 
itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu 
süreyi re’sen veya talep üzerine en çok yirmi gün daha uzatabilir. Cumhuriyet savcısı uzlaş-
tırma süresinin uzatılmasına ilişkin kararını uzlaştırmacıya bildirir. 

(2) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören 
uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet 
savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilir. 

(3) Uzlaştırmanın Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından gerçekleştirildiği hâllerde de 
birinci fıkrada belirtilen süreler uygulanır. 

Uzlaştırma Müzakereleri 

Madde 18 - (1) Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî 
temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya 
kanunî temsilcisi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan 
imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 

(2) Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilir. Uzlaştırmacı, müzakereler 
sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhu-
riyet savcısı, uzlaştırmacıya uzlaştırma müzakerelerinin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla 
tâlimat verebilir.

(3) Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilir. 

(4) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir. 

Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği

Madde 19 - (1) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırmacı, uzlaştırma süre-
cinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli 
tutmakla yükümlüdür.

(2) Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da 
davada delil olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin olarak tanıklık 
yapmak zorunda bırakılamaz.

(3) Uzlaştırmacı tarafından gerekli görülmesi hâlinde tutulan tutanak veya notlar, kapalı bir 
zarf içerisinde Cumhuriyet savcısına verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından mühür ve imza 
altına alınan kapalı zarf dosyada muhafaza edilir. Bu zarf, sadece uzlaştırmacı tarafından 
düzenlenen ve Cumhuriyet savcısı tarafından mühür ve imza altına alınan raporun sahteliği 
iddiası dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlığı gidermek amacıyla delil olarak kullanılmak üze-
re açılabilir.



300 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

(4) Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri 
sürülmüş olması, bunların soruşturma ve kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak 
kullanılmasına engel teşkil etmez. 

Edimin Konusu 

Madde 20 - (1) Taraflar uzlaştırma sonunda belli bir edimin yerine getirilmesi hususunda 
anlaşmaya vardıkları takdirde aşağıdaki edimlerden bir ya da birkaçını veya bunların dışında 
belirlenen hukuka uygun başka bir edimi kararlaştırabilirler: 

a) Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi 
veya eski hâle getirilmesi,

b) Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddî 
veya manevî zararlarının tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,

c) Bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç 
kişi ya da kişilere bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması,

ç) Mağdurun, suçtan zarar görenin veya bunların gösterecekleri üçüncü şahsın, bir kamu 
kurumunun ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerini geçici 
süreyle yerine getirmesi veya topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katıl-
ması gibi diğer bazı yükümlülükler altına girilmesi,

d) Mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi.

Uzlaştırma Raporu 

Madde 21 - (1) Uzlaştırmacı, uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren bu 
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 2 sayılı Uzlaştırma Raporu Örneğine uygun, taraf sayısın-
dan bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış 
olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyan ile serbest 
meslek makbuzunu geciktirmeksizin Cumhuriyet savcısına verir. 

(2) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle 
uzlaşıldığı ayrıntılı biçimde açıklanır. Ancak uzlaştırma müzakereleri sırasında suçun işlen-
mesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmez. 

(3) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hu-
kuka uygun olduğunu belirlerse raporu mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında 
muhafaza eder.

(4) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmadığını ve edimin hu-
kuka uygun olmadığını belirlerse raporu onaylamaz. Onaylamama gerekçesini rapora yazar. 
Bu durumda uzlaşma gerçekleşmemiş sayılır.

(5) Uzlaştırmanın Cumhuriyet savcısı tarafından yapıldığı hâllerde; raporun bu işlemin ni-
teliğine uygun kısımları doldurulur, mühür ve imza altına alınarak soruşturma dosyasında 
muhafaza edilir.

Uzlaşma Belgesi

Madde 22 - (1) Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilme-
sinden sonra, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin aralarında uzlaşmaları hâlin-
de; taraflarca niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek - 2 sayılı 
Uzlaştırma Raporu Örneğine uygun bir uzlaşma belgesi düzenlenir. Cumhuriyet savcısı, bu 
belgeyi 21 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen kıstaslara göre inceler 
ve değerlendirir.

(2) Takibi şikâyete bağlı suçlarda, mağdur veya suçtan zarar görenin şüpheli ile anlaşarak 
şikâyetinden vazgeçmesi hâlinde bu belge düzenlenmez.
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Soruşturma Aşamasında Uzlaşmanın Hukukî Sonuçları 

Madde 23 - (1) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. 

(2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik 
arzetmesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. 

(3) Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. 

(4) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gerekleri-
nin yerine getirilmesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin ye-
rine getirilmemesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki şart aran-
maksızın, kamu davası açılır. 

(6) Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz 
belgelerden sayılır.

(7) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açı-
lamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 

Zamanaşımı 

Madde 24 - (1) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde 
bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırma-
cının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile 
kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 

(2) Uzlaşma teklifine süresi içerisinde cevap verilmemesi ya da teklifin reddedilmesi hâlinde 
uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalmış sayılır.

(3) Tarafların veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin uzlaşma müzakerelerine katılmaktan 
imtina etmesi, müzakereler sırasında taraflardan birinin yazılı veya sözlü olarak uzlaşmadan 
vazgeçtiğini bildirmesi üzerine düzenlenen raporun Cumhuriyet savcısına verildiği tarihten 
itibaren dava zamanaşımı ve kovuşturma koşulu olan dava süresi yeniden işlemeye başlar.

(4) Uzlaştırmanın doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması hâlinde, üçüncü fıkra-
daki nedenler gerçekleştiği takdirde, bu tarihten itibaren dava zamanaşımı ile kovuşturma 
koşulu olan dava süresi yeniden işlemeye başlar. Cumhuriyet savcısı durumu tutanakla tes-
pit eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAHKEME AŞAMASINDA UZLAŞMA

Mahkeme Aşamasında Uzlaştırma Usulü

Madde 25 - (1) Kamu davası açıldıktan sonra aşağıdaki durumların varlığı hâlinde, uzlaş-
tırma işlemleri soruşturma aşamasında belirtilen esas ve usule göre, mahkeme tarafından 
yapılır: 

a) Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında 
olduğunun anlaşılması,

b) Soruşturma aşamasında uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak mahkeme 
aşamasında anlaşılması, 

c) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin doğrudan doğruya mahke-
me önüne gelen uzlaşmaya tâbi bir fiilin varlığı,
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ç) Mahkeme aşamasında kanun değişikliği nedeniyle fiilin uzlaşma kapsamına girmesi.

(2) Mahkeme, uzlaştırma işlemlerine ilişkin tebligat ve yazışmaları duruşma gününü bekle-
meksizin dosya üzerinden de yapabilir.

(3) (1) Mahkeme aşamasında yapılan uzlaşma teklifi reddedilmesine rağmen, taraflar uzlaş-
tıklarını gösteren belge ile en geç duruşmanın sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden önce 
mahkemeye başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 

Kovuşturmada Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Madde 26 - (1) Mahkemece yapılacak uzlaşma teklifi, uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı 
kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının yer aldığı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 
1/c sayılı Uzlaşma Teklif Formunun ilgiliye imzalatılarak verilmesi ve formda yer alan bil-
gilerin açıklanması suretiyle yapılır. Bu husus zapta geçirilerek bilgilendirme yükümlülüğü 
yerine getirilir ve uzlaşma teklifinde bulunulduğuna ilişkin formun imzalı örneği kovuşturma 
dosyası içine konulur. 

Kovuşturma Aşamasında Uzlaşmanın Hukukî Sonuçları

Madde 27 - (1) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edi-
mini def’aten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir. 

(2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik 
arzetmesi hâlinde; sanık hakkında, Kanunun 231 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. 

(3) Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez.

(4) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gerekleri-
nin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın 
düşmesine karar verilir.

(5) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gerek-
lerinin yerine getirilmemesi hâlinde, mahkeme tarafından, Kanunun 231 inci maddesinin 
onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır. 

(6) Sanığın, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaşma raporu veya belgesi, 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz belgelerden sayılır. 

(7) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açı-
lamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Uzlaştırmacının Yükümlülükleri

Madde 28 - (1) Uzlaştırmacı: 

a) Bağımsız ve tarafsız hareket eder, tarafların ortak yararlarını gözetir. Müzakerelerde ta-
rafların yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir. Masumiyet karinesi gereğince 
şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir 
tavır takınamaz. 

b) Müzakerelere başlamadan önce taraflara; uzlaşmanın temel ilkelerini, kendisinin taraf-
sızlığını, uzlaştırma süreci ve sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, 
gizlilik yükümlülüğünü açıklar ve süreci anlamalarını sağlar.

c) Tarafların birbirlerine saygılı davranmaları, müzakerelere iyi niyetle katılmaları ve bildikle-
ri hususları açıklamaları konusunda bilgilendirir.
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ç) Uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara yardımcı olur ve anlaşmalarını teşvik eder, ancak 
baskı yapamaz. Herhangi bir tarafın leh veya aleyhine görüş bildiremez, tarafları bağlayıcı bir 
karar veremez. 

d) Tarafların hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle anlaşmaya varmalarını sağ-
layacak uygun tedbirleri alır.

Uzlaştırmanın Yapılacağı Yer

Madde 29 - (1) Uzlaştırma müzakereleri; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde,

b) Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının faaliyetlerini yürüttüğü büroda, 

c) Tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda 
veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde, 

gerçekleştirilebilir.

(2) Adlîye binalarında uzlaştırma müzakerelerinin yapılabilmesi amacıyla, imkânlar ölçüsün-
de toplantı odaları tahsis edilebilir. Toplantı odalarının düzenlenmesi, büro hizmetlerinin ve 
gerekirse güvenliğin sağlanması, uzlaştırma toplantıları için tahsis sıra ve saatleri Cumhuriyet 
başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 

Uzlaştırmacıların Eğitimi 

Madde 30 - (1) Görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almaları ve 
görev yaptıkları sürece eğitime tâbi tutulmaları sağlanır.

(2) Eğitim; alternatif uyuşmazlık çözümü ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirme-
yi, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve 
ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma hususlarında yeterlilik kazandırmayı amaç-
lamalıdır. 

(3) Eğitimin konusu; görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi 
düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Uzlaştırmacı olarak görevlendiri-
lecek kişilere; 

a) Uzlaştırmanın hukukî niteliği ve sonuçları,

b) Uzlaşmanın uygulama alanları,

c) İletişim esasları, soru ve müzakere teknikleri, müzakere yönetimi, uzlaştırma raporu, 

ç) Uyuşmazlık analizi,

d) Uzlaşmaya tâbi suçlar,

e) Etik kurallar,

konularında eğitim verilir.

(4) Uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilerin eğitimi, Türkiye Adalet Akademisi, Adalet 
Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, ilgili barolar ve bu konuda eğitim 
veren üniversiteler ile işbirliği içerisinde yerine getirilir.

(5) Uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek avukatların seçimi, eğitimi, uymakla yükümlü ol-
dukları etik kurallar ve standartları gösteren ilke ve esaslar, Türkiye Barolar Birliği tarafından 
değerlendirilir. 

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Madde 31 - (1) Uzlaştırmacıya soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma 
aşamasında ise mahkeme tarafından masraflar hariç, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 
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Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Ödenecek Ücret Tarifesinde soruşturma aşaması için 
belirlenen miktarın iki katını geçmemek üzere, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağ-
dur veya suçtan zarar görenin; yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi be-
lirgin farklılıkları değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, bu süreçde gösterdiği 
çaba ve gayreti, harcadığı emek ve mesaisi gibi faktörlerin yanısıra uyuşmazlığın kapsamı ve 
niteliği de dikkate alınarak çalışmasıyla orantılı makul bir ücret belirlenir. Uzlaştırmacı tara-
fından zorunlu yol giderleri de dahil olmak üzere yapılan masraflar anılan ücret tarifesinde 
soruşturma aşaması için belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir. 

(2) Görevlendirilen uzlaştırmacıya belirlenen ücret, uzlaştırma işlemleri sonunda düzenlene-
cek raporun ibrazından sonra makul süre içerisinde Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafın-
dan sarf kararı ile ödenir. 

(3) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde takdir edilecek ücret bu kişilere 
katkıları oranında paylaştırılır.

(4) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır ve bu 
giderler ilgili ödenekten karşılanır.

(5) Uzlaşmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri 
hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

(6) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Dev-
let Hazinesi üzerinde bırakılır.

(7) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında uzlaştırma ücreti talep etmediği hâllerde bu mad-
de hükümleri uygulanmaz. 

Tutulacak Kartonlar

Madde 32 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında uzlaşma sonucu verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararların; mahkemelerde ise 
düşme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların bir örneğinin saklandığı 
özel bir karton tutulur. Bu kartonlara konulacak karar nüshalarında ilgisine göre Cumhuriyet 
savcısı ya da hâkimin imzası ile Cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkeme mührünün bulun-
ması zorunludur. 

Formların Bastırılması ve Dağıtımı

Madde 33 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1/a sayılı Uzlaşma Teklif Formu dışındaki 
formlar, Cumhuriyet başsavcılıklarınca ilgili ödenek kaleminden harcama yapılmak suretiyle 
yeterli sayıda bastırılarak mahkemelere ve Cumhuriyet savcılarına dağıtımı yapılır. 

(2) Adlî kolluk tarafından yapılacak uzlaşma teklifi formlarının bastırılması ve dağıtımı işlem-
leri, ilgili adlî kolluk tarafından yerine getirilir.

Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Madde 34 - (1) Uzlaşmanın mahiyeti, koşulları ve sonuçları ile uzlaşmaya tâbi suçlar ve 
uzlaştırma süreci hakkında yol gösterici bilgileri içeren rehber kitapçık ve diğer yöntemlerle 
kamuoyu bilgilendirilir. 

Yürürlük 

Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 



SEY

SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
01/06/2005

Sayı 
25832



306 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına 
alınması, elkonulması, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi ve imhasına ilişkin işlemlerin 
yapılmasında uyulacak usul ve esasları düzenler. 

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
2 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 

Suç eşyası: İspat aracı olarak yararlı görülen, suçta kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis 
edilen ya da suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan, suçtan meydana gelen, üre-
timi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyayı, 

Kazanç: Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlen-
mesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi 
sonucu ortaya çıkan yahut bunların karşılığını oluşturan ekonomik malvarlığı değerlerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

ADALET EMANET DAİRESİ

Adalet Emanet Dairesinin Kurulması, İşlemlerinin Denetim ve Gözetimi

Madde 4 — Suç eşyası ile ilgili işlemler, Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve dene-
timi altında adalet emanet dairesince yürütülür. 

Her Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde bir adalet emanet dairesi bulunur. Emanet memuru-
nun atanmasına lüzum görülmeyen hâllerde bu görev, ilgili yer Cumhuriyet başsavcısının 
teklifi üzerine adalet komisyonunca, adalet komisyonu bulunmayan yerlerde bu yer Cumhu-
riyet başsavcısınca belirlenecek yazı işleri müdürü veya zabıt kâtiplerinden birine geçici ola-
rak verilir. Görevlendirilen müdür ya da zabıt kâtibi kefalet altında değil ise, 2/6/1934 tarihli 
ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa göre kefalete bağlanır.

Adalet dairelerinin bulunduğu binalarda suç eşyasının muhafazası maksadıyla, mümkün ise 
penceresiz, değil ise dışarıdan sökülemeyecek biçimde demir parmaklıklı pencereli, çift ki-
litli çelik ya da demir kapılı, rutubet almayan muhkem bir yer tahsis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SUÇ EŞYASI VE SUÇLA İLGİLİ EKONOMİK KAZANCIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI, 
ELKONULMASI, BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ, ELDEN ÇIKARILMASI, İADESİ, 
MÜSADERESİ VE İMHASINA DAİR İŞLEMLER

Suç Eşyasına Elkonulması 

Madde 5 — Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuri-
yet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile 



SEY

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 307

elkoyma işlemini yapan kolluk görevlilerince, suç eşyasına elkonulduğuna dair bir tutanak 
düzenlenir. 

Elkoyma tutanağına; elkonulan eşyanın cinsi, miktarı, üzerindeki işaret, yazı ve numaraları, 
tür, marka, model ve ölçü gibi benzerlerinden ayırt etmeye elverişli bütün nitelikleri, takdir 
ettirilen değeri, hangi suçtan dolayı kimden, nereden ve ne suretle alınmış olduğu, soruştur-
ma evrakı numarası, hazır olan mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli veya sanık ile bunların 
vekil ya da müdafiinin, bilirkişi ve tanıklar ile huzurda bulunan diğer kişilerin ve elkoyma 
işlemini yapan kolluk görevlilerinin açık kimlikleri, işlemin yeri, tarihi ve saati yazılır; ilgililerin 
imzası, imza bilmeyenlerin parmak izi alınır; okuma ve yazma bilen şahısların ad, soyad ve 
adresleri kendi el yazıları ile yazdırılır, bu şekilde düzenlenen tutanak, soruşturma evrakına 
eklenir. 

Elkonulan eşya, uygun şekilde ambalajlandıktan sonra, ambalajın ebadına, delillerin mahi-
yetine göre, tel, sicim, ip veya uygun görülen benzerleri ile bağlanıp, açıldığında yeniden kul-
lanılamayacak derecede bozulan ve açıldığı belli olan mühür bandı, kendinden yapışkanlı 
güvenlik poşeti, üzerinde seri numarası bulunan tek kullanımlık hazır mühür, kurşun veya 
mum ile mühürlenir; ayrıca, suç eşyasına bağlanan etiket üzerine eşyanın cinsi, miktarı, kim-
den alındığı ve soruşturma evrakının numarası yazılmak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığına 
tevdi edilir. 

Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin ona-
yına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde 
elkoyma kendiliğinden kalkar. Elkonulan eşyanın bu süre içerisinde muhafazası için gerekli 
tedbirler, Cumhuriyet başsavcılığınca alınır. 

Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura Cumhuriyet başsavcılığınca gecikmeksizin bil-
dirilir. 

Elkonulan eşyanın teslim alınmasına dair işlemler Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultu-
sunda emanet memurunca yerine getirilir. Bulunmadığı takdirde Cumhuriyet başsavcılığın-
ca görevlendirilecek personel tarafından tutanakla teslim alınarak en kısa zamanda emanet 
memurluğuna teslim edilir.

Elkoyma tutanağındaki bilgilerin doğruluğundan tereddüt edilir ise, teslim alan görevli veya 
emanet memuru eşyayı getiren ile birlikte suç eşyasına ve delil özelliğine zarar vermeyecek 
şekilde mührü sökerek veya ambalajı açarak eşyayı inceleyip, bu hususu tutanakla tespit 
edip, mutabakat sağlandıktan sonra yeniden mühürler. 

Zilyetliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her 
zaman elkoymanın kaldırılması konusunda bir karar verilmesini isteyebilir. 

Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yapılan soruşturma kapsamında elkoyma işlemi ger-
çekleştirildiğinde de, yukarıdaki işlemler aynen yerine getirilir. 

Emanet Memurluğuna Kayıt İşlemleri

Madde 6 — Teslim alınan suç eşyası, emanet makbuzu tanzim edildikten sonra, etiketi üze-
rine, soruşturma veya esas defterinin sıra numarası yazılmak suretiyle suç eşyası esas defte-
rine kaydedilir. 

Elkonulan suç eşyasına mahsus makbuz dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası soruştur-
ma evrakına bağlanmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir, bir nüsha ilgili kolluk 
birimine verilir ve diğer nüshaları kartonunda saklanır. 

Eşyasına elkonulanın talebi hâlinde makbuzun bir örneği kendisine verilir. 
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Teslim Alınmayacak Suç Eşyası

Madde 7 — Emanet memuru, 5 inci maddedeki usule göre ambalajlanmamış veya mühür-
lenmemiş olan suç eşyasını teslim alamaz. 

Mahkeme ve Diğer Resmî Mercilerce İncelenmek Üzere İstenilen Suç Eşyasının Teslimi, 
Emanet Memurluğuna İadesi, Suç Eşyasının Başka Yerlere Gönderilmesi İşlemleri

Madde 8 — Emanet memuru, mahkeme ve diğer resmî daireler tarafından incelenmek üze-
re yazılı olarak istenilen suç eşyasını, üzerindeki etiketlerde yazılı bilgiyi kapsayan bir yazı ile 
isteyen makama, esas defterindeki özel yere görevlinin imzasını almak suretiyle teslim eder. 

Zorunluluk bulunmadıkça eşyanın mührü sökülmez; inceleme sırasında mühür bozulmuş 
ise eşya yeniden usulüne uygun olarak ambalajlanıp mühürlenir, keyfiyet bu husustaki yazı-
da belirtilmek suretiyle suç eşyası derhâl emanet dairesine iade edilir. 

Mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca emanet memurluğundan celbedilen eşya, in-
celeme sırasında bir değişikliğe uğradığı takdirde, bu husus, iki nüsha olarak düzenlenen bir 
tutanakla tespit olunur; tutanağın bir nüshası evraka eklenir, diğeri saklanmak üzere emanet 
memurluğuna verilir. Emanet memuru eşyada meydana gelen değişikliği esas defterinin dü-
şünceler sütununa işler. 

Emanet memuru, teslim alınmaya engel bir durumu yoksa iade edilen suç eşyasını kabul ve 
derhâl esas defterine işler. Mühürlü olmayan suç eşyası kabul edilmez; Cumhuriyet başsav-
cılığına iade olunur. 

Suç eşyasının emanet dairesine iadesinde de, bu husustaki yazı altına, suç eşyasının geri 
alındığına dair şerh düşülerek emanet memuru tarafından imza edilir. 

Üç ay içerisinde iade edilmeyen emanet suç eşyasının iade edilmeme sebebi, ilgili merciden 
yazı ile sorulur. 

Yetkisizlik, görevsizlik, kamu davasının açılması, dava nakli veya diğer kararlar üzerine evra-
kı başka bir yer mahkemesine gönderilmiş işle ilgili olan suç eşyası, evrakın bulunduğu yere 
gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına tevdi olunur. 

Kıymetli Eşya ve Evrak İle Bozulacak, Değerini Kaybedecek veya Muhafazası Zor Olan 
Suç Eşyası Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 9 — Cumhuriyet başsavcılığı, adalet emanet dairesine tevdi edilen eşyadan, kıymetli 
maden veya taşlardan mamul, antika vesair vasıfları dolayısıyla fazla değerde bulunanların, 
memleket dahilinde tedavül etmeyen paralar ile emre veya hâmile yazılı kambiyo senetle-
ri, emtiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri, tahviller ve aynen muhafazası gerekmeyen 
mütedavil paralara ait tutanakların, emanet dairesinde mevcut kasada iyi bir şekilde muha-
fazası için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla bankada kasa kiralamak zorunluluğu doğarsa, 
durum Adalet Bakanlığına bildirilir ve alınacak talimat dairesinde hareket edilir. Her iki hâlde 
de emanet memurluğunca kasaya giren ve çıkan eşya için giriş ve çıkış tarihlerini ve çıkış 
sebeplerini gösterir bir defter tutulur. Bu defter kasa içerisinde durur, kasa en az iki kişi ta-
rafından açılır, kapanır. Bu göreve emanet memurundan başka kimin katılacağı Cumhuriyet 
başsavcılığınca tayin edilir. 

Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve bu sisteme ilişkin verilerin asıl ya da kopyaları, ses ve gö-
rüntü kayıtlarının bulunduğu depolama aygıtları gibi eşya, bozulmalarını engelleyecek, nem, 
ısı, manyetik alan ve darbelerden korunmalarını sağlayacak uygun ortamda muhafaza edilir. 

Diğer eşya, bu iş için tahsis olunan yerlerde türlerine ve yıllarına göre tasnif edilmiş şekilde 
muhafaza edilir. 

Emanet dairesinde, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar saklanması sırasında bozu-
lacak veya değerlerini açık bir şekilde kaybedecek olan yahut muhafazaları zor olması iti-
barıyla, emanet dairesinde saklanması mümkün olmayan eşya hakkında; özel düzenleme 
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bulunmayan hâllerde, soruşturma evresinde sulh hâkiminden ve kovuşturma evresinde yar-
gılamayı yapan mahkemeden; soruşturma veya kovuşturma sonu beklenmeksizin satılma-
larına veya 16 ncı maddede yazılı mercilerden birine yahut uygun görülen başka bir mercie 
teslim edilmelerine karar verilmesi istenir. Bu kabilden eşya, verilecek karar doğrultusunda 
ve kararda gösterilen mercilere teslim edilir veya satılır. Satış ve tevdi için yapılan masraflar 
cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilen sanıktan alınmak üzere kovuşturma giderle-
rinden karşılanır. Eşyanın satılması hâlinde, satış bedeli, bu Yönetmeliğin tedavül eden pa-
ralar hakkındaki 12 nci maddesi hükümleri doğrultusunda emanet memurluğunca saklanır. 

Emanet Dairesindeki Suç Eşyasının Başka Yere Gönderilmesi

Madde 10 — Emanet memurunca teslim alınan suç eşyasının, bu Yönetmelikte yazılı hâller 
dışında başka bir yere nakli, Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle mümkündür. 

10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 
kapsamına giren ve elkonulan ateşli silâhlar ve miktar itibarıyla adalet emanet dairelerinde 
muhafazası Cumhuriyet başsavcılığınca sakıncalı görülen bu silâhlara ait mermilerle her tür-
lü patlayıcı, maddeler, cins, tür, marka, model, numara ve çap gibi benzerlerinden ayırmaya 
yeterli bütün nitelikleri ve değerleriyle, kullanılmaya elverişli olup olmadıkları, soruşturma 
sırasında Cumhuriyet savcısı tarafından bilirkişi marifetiyle belirlendikten ve hangi suçtan 
dolayı kimden ve nereden, ne suretle elkonulmuş olduğu tespit edildikten sonra, mahkeme-
ce haklarında bir karar verilinceye kadar Cumhuriyet başsavcılığının yazılı emri ile mahallî 
jandarma birlik komutanlıklarına ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınırlar. 
Adalet emanet memurluğunca bu madde kapsamına giren suç eşyasının emanet daireleri-
ne giriş ve bu konu ile ilgili kayıt işlemleri, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince yapıldıktan 
sonra, jandarma birlik komutanlığına ait bina ve depoların sorumlusu veya sorumlularına, 
ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları veya mahkemelerce yazılı olarak istendiğinde iade edilmek 
üzere, tüm bilgileri içeren bir tutanakla derhâl teslim edilir. Bu tutanak üç nüsha olarak dü-
zenlenir. Bir nüshası teslim alana verilir; diğer nüshalarından biri emanet memurluğunda, 
biri de Cumhuriyet başsavcılığında saklanır. Jandarma birlik komutanlığına teslim olunan 
eşyanın, Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerce istenmesi hâlinde, depodan alınma ve 
depoya iade işlemi; jandarma birlik komutanlığına hitaben yazılıp, emanet memuru ile bir-
likte Cumhuriyet savcısının imzalarını taşıyan ve eşyanın emanet memuruna teslimini öngö-
ren bir yazıya müsteniden yapılır. Jandarma birlik komutanlığına teslim edilen eşya ile ilgili 
bilgiler, suç eşyası esas defterindeki özel sütununa da işaret olunur. 

Jandarma birlik depolarına teslim olunan bu kabil suç eşyasına ilişkin kamu davaları ile ilgili 
dosyaların, başka mahal mahkemelerine, görevsizlik ve yetkisizlik gibi nedenlerle gönderil-
meleri hâlinde; suç eşyasının adalet emanet depolarından geri alınarak, yetkili mahkeme 
nezdindeki Cumhuriyet başsavcılıklarına bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde yollanma-
ları sağlanır. 

Soruşturma ve kovuşturmanın her safhasında, jandarma birlik depolarında muhafazaları, 
miktar itibarıyla mümkün görülmeyen ateşli silâhlar ve bunlara ait mermilerle patlayıcı mad-
deler, birlik komutanının başvurusu üzerine; Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili hâkim veya 
mahkemeden alınacak bir kararla, gerektiği kadar numune birlik deposunda alıkonularak, 
jandarma birlik komutanlığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordonat ve mühimmat birlik 
depolarına teslim olunur. 

Özel düzenleme bulunmayan hâllerde, elkonulan nakil vasıtaları, muhafaza edilmek üzere 
mahallin en büyük malmemurluğuna yukarıdaki usuller dairesince teslim edilir. 

Parası Emanete Alınan Kimseye Verilen Makbuzla İlgili İşlemler

Madde 11 — Emanet memuru, emanete parası alınan kimseye verilen makbuzun tarih ve 
sayısını kasa defterinin tahsilât hanesine günü gününe işler ve defterin düşünceler hanesin-
de de esas defterinin kayıt numarası gösterilir. 
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Paraların Bankaya Yatırılması İşlemleri

Madde 12 — Emanet memuru, miktarı ne olursa olsun kasa defterine kaydettiği memleket 
dahilinde tedavül eden ve aynen muhafazası gerekmeyen paraları, suç eşyası esas defterinin 
kayıt numarasını da belirtmek suretiyle, Cumhuriyet başsavcılığı adalet emanet dairesi adına 
faiz getirecek bir hesap ile millî bankalardan birine ayrı ayrı yatırır. Bu hesapta emanet kayıt 
numarası gösterilir. 

Hesaptan para çekilmesi, Cumhuriyet savcısının havalesini içeren onaylanmış bir yazı ile 
mümkündür. 

Bankaya Yatırılmış Olan Paraların Faizlerine İlişkin Esaslar

Madde 13 — 12 nci maddeye göre bankaya yatırılan paraların faizleri, anapara ile birlikte bu 
Yönetmeliğin iade veya müsadereye ilişkin hükümlerine tâbidir. 

Hükmün Kesinleşmesinden Önce İadesine veya Elden Çıkarılmasına Karar Verilen Suç 
Eşyasına İlişkin İşlemler

Madde 14 — Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından emanet eşyasının iade-
sine veya elden çıkarılmasına ilişkin verilen kararlar, dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte 
en geç iki gün içerisinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilir. 

Cumhuriyet başsavcılığınca bu kararlar, suç eşyasının iadesi ya da elden çıkarılmasını temin 
amacıyla emanet memurluğuna gönderilir. 

Suç eşyasının iadesine veya elden çıkarılmasına, teminat ya da rayiç değerinin ödenmesi 
karşılığında karar verilmiş ise, bunun mahallin en büyük malmemurluğuna yatırıldığına dair 
makbuz ya da belge evraka eklenir. 

Emanet memuru, bu kararların tarih ve numaraları ile niteliklerini suç eşyası esas defterinde-
ki özel sütunlarına işler ve kararları kartonlarında saklar. 

Müsaderesine veya Sahibine İadesine Karar Verilmiş Suç Eşyasına İlişkin İşlemler

Madde 15 — Mahkemelerce, emanet eşyasının müsaderesine veya sahibine iadesine ilişkin 
kesinleşen karar örneklerinden biri, dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte bir hafta içerisin-
de Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilir. 

Müteakip işlemler suç eşyasının tasfiyesinin gerçekleştirilmesi amacıyla 14 üncü maddenin 
ikinci ve dördüncü fıkraları gereğince yerine getirilir. 

Tedavül Etmeyen Paralarla Suç Eşyası ve Kazanç Müsaderesinin Konusunu Oluşturan 
Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilen Müsadere ve İade Kararlarının Yerine 
Getirilmesine İlişkin İşlemler

Madde 16 — Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve malvarlığı değerleri hakkında verilen 
müsadere ve iade kararları aşağıdaki şekilde yerine getirilir: 

a) Sahibine iadesine karar verilen eşya, kimliğini ispatlamaya yeterli bir belgeye dayanılarak 
suç eşyası esas defterindeki kayıt hanesine, imza, mühür veya parmak izi alınmak suretiyle 
sahibine, yasal temsilcisine veya vekiline teslim olunur. 

b) Bu işlemler, Cumhuriyet savcısının huzurunda yerine getirilir ve esas defterine Cumhuri-
yet savcısı, emanet memurunun imzaları ile şerh verilir. 

c) Eşyanın verileceği yer resmî bir kuruluş ise, yazı ile o dairenin amirine yahut yetkili memu-
runa alındı karşılığında teslim edilir. 

d) İadesine karar verilen suç eşyası, yabancı uyruklu bir kimseye ait ise, müracaatı hâlinde 
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kendisine veya yabancının uyruğu bulunduğu devletin sefaret veya konsolosluklarına gönde-
rilir. Belgesi kartonunda saklanır. 

e) Emanete alınmakla birlikte mahiyetleri itibarıyla müsadereye konu edilemeyen eşyalar, 
yargılama sonunda verilen bu yöndeki karar doğrultusunda, ilgili dosyasında delil olarak mu-
hafaza edilmek üzere mahkemesine gönderilir. Mahkemeden alınacak alındı yazısının gün 
ve sayısı suç eşyası esas defterine işlenmek suretiyle, kaydı kapatıldıktan sonra alındı yazısı 
kartonda saklanır. 

f) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere el konulamadığı veya merciine teslim 
edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine ilişkin verilen ke-
sinleşmiş karar örneği mahkemesince doğrudan bulunduğu yerin en büyük malmemurluğu-
na gönderilir. Bu kararların infazı, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. 

g) Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddelerle ilgili işlemler, 21/11/1982 tarihli ve 
17875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4/5/1988 tarihli ve 19804 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İm-
hası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

h) Müsaderesine karar verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan eşyalar hak-
kında, 15/2/1984 tarihli ve 18313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkemelerce Zora-
lımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli 
Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet İle Benzerlerinin Milli 
Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

ı) Müsaderesine karar verilen diğer bilumum eşya, mahallin en büyük malmemurluğuna 
veya ilgileri dolayısıyla ait olduğu dairelere gönderilir. 

Bu maddeye göre yapılacak teslim işlemleri sonucunda, ilgili merci ve dairelerden alınacak 
alındı yazısının gün ve sayıları suç eşyası esas defterine yazılmak suretiyle kaydı kapatıldıktan 
sonra sözü geçen alındı yazıları kartonunda saklanır. 

Bankaya Yatırılmış Paraların Müsadere ve İadesine İlişkin İşlemler

Madde 17 — Bankaya yatırılmış olan para hakkında verilen müsadere ve iade kararları aşa-
ğıdaki şekilde yerine getirilir: 

a) Paranın sahibine iadesi, ilgilinin müracaatı hâlinde Cumhuriyet başsavcılığınca bu husus-
ta bankaya yazılacak yazı üzerine banka tarafından yapılır, karşılığında gönderilecek dekonta 
istinaden reddiyat makbuzu düzenlenerek kaydı kapatılır. 

b) Müsadere hâlinde, yine reddiyat makbuzu düzenlenerek, para, imza karşılığında mahallin 
en büyük malmemurluğuna yatırılır; alınacak makbuzun numarası, suç eşyası esas defterin-
deki özel hanesine işaret edilir ve makbuzlar kartonunda saklanır. 

Suç Eşyası ve Malvarlığı Değerleri İle İlgili İşlem Sonuçlarının Takibi

Madde 18 — Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, takibi 
ve kontrolü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: 

a) Emanet memuru, emanet dairesine teslimi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, hakkında 
herhangi bir karar verilmemiş olan eşya veya paraları, ilgili mahkemeden sorulmak üzere, 
Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma veya esas defteri sayısını ihtiva eden bir yazı ile Cumhu-
riyet başsavcılığına bildirir. Mahkeme yazı işleri müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri 
müdürü en geç onbeş gün içinde bu eşya ve paraların ilgili bulundukları iş veya davaların 
karara bağlanıp bağlanmadıklarını, hakkında bir karar verilmiş ise, kararın bir suretini de 
eklemek suretiyle aynı yoldan durumu emanet memurluğuna bildirirler. 
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b) İlgili oldukları iş veya davalar karara bağlanmış olup da eşya, mal varlığı değerleri veya 
paralar hakkında müsadere yahut iadeye ilişkin bir karar verilmemiş olduğunun anlaşılması 
hâlinde, ilgilisi veya Cumhuriyet savcısı, davayı gören ya da görmeye yetkili mahkemeden 
eşya, malvarlığı değerleri ve paralar hakkında bir karar verilmesini ister. 

c) Müsaderesine, iadesine ya da elden çıkarılmasına karar verilen eşyanın tür, cins, nitelik, 
marka, sayı ve sair vasıflarında tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuriyet savcısı ilgili mahke-
meden bu konuda ek bir karar verilmesini ister; müteakip işlemler bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre yapılır. 

d) Merciine teslim edilmeyen ve derdest bulunan davalarla ilgili suç eşyasının, yıl sonlarında 
esas defterine ve bu deftere eklenecek listelere, emanet sıra numarası gösterilmek suretiyle 
devirleri yapılır. Daha sonra tasfiye edildiğinde, bu listelerle defter kayıtlarına bu hususta şerh 
verilir. 

Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) uygulanmasına başlanılan emanet memurluklarında bu 
Yönetmeliğe göre tutulan defterler ve kartonlar bir yıllık deneme süresinin bitiminden sonra 
kaldırılır. Ancak bu defter ve kartonlarla aynı özellikleri taşıyan raporlar (bilgisayar çıktıları) 
buna mahsus kartonlarda muhafaza edilir.

Sahipleri Tarafından Alınmayan Eşya Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 19 — Geri verilmesine karar verilmiş olup da sonuçları açıklanan usulüne uygun 
meşruhatlı tebligata rağmen sahipleri tarafından bir ay içinde alınmayan veya kendilerine 
tebligat yapılamayan kimselere ait eşya en geç iki ay içerisinde satılarak bedeli millî banka-
lardan birinde ilgilisi adına açılacak faizli bir hesaba yatırılır. Satışa karar verecek merci suç 
eşyasının bulunduğu yer sulh ceza hâkimidir.

Satışın şekli ve satış için emanet memuru yanında kimlerin görevlendirildiği kararda gösteri-
lir. Satış için yapılan bütün masraflar satış bedelinden karşılanır. 

Satılacak suç eşyasının değerinin, satış masraflarını karşılamayacağının bu işlemler sırasında 
anlaşılması hâlinde, satışa karar veren hâkimin kararı üzerine 21 inci madde uyarınca işlem 
yapılır.

Gaip veya Ölmüş Olanlara Ait Suç Eşyası

Madde 20 — İadesine karar verilmiş olup da sahibi ölmüş veya hakkında gaiplik kararı alın-
mış bulunanlara ait eşya, yetkili sulh hukuk hâkimliğine tevdi olunur. 

Değeri Olmayan Eşyanın İmhası İşlemleri

Madde 21 — İadesine karar verilmiş olup da yapılan tebligata rağmen sahipleri tarafından 19 
uncu maddede yazılı süre içerisinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kim-
selere ait olan ve ekonomik değeri bulunmayan eşyanın, Cumhuriyet savcısı başkanlığında, 
emanet memuru ve iki zabıt kâtibinden oluşan komisyonca imhasına karar verilir. İmha, 
komisyon huzurunda yapılır ve buna dair bir tutanak tanzim olunur. 

Birinci fıkrada belirtilen imha komisyonuna hangi zabıt kâtiplerinin katılacağı, adalet komis-
yonlarınca, bulunmayan yerlerde kıdemli hâkim tarafından belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Adalet Emanet Dairesinde Tutulacak Defterler

Madde 22 — Emanet dairesinde aşağıda yazılı defterler tutulur: 

a) Suç eşyası esas defteri, 
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b) Kasa defteri, 

c) Muhabere defteri, 

d) Zimmet defteri. 

Bu defterlerin içerdiği sütunlar, tahsis amaçlarına uygun şekilde eksiksiz olarak işlenir. 

Cumhuriyet başsavcılığının uygun görmesiyle, uyuşturucu madde, kıymetli eşya, para ve 
malvarlığı değerleri ile ateşli silâhlara ilişkin suç eşyası hakkında ayrı ayrı numaralandırılmak 
suretiyle suç eşyası esas defteri tutulabilir. 

Suç eşyası esas ve kasa defterleri takvim yılına göre tutulur. 

Adalet emanet dairelerinde tutulacak defterlerin örnekleri, Bakanlıkça tespit edilerek bastı-
rılır ve dağıtılır. 

Adalet Emanet Dairesinde Tutulacak Kartonlar

Madde 23 — Emanet dairesinde aşağıda yazılı kartonlar tutulur: 

a) Suç eşyasının müsaderesine dair kararlar kartonu, 

b) Suç eşyasının elden çıkarılmasına, iadesine dair kararlar kartonu,

c) Emanet makbuzlarının saklanmasına dair karton, 

d) Müsaderesine karar verilen mal varlığı değerleri ve paraların mahallin en büyük malme-
murluğuna yatırıldığına dair makbuzlar kartonu, 

e) Yazışmaların saklanacağı karton. 

Adalet Müfettişlerince Yapılacak Denetim

Madde 24 — Adalet Müfettişleri teftiş sırasında, suç eşyasının alınması, saklanması, iadesi, 
müsaderesi ve tasfiyesi işlemlerinde, bu ve ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine uyulup uyul-
madığını incelerler. 

Sayıştay Denetimi

Madde 25 — Emanet memurları, Ayniyat Talimatnamesinin 58 inci maddesi gereğince, her 
takvim yılı sonunda hesaplarını, evrakı müsbiteleri ile Sayıştay’a gönderirler. 

Yollamalar 

Madde 26 — Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 26/10/1971 tarihli ve 13998 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliğine yapılan yollamalar, bu Yönetmeliğin, ilgili hü-
kümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 27 — 26/10/1971 tarihli ve 13998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğe tarih itibarıyla Cumhuriyet başsavcılığı 
zaptolunan eşya defterinde ve emanet memurluğu esas defterinde kaydı olmayan, üzerin-
de herhangi bir soruşturma veya kovuşturma ile ilgisini gösteren etiket ya da yazı bu-
lunmayan ve yapılan tüm inceleme ve araştırmalara rağmen sahibi tespit edilemeyen suç 
eşyalarının tür, nitelik, miktar ve sair evsafını gösteren listeleri Cumhuriyet savcısı ve emanet 
memuru tarafından hazırlanır. Bu listeler o yer adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde 
onbeş gün süreyle asılır. Askı süresini müteakip, üzerinde herhangi bir hak talep edilmeyen 
eşyaların, sulh ceza hâkimliğinden alınacak karar doğrultusunda bu Yönetmelik hükümleri-
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ne göre tasfiyesi gerçekleştirilir. Bu işlemler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içerisinde tamamlanır. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bankaya yatırılmış olan paraların faiz ve 
ikramiyelerine ilişkin işlemler, yürürlükten kaldırılan Suç Eşyası Yönetmeliğinin 14 üncü 
maddesi uyarınca sonuçlandırılır.

Yürürlük 

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR 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 çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça 
sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk 
mahkemelerinin kuruluş, görev 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 tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hak-
kında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu,

b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,

c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuk-
larla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk 
mahkemesi hâkimini, 

d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir ka-
rarlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,

e) (Değişik: 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 kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

İfade eder.

Temel İlkeler 

Madde 4 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun 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 ayrımcılığa tâbi tutulmaması, 

d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,

e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği 
içinde çalışmaları, 

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi, 

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösteril-
mesi,
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h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun 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 kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, 
kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlan-
ması, 

k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden 
ayrı tutulmaları, 

l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde 
kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,

İlkeleri gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM

KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

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. Bunlardan; 

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme ko-
nusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve 
meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek 
sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini 
yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile 
hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, 

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli ge-
çici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların 
tedavilerinin yapılmasına,

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan ha-
mile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

Yönelik tedbirdir. 

(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimsele-
rin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. 

(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya 
vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin 
bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygu-
lanmasında, çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebi-
lir. 

Kuruma Başvuru

Madde 6 - (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil top-
lum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu-
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na bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun ko-
runma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir. 

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak 
gerekli araştırmayı derhâl yapar.

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması

Madde 7 - (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, ba-
bası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.

(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 tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına 
alınmasına da karar verebilir. 

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin 
kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulun-
duğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim 
veya mahkemeye bildirilir. 

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâ-
kim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygu-
lanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir. 

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kara-
rının 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 hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, 
çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimse-
lerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır. 

(2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık 
sürelerle incelettirilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini 
üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet 
savcısının talebi üzerine veya re’sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kal-
dırabilir, süresini uzatabilir veya değiştirebilir. 

Acil Korunma Kararı Alınması

Madde 9 - (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde ço-
cuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alın-
dıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği 
tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, 
üç gün içinde talep 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 sonucun-
da, tedbir kararı alınmasının gerekmediği 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.
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(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden ko-
ruyucu ve destekleyici 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 gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleş-
tirilir.

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri

Madde 11 - (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen 
ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak 
anlaşılır. 

Akıl Hastalığı 

Madde 12 - (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsa-
mına giren çocuklar hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.

Tedbir Kararlarında Usûl 

Madde 13 - (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen durumlar hariç 
olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı 
olan çocuklar hakkında duruşma 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 dinlenebilir, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir.

Kanun Yolu

Madde 14 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre, çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir kararları-
na karşı itiraz yolu açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
itiraza ilişkin hükümlerine göre 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 hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun 
yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyu-
cu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.
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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 İşlenen Suçlar 

Madde 17 - (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuş-
turma ayrı yürütülür. 

(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum 
gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna ka-
dar bekletebilir.

(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargı-
lamanın her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. 
Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.

Çocuğun Nakli 

Madde 18 - (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâller-
de çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımın-
dan doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 

Madde 19 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/39 md.) 

(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı ha-
linde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından 
erteleme süresi üç yıldır.

Adlî Kontrol 

Madde 20 - (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerin-
de 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 uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebilir.

Tutuklama Yasağı 

Madde 21 - (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan 
hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA

Duruşma

Madde 22 - (1) Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, 
çocuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada ha-
zır bulunabilir.
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(2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında 
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir.

(3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çı-
karılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek 
görülmeyebilir. 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Madde 23 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/40 md.) 

(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunun-
daki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır.

Uzlaşma 

Madde 24 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/41 md.) 

(1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar 
bakımından da uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MAHKEMELER VE CUMHURİYET SAVCILIĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

MAHKEMELERİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİSİ

Mahkemelerin Kuruluşu 

Madde 25 - (1) Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde 
kurulur. Ayrıca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen 
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş duru-
munun gerekli kıldığı yerlerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu 
daireler numaralandırılır. Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı 
bulunmaz. Mahkemelerin bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri 
kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler.

(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 durumları ve iş yoğunlu-
ğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mahkemele-
rinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.

Mahkemelerin Görevi 

Madde 26 - (1) Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin gö-
rev 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 al-
makla görevlidir. 

(4) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kal-
mak 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 sınırla-
rıyla belirlenir. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bun-
lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

(3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır 
ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet Bakanlı-
ğının 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 görevlerde bulunmuş olanlara öncelik tanınır.

(3) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine bu hâkim görevine başlayın-
caya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar o yerdeki 
hâkimlerden hangisinin bakacağı, birinci fıkrada aranan nitelikler de gözetilerek adlî yargı 
adalet komisyonu başkanınca belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET SAVCILIĞI VE KOLLUK

Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu

Madde 29 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsav-
cısınca 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 durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını 
sağlamak, 

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eği-
time, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek 
hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara 
bildirmek, 

d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan 
Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.

Kolluğun Çocuk Birimi

Madde 31 - (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından 
yerine getirilir.

(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında 
işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen 
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kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir kurum-
da kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya 
istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez. 

(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağ-
lanır. 

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, 
çocuk suçluluğunun 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 kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren neden-
lerin varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle 
çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumuna teslim eder.

Görevlilerin Eğitimleri 

Madde 32 - (1) Mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal 
çalışma görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli 
denetim görevlilerine, adaylık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun 
çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. 

(2) Mahkemelere atananların, görevleri süresince, alanlarında uzmanlaşmalarını sağlama ve 
kendilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağlanır. 

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

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 suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 
olanlar tercih edilir.

(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylık-
larının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.

(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiilî veya hukukî bir 
engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada öngörü-
len nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilebilirler.

(4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi mah-
kemenin yetki alanı dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına bağlı olarak çocu-
ğun bulunduğu yerdeki mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde 
kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal çalışma 
görevlilerince yapılabilir.

Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri 

Madde 34 - (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevi; 

a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhâl sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları rapor-
ları kendilerini görevlendiren mercie sunmak, 
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b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak,

c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve çocuk hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri 
yerine getirmektir. 

(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 edi-
len masrafları Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

Sosyal İnceleme 

Madde 35 - (1) Bu Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri 
veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini 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 mahke-
me tarafından takdirinde göz önünde bulundurulur.

(2) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren durumlarda sosyal inceleme daha sonra da yaptırı-
labilir.

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması 
hâlinde, gerekçesi kararda gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM

Denetim Altına Alma Kararı

Madde 36 - (1) Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açıl-
masının ertelenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen 
çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebilir.

Denetim Görevlisinin Görevlendirilmesi

Madde 37 - (1) Denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve yardım 
merkezi şube müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. Ancak, korunma 
ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde 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 tarafından ye-
rine getirilir.

(2) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocuğa 
kolay ulaşabilecek olanlar tercih edilir.

Denetim Görevlisinin Görevleri 

Madde 38 - (1) Denetim görevlisinin görevleri şunlardır: 

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 etmek.

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak.

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, 
ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faali-
yetlerini yerinde incelemek.
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e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini 
izlemek, tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek. 

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye ra-
por vermek.

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, 
bakım ve gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar. 

(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun devam 
ettiği okul, işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim görevlisine 
yardımcı olmak, görevi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar. 

(4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler. 

Denetim Plânı ve Raporu

Madde 39 - (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal ince-
lemeyi yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görev-
lendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir. 

(2) Denetim plânı hazırlanırken;

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

b) Çocuğun ihtiyaçları, 

c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti, 

d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından çocuğa 
verilen desteğin derecesi,

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

f) Çocuğun görüşü, 

Dikkate alınır.

(3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhâl uygulanır. 
Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve 
babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı so-
rumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir 
durum olup olmadığı ve istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya 
çocuk hâkimine rapor verir.

Denetimin Sona Ermesi 

Madde 40 - (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden bek-
lenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir.

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilme-
sine başlanmakla sona erer.

Sosyal İnceleme ve Denetim Raporları Hakkında Bilgi Edinme

Madde 41 - (1) Sosyal inceleme raporu ile denetim plânı ve raporunun birer örneğini çocu-
ğun avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâki-
minden alabilir. Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi verilir.

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal in-
celeme raporu ile denetim plânı ve raporu hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına 
aykırı olduğuna kanaat getirilirse, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabi-
lir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uygulanacak Hükümler

Madde 42 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk 
Medenî Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 
24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hüküm-
leri uygulanır. 

(2) Denetim konusunda bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümleri uygulanır.

Çocuğun Giderleri 

Madde 43 - (1) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının giderleri 
Devletçe ödenir. Ödenecek miktar mahkemece verilecek bir karar ile tespit edilir.

(2) Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin malî 
durumunun müsait olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edi-
lir.

Kamu Görevlisi 

Madde 44 - (1) Bu Kanun kapsamına giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görevlileri hak-
kında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurumlar

Madde 45 - (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler-
den;

a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık ve barınma tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sos-
yal Hizmetler 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 Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,

d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık Bakanlığı,

Tarafından yerine getirilir.

(2) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk hiz-
metlerinin 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 Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktiril-
meksizin yerine getirilir.

(3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu Adalet Bakanlığınca sağ-
lanır.

Kadrolar 

Madde 46 - (1) Bu Kanun gereğince kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları için 
gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edilir.
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Yönetmelik

Madde 47 - (1) Bu Kanunun 5 ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esas-
lar, Adalet Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından müştereken, 
diğer maddelerin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ise Adalet Bakanlığı tarafından altı ay 
içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 48 - (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılan yollamalar, bu Kanunun 
ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

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 mah-
kemeler 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 ço-
cuk ağır ceza mahkemelerine devredilmez.

(3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahke-
meler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma 
ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu Kanun hükümlerine 
göre yapılır. 

(4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya ka-
dar 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 destekleyici tedbirleri yerine getir-
mek üzere gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu amaçla sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilirler. 

Yürürlük

Madde 49 - (1) Bu Kanunun;

a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygulanan çocuklar hakkında Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmetlere 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 Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukla-
rın korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ile Çocuk Koruma Kanu-
nunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, denetim altına alınmasına karar verilen, korunma ihtiyacı 
olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında yürütülecek uygulamalar ile sosyal inceleme 
raporlarına ve suça sürüklenen çocukların soruşturma ile yargılama usûllerine ilişkin kural-
ların uygulanmasına ve bu konuyla ilgili olarak görev yapanların hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimine dair usûl ve esasları kapsar. 

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 32 ve 
47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 

1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, 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 tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hak-
kında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu,

b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuk-
larla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk 
mahkemesi hâkimini,

c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,

d) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir 
kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,

e) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi 
bulunmayan yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,

f) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alan-
larında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

g) Denetim görevlisi: Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde kadrolu veya geçici ola-
rak görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmeni, 

h) Şube Müdürlüğü: Taşra teşkilâtındaki denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube mü-
dürlüğünü,

i) Büro: Şube müdürlüğü bulunmayan ilçelerde denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini 
yürütmek üzere şube müdürlüğüne bağlı olarak kurulan büroyu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Soruşturma

Madde 5 - (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma, çocuk bürosunda görevli 
Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, soruş-
turma çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirile-
bilir.

(2) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mah-
kemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruş-
turmalar Cumhuriyet başsavcılığının iş bölümünde gösterilen Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılır. 

(3) Mahkemelerin yargı çevresi dikkate alınarak, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ağır ceza 
mahkemesi ile bağlı bulunduğu çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesi farklı 
yerlerde bulunduğu takdirde, Cumhuriyet savcısı çocuk hakkında düzenlediği soruşturma 
evrakını, çocuk mahkemesine veya çocuk ağır ceza mahkemesine dava açılmak üzere bu 
yer Cumhuriyet başsavcılığına fezleke düzenleyerek gönderir.

(4) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sıra-
sında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(5) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi hâlinde, yemin hariç, 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa ilişkin hükümleri uygulanır. 

(6) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin soruşturmada 
tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz 
eden haller saklıdır. 

(7) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim 
alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygu-
lanır.

(8) Cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütürken aynı zamanda tedbir kararı alınabilmesi için 
korunma ihtiyacı olan çocuğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle 
yükümlüdür. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gerekli incelemeyi derhâl yapar. 
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gereken hâllerde, il veya ilçe sosyal hizmetler 
müdürlüğünce çocuk hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun olarak hazırlana-
cak sosyal inceleme raporu, talep yazısı ekinde mahkemeye veya çocuk hâkimine sunulur. 
Kurum, aynı zamanda yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı sosyal inceleme raporunun 
bir örneğini soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığına gönderir. Cumhuriyet savcısı da so-
ruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk hâkiminden koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararı verilmesini isteyebilir. 

(9) Çocuklar hakkında, yakalama, gözaltına alma ve ifade almaya ilişkin hususlarda 1/6/2005 
tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliğinin çocuklara ilişkin hükümleri uygulanır.

(10) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır 
ve dilsizlerin işledikleri iddia olunan suçlara dair delillerin toplanması veya başka fail ya da 
faillerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkin olarak yukarıdaki esaslar dahilinde 
soruşturma yapılabilir. 

(11) Görünüş itibarıyla oniki yaşından büyük olup, nüfus kaydına göre oniki yaşından küçük 
çocuklar ile çocuğun nüfusa kayıtlı yaşının gerçek yaşı olmadığının başka bir şekilde anla-
şılması hâlinde; çocuğun yaşı hukuk mahkemesi nezdinde dava açılıp düzeltilmeden kamu 
davası açılamaz.
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Çocuğun Gözaltında Tutulması 

Madde 6 - (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. 

(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, yukarıda belirtilen hususlara 
uygun olarak, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur. 

İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar 

Madde 7 - (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, adlî kolluk tarafından 
çocuklar hakkında ayrı evrak düzenlenir, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür. 

(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum 
gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna ka-
dar bekletebilir.

(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargı-
lamanın her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. 

a) Birleştirme kararı verilmesinin genel mahkemeler tarafından istenildiği hâllerde; çocuk 
hakkında davayı yürüten mahkeme davaların birleştirilmesini uygun bulursa genel mahke-
me iki davanın birleştirilmesine dair ara kararı vererek, bunu çocuk hakkındaki davayı gör-
mekte bulunan mahkemeye bildirir. Bunun üzerine çocuk mahkemesi de birleştirme kararı 
vererek dosyasını esastan kapatır ve genel mahkemeye gönderir. Bu takdirde birleştirilen 
davalar genel mahkemelerde görülür. 

b) Birleştirme kararı verilmesinin çocuk hakkında davayı yürüten mahkeme tarafından is-
tenildiği hâllerde; genel mahkeme davaların birleştirilmesini uygun bulursa iki davanın 
birleştirilmesine dair ara kararı vererek, bunu çocuk hakkındaki davayı görmekte bulunan 
mahkemeye bildirir. Bunun üzerine çocuk mahkemesi de birleştirme kararı vererek dosya-
sını esastan kapatır ve genel mahkemeye gönderir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel 
mahkemelerde görülür.

Çocuğun Nakli

Madde 8 - (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâller-
de çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımın-
dan doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

Adlî Kontrol 

Madde 9 - (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde 
adlî kontrol tedbiri olarak 5271 sayılı 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.

Adlî Kontrol Tedbirlerine Uymama 

Madde 10 - (1) Adlî kontrol tedbirlerinden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının an-
laşılması veya tedbirlere uyulmaması durumunda suça sürüklenen çocuk hakkında yetkili 
yargı mercii tarafından tutuklama kararı verilebilir ya da adlî kontrolün içeriğini oluşturan 
yükümlülükler bütünüyle veya kısmen kaldırılabilir, değiştirilebilir veya bunlardan bazılarına 
uymaktan geçici olarak muaf tutulabilir. 
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Tutuklama Yasağı

Madde 11 - (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan 
hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.

Adlî Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi

Madde 12 - (1) Adlî kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, 20/12/2005 tarihli ve 
26029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Ko-
ruma Kurulları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kovuşturma

Madde 13 - (1) Çocukların duruşmaları kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. 
Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakı-
mını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir.

(2) Kovuşturma sırasında onsekiz yaşını doldurmuş çocuklar hakkında yargılama açık yapı-
lır, hükümde açık tefhim edilir. Ancak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 182 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen koşulların varlığı hâlinde duruşmanın kapalı yapıl-
masına mahkemece karar verilebilir.

(3) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında 
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir. Sosyal çalışma görevlisi, çocuğa bu 
süreçte haklarını öğretmek, yargılama süreci hakkında bilgilendirmek ve kendini güvende 
hissetmesi, süreci anlaması ve görüşlerini serbestçe ifade etmesi için ona yardım etmekle 
görevlidir.

(4) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi hâlinde, yemin hariç, 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanununun tanıklığa ilişkin hükümleri uygulanır. 

(5) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin kovuşturmada 
tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz 
eden haller saklıdır. 

(6) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim 
alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygu-
lanır.

(7) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çı-
karılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek 
görülmeyebilir. 

(8) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahke-
meler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait kovuş-
turmalar görevli mahkemelerce Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYET SAVCILIĞI VE KOLLUK

Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu

Madde 14 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsav-
cısınca, bu büroda Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz 
olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilir. 

(2) Ayrıca, büroda görevli Cumhuriyet savcıları ile çalışmak, büro görevlerini Kanunun 4 
üncü maddesine uygun olarak yerine getirmek üzere bir müdür ve yeterli sayıda zabıt kâtibi 
görevlendirilir. 
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Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosunun Görevleri 

Madde 15 - (1) Çocuk bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek, 

b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını 
sağlamak, 

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, 
işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmet-
lerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna veya diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek, 

d) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uy-
gulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince il veya ilçe koordinasyon makamları 
ile işbirliği içinde çalışmak,

e) Çocuk Koruma Kanununda ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan 
Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir. 

Kolluğun Çocuk Birimi

Madde 16 - (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından 
yerine getirilir.

(2) Kolluk bünyesinde çocuklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında, bunların soruşturma 
nedeniyle kolluk biriminde bulunan yetişkinlerle karşılaşmalarının engellenmesi için gerekli 
tedbirler alınır. 

(3) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında 
işleme başlandığında durumu, derhal çocuğun veli veya vasisine ya da çocuğun bakımını 
üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî 
veya özel bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça az-
mettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez. Keyfiyet, so-
ruşturma dosyası içine konulmak üzere tutanak altına alınarak derhâl Cumhuriyet savcısına 
bildirilir.

(4) Çocuğun yararı aksini gerektirmediği takdirde kollukta bulunduğu süre içerisinde yanın-
da yakınlarından birinin devamlı olarak bulunmasına imkân sağlanır. Çocuğu suça azmet-
tirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınları yanında bulundurulmaz. Keyfiyet 
hazırlanan tutanağa yazılarak adlî veya idarî makamlara sevk edilen evraka eklenir.

(5) Kolluğun çocuk birimi, suça sürüklenen çocuğun aileye teslimini gerektiren hâllerde; ço-
cuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilci veya bakımını üstlenen kimseleri bulamaz 
ya da bunların çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelendiğinde bu 
kişilere teslim edemez. Cumhuriyet savcısının talimatını alarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna teslim eder. 

(6) Kolluk görevlisi, teslim ettiği çocuğun veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen 
kimselerin çocuğa yeterli rehberliği sunamadığı veya çocuğu yeterince gözetemediği hu-
suslarında bilgi edinmesi hâlinde durumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
derhâl bildirir.

(7) Korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun bulunduğunun bildirimi, tespiti veya hakkında 
acil korunma kararı almak için beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren ne-
denlerin varlığı, çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen 



ÇKKY

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 335

kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve âdetleri dikkate alınarak, 
çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile yarar ve esenliğinin tehlikeye dü-
şebileceğinin tespiti hâlinde; kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak 
suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumuna teslim eder. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kolluk 
tarafından getirilen çocukların derhâl teslim alınabilmesi için gerekli önlemleri alır. Kolluğun 
çocuk birimi, suç mağduru olan korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar hakkında Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim işlemini, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrul-
tusunda yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL İNCELEME 

Sosyal Çalışma Görevlilerinin Atanmaları ve Çalışma Esasları

Madde 17 - (1) Her mahkemeye en az birer ve iş durumuna göre yeterli sayıda psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim 
veren kurumlardan mezun sosyal çalışma görevlisi Adalet Bakanlığı tarafından atanır. Ata-
mada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanların-
da lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir.

(2) Sosyal inceleme raporları, öncelikle mahkemelere atanan birinci fıkrada sayılan gö-
revliler tarafından düzenlenir. Ancak, Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesi 
hükümleri saklıdır. Kovuşturma sırasında çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğunun anla-
şılması ve sosyal inceleme raporunun alınmamış olması hâlinde mahkemelerin rapor talep-
leri hakkında da Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

(3) Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında 
fiilî ya da hukukî bir engel bulunması hâlinde; birinci fıkrada öngörülen nitelikleri haiz olmak 
şartıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya serbest meslek icra eden sosyal 
çalışma görevlileri, inceleme için görevlendirilebilir. 

(4) Sosyal çalışma görevlilerinin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç du-
yulması hâlinde, birinci fıkrada öngörülen nitelikleri haiz olmak şartıyla mahkemece, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra edenler arasından görev-
lendirme yapılabilir. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar arasından temin edilemediği takdirde incele-
me yaptırmak için denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam edilen sosyal çalışma görev-
lisinden de yararlanılabilir.

(6) Görevlendirme yapılırken bilirkişilerin iş durumu gözetilerek 1/6/2005 tarihli ve 25832 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet 
Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
hazırlanan listelerden yararlanılır. 

(7) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralara göre yapılan görevlendirmelerde, incelemeyi ya-
panlara mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından bilirkişilik esasları çerçevesinde tayin edi-
lecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir.

(8) Mahkemelere atanan sosyal çalışma görevlilerine Kanun kapsamındaki tedbir kararlarını 
yerine getirdikleri sürece almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında 
aylık ödenek verilir. 

(9) Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
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munda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde 
ellisi oranında aylık ödenek verilir. 

(10) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi mah-
kemenin yetki alanı dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına bağlı olarak çocu-
ğun bulunduğu yerdeki mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde 
kalan yerlerde bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal çalışma 
görevlilerince yapılabilir. 

(11) Sosyal çalışma görevlileri, görevlerini yerine getirmek üzere yaptıkları masrafları bel-
geleyerek, görevlendirmeyi yapan mercie ibraz eder. Merci tarafından onaylanan giderler, 
Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

Sosyal Çalışma Görevlisinin Çalışma İlkeleri

Madde 18 - (1) Sosyal çalışma görevlisi görevini yaparken Kanunda belirlenen temel ilkeler 
ve meslek etiği kuralları uyarınca hareket eder. Bu doğrultuda;

a) Görevlendirildiği çocukla, gereksinimi doğrultusunda yeterli süre ve sayıda görüşmekle,

b) Kollukta ve adlîyede yapılacak görüşmeleri; görüşmenin amaç ve niteliğine ve çocukların 
özellik ve gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmiş mekanda ve biçimde yapmakla, 

c) Görüşmeye başlamadan önce çocuğu görüşmenin amacı, hakları ve yükümlülükleri, gö-
rüşmenin sonuçları ve sosyal çalışma görevlisinin yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendir-
mekle,

d) Çocuğun katılım hakkına saygı göstererek ve kendi görüşlerini serbestçe oluşturma yete-
neğine veya yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun kendisi ile ilgili olarak alınacak karar-
lara katılımını sağlamakla,

e) Çocuğa ilişkin bilgi ve belgelerin, sosyal verilerin, amacı dışında işleme konulmaması 
veya kullanılmaması için çalışmalarını gizlilik ilkesine uyarak sosyal sırların korunması esa-
sına göre sürdürmekle, verileri sadece yetkililere veya yetkilendirilen yerlere bildirmekle,

f) Çocuğa psiko - sosyal desteği sağlamak üzere gerekli rehberliği yapmak, çocuğun örselen-
memesi için gerekli önlemleri almakla,

yükümlüdür.

Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri 

Madde 19 - (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri şunlardır: 

a) Hâkim veya mahkemenin çocuk hakkında bir karar vermesinden önce onun içinde bu-
lunduğu koşulları, çocuğun özelliklerini ve çocuğun toplumda yapıcı bir rol üstlenmesini 
ve yararlanılabilecek toplumsal kaynakları tanımasını sağlamak üzere görevlendirildikleri 
çocuk hakkında sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları raporları kendilerini görevlendiren 
mercie sunmak, 

b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında adalet mekanizma-
sının işleyişinden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla çocuğun yanında bulunmak, 
çocuğun hakları ile kendisine yöneltilen suçlama dahil olmak üzere yargılama süreci hak-
kında anlayabileceği bir dilde bilgilendirilmesini sağlamak, korunma ihtiyacı olan çocuklar 
hakkında da benzeri işlemleri ifa etmek, 

c) Sosyal inceleme, gözetim ve denetim yapmasını engelleyen durumların ortaya çıkması 
hâlinde durumu derhal görevlendirildikleri mercie bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını 
istemek, 

d) Çocukla ilgili kararların yerine getirilmesinde veya çocuğun kapasitesinin araştırılması 
ile görevli adlî mercilerce tayin edilen uzmanlar dahil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş 
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yetkilileri ile çocuk hakkındaki kararın amaca ulaşmasını sağlamak üzere işbirliği yapmak ve 
uzmanlık alanına giren konularda görüşlerini bildirmek suretiyle bu kişilere yardımcı olmak,

e) Kanun kapsamında mahkemeler, çocuk hâkimleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları tarafın-
dan verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mahkeme ve hâkimler ile çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları sosyal çalışma 
görevlilerinden aşağıdaki görevleri yapmalarını isteyebilir: 

a) İşbirliği yapılabilecek toplumsal kaynakları ve işbirliği olanaklarını araştırmak ve geliştir-
mek,

b) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocuk hakkında mahkeme veya çocuk hâ-
kimince kendisine görev verildiği hâllerde kararın uygulanması, takibi ve denetimine ilişkin 
inceleme yapmak, 

(3) İkinci fıkranın (b) bendi hükmü, sosyal çalışma görevlisinin denetim görevlisi olarak sa-
hip olduğu görev ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.

(4) Sosyal çalışma görevlileri, sosyal inceleme yaparken Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
yerel yönetimler ve bunların her türlü kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlardan, yaptığı 
sosyal incelemenin amacına uygun olarak çocuk ve yakın çevresi ile çocuk hakkında uy-
gulanabilecek koruyucu ve destekleyici tedbirin belirlenebilmesine yönelik ihtiyaç duyulan 
bilgi ve belgeleri isteme yetkisine sahiptir. İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları 
sırasında kendilerine yardımcı olmak ve çocuk hakkında istenen bilgileri vermek zorunda-
dır. Meslek sırrı kapsamındaki bilgiler istisnadır.

Sosyal İnceleme Talebi, Yaptırılması ve Değerlendirilmesi 

Madde 20 - (1) Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya 
Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gös-
teren inceleme yaptırılabilir. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çocuğun, veli veya va-
sisi ya da müdafi veya bu kimselerin avukatları da mahkeme veya çocuk hâkimine müracaat 
ederek çocuk hakkında sosyal inceleme yapılmasını talep edebilirler. 

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile 
onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fi-
ilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından sosyal inceleme yaptırılması 
zorunludur.

(3) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile 
onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin 
hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yön-
lendirme yeteneğinin olup olmadığını takdir yetkisi münhasıran mahkemeye aittir. Sosyal 
incelemeyi yapan bilirkişi, çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı, sosyal çevre koşulları, gör-
düğü eğitim, fiziksel ve ruhsal gelişimi hakkında bir rapor düzenler. Hâkim, bu yaş grubuna 
giren çocuğun kusur yeteneğinin olup olmadığını takdir ederken, görevlendirdiği bilirkişinin 
hazırlamış bulunduğu raporda yer verilen gözlem, tespit ve değerlendirmeleri gözönünde 
bulundurur. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki hâllerde, hâkim veya mahkeme, sosyal inceleme raporu ile 
birlikte çocuğun işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin belirlenebilmesi amacıyla adlî tıp uzmanı, psikiyat-
rist ya da zorunluluk hâlinde uzman hekimden görüş alır. 

(5) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren acil durumlarda sosyal inceleme sonucu beklenme-
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den tedbir kararı verilebilir. Ancak sosyal inceleme daha sonra yaptırılarak, gerektiğinde ted-
bir konusunda verilen karar değiştirilebilir.

(6) İnceleme, kararda gösterilen sürede tamamlanmalıdır; gerektiğinde ek süre talep edile-
bileceği gibi kararda bir süre belirtilmemiş olması hâlinde incelemenin çocuğun durumunun 
aciliyetine uygun bir süre içerisinde tamamlanarak, raporun mahkemeye sunulmuş olması 
gerekir.

(7) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması 
hâlinde, gerekçesi kararda gösterilir.

Sosyal İnceleme Raporları

Madde 21 - (1) Sosyal inceleme raporlarında yapılan incelemenin özelliğine ve verilen göre-
vin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına yer verilir;

a) Hakkında inceleme yapılması talep edilen çocuğun;

1) Doğumundan başlayarak geçirdiği gelişim aşamaları,

2) Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve moral gelişim özellikleri,

3) Ailesinin toplumsal, ekonomik ve kültürel durumu,

4) Aile bireyleri arasındaki ilişki, 

5) Okul ve iş ortamı ile boş zamanlarını değerlendirdiği çevre,

6) İçinde bulunduğu hukukî durum ve adlî mercilerin müdahalelerini gerektiren olaylar,

7) İnceleme sırasında uzmanlar tarafından tespit edilen davranışları,

8) Suçluluklarına ve topluma uyumsuzluklarına veya korunmaya muhtaç olmalarına neden 
olan etkenler hakkında bilgiler,

b) Çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden incelenmesi sırasında elde edilen ve olayın 
açıklanması bakımından önemli görülen bilgiler,

c) Çocuk hakkında Kanunun 5 inci maddesinde gösterilen tedbirlerden hangisinin yararlı 
olacağına, tedbirin yanında denetim altına alınmasına gerek olup olmadığına dair öneriler,

d) Çocuk hakkındaki tedbir veya denetim kararlarının ne kadar süre ile uygulanması gerek-
tiğine ilişkin öneriler,

e) Çocuklar ve ailelerine uygulanabilecek özel tretman veya psikiyatrik tedavi hususunda 
öneriler.

(2) Raporda çocuğun işlediği fiille ilgili olarak hukukî anlam ve sonuçları kavrayabilme ve 
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığı hakkında sonuç 
değerlendirmesinde bulunulmaz.

(3) Sosyal inceleme raporu, suça sürüklenmiş çocuğun, işlediği fiilin hukukî anlam ve so-
nuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme 
tarafından takdirinde göz önünde bulundurulur. 

Sosyal İnceleme Raporları Hakkında Bilgi Edinme

Madde 22 - (1) Sosyal inceleme raporunun birer örneğini çocuğun avukatı veya yasal temsil-
cisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa raporun 
içeriği hakkında bilgi verilir. Ancak, söz konusu bilgi ve belgeler gizli tutulur, amacı dışında 
kullanılamaz.

(2) Çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal inceleme 
raporu hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, 
raporun incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir. Ancak, sosyal inceleme raporla-
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rından çocuğun bilgi sahibi olması hâlinde çocuğun psiko - sosyal gelişimini olumsuz yönde 
etkileyeceği kanaatine varıldığı takdirde çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi temel ilke-
si nazara alınarak çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgileri içeren bilgi ve 
belgeler çocuğa verilmeyebilir. 

(3) Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir karar-
larının yerine getirilmesinde hazırlanacak uygulama plânına veya çocuk hakkında denetim 
altına alma kararı verilmiş ise denetim plânı, denetim raporu ve değerlendirme raporlarına 
esas olmak üzere; birinci ve ikinci fıkradaki ilkelere uymak şartıyla sosyal inceleme raporun-
dan yararlanılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETİM 

Denetim Altına Alma Kararı

Madde 23 - (1) Denetim altına alma kararı; 

a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocuk hakkındaki kararın amacına ulaşma-
sını ve çocuğa etkili bir koruma ve gözetim hizmeti sunulmasını sağlamak üzere kararların 
yerine getirilmesinin izlenmesi ve denetlenmesini, 

b) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilen çocuk hakkında mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim plânı 
doğrultusunda suça sürüklenen çocuğun toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu 
her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı,

ifade eder.

(2) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından denetim altına alma kararı verilebilecek hâller-
de, çocuğun; yetiştirilme şekli, kişisel özellikleri, yaşadığı çevre, bulunduğu ortam ve onun 
suça yönelmesine etkin davranışlar araştırılır. 

Denetim Görevlisinin Görevlendirilmesi 

Madde 24 - (1) Suç tarihinde oniki yaşını bitirmiş suça sürüklenen çocuklar hakkında ko-
ruyucu ve destekleyici tedbir kararı ile birlikte çocuğun denetim altına alınmasına karar 
verilmesi hâlinde; denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğü veya bürosu 
tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. Bu halde denetime ilişkin mahkeme kararı 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel 
defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya 
büro bu kararı çocukların denetimine ilişkin deftere kaydeder. Şube müdürlüğü veya büro 
tarafından görevlendirilen denetim görevlisi bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen 
görevleri yerine getirir.

(2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar verilmesi hâlinde; denetimli serbest-
lik ve yardım merkezî şube müdürlüğü veya bürosu tarafından bir denetim görevlisi görev-
lendirilir. 

(3) Korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde oniki yaşını bitirmemiş suça sürükle-
nen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar hak-
kında denetim görevi gözetim esaslarına göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından yerine getirilir. Bu hâlde denetime ilişkin mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcı-
lığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra doğrudan bu kuruma gön-
derilir. 

(4) Denetim altına alınmasına karar verilen çocuk hakkında aynı zamanda koruyucu ve des-
tekleyici tedbir kararı verilmesi hâlinde denetim görevinin ifasında, tedbir kararını ya da ka-
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rarlarını yerine getirecek kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılır. Gerektiğinde çocuk hakkın-
da denetim plânı ve denetim raporlarının hazırlanmasında, tedbiri yerine getirmekle görevli 
kurumda bulunan uzmanlardan yararlanılır.

(5) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocukla iyi 
iletişim kurabilecek olanlar tercih edilir.

Denetim Görevlisinin Görevleri 

Madde 25 - (1) Denetim görevlisinin görevleri şunlardır: 

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 etmek.

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak.

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, 
ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faali-
yetlerini yerinde incelemek.

e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini 
izlemek, tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek. 

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye ra-
por vermek.

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, 
bakım ve gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar.

(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun devam 
ettiği okul, işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim görevlisine 
yardımcı olmak, görevi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar.

(4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler. 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Hâlinde Yapılacak İşlemler

Madde 26 - (1) Hakkında kamu davasının açılması ertelenen çocuğun, denetim altına alın-
masına da karar verilmesi hâlinde; çocuğa ilişkin mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığı-
na gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildik-
ten sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya büro bu kararı çocuk-
ların denetimine ilişkin deftere kaydettikten sonra çocuğun ailesi veya kanuni temsilcisine 
on gün içinde çocuk ile birlikte şube müdürlüğü veya büroya başvurması için bildirim yapar. 
Bu süre içinde başvurulması hâlinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince denetim 
görevlisi görevlendirilir. Denetim görevlisi bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen gö-
revleri yerine getirir.

(2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen ancak denetim altına alınmayan 
çocuklara ilişkin ilâmlar Cumhuriyet başsavcılığınca takip edilir. 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin verilen kararlar, talî karar fişi düzen-
lenerek sisteme kaydedilmek üzere Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, kanunun kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine ilişkin maddele-
rinde belirtilen amaçlar için kullanılabilir.



ÇKKY

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 341

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hâlinde Yapılacak İşlemler

Madde 27 - (1) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ancak bir yükümlülük 
belirlenmeyen ve denetim altına alınmasına karar verilmeyen çocuklar ile ilgili kararlar, talî 
karar fişi düzenlenerek sisteme kaydedilmek üzere Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne 
gönderilir. 

(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hâlinde mahkemece denetim süresi içinde; 
denetimli serbestlik tedbiri olarak yükümlülük belirlenen veya denetim altına alma kara-
rı verilen ya da yükümlülük belirlenerek denetim altına alma kararı verilen çocuğa ilişkin 
mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca denetim-
li serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube 
müdürlüğü veya büro bu kararı çocukların denetimine ilişkin deftere kaydettikten sonra ço-
cuğun ailesi veya kanunî temsilcisine on gün içinde çocuk ile birlikte şube müdürlüğü veya 
büroya başvurması için bildirim yapar. Bu süre içinde başvurulmaması hâlinde defterdeki 
kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla mahkemeye bildirilir. Bu süre 
içinde başvurulması hâlinde karar aşağıda belirtilen usûl ve esaslar kapsamında yerine ge-
tirilir: 

a) Mahkemece sadece yükümlülük belirlenmesi hâlinde bu yükümlülük 20/12/2005 tarihli ve 
26029 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinde 
belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 

b) Mahkemece sadece denetim altına alma kararı verilmesi hâlinde bu karar bu Yönetmeli-
ğin 24 ve 25 inci maddeleri gereğince yerine getirir. 

c) Mahkemece yükümlülük ile birlikte denetim altına alma kararı verilmesi hâlinde bu karar 
(a) ve (b) bentlerine göre yerine getirilir. 

(3) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen kararlar, talî karar fişi düzen-
lenerek sisteme kaydedilmek üzere Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, kanunun kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine ilişkin maddele-
rinde belirtilen amaçlar için kullanılabilir.

Denetim Plânı 

Madde 28 - (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal ince-
lemeyi yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görev-
lendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir. 

(2) Denetim plânı hazırlanırken koruyucu ve destekleyici tedbir kararını uygulayacak yerin 
görüşü alınır ve denetim plânı işbirliği içinde hazırlanır.

(3) Denetim plânı hazırlanırken;

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

b) Çocuğun ihtiyaçları, 

c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti, 

d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından çocuğa 
verilen desteğin derecesi,

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

f) Çocuğun görüşü, 

dikkate alınır.
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(4) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhal uygulanır.

(5) Çocuklar hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının infaza başlama tarihi denetim 
plânının hâkim tarafından onaylandığı tarihtir.

Denetim Raporu

Madde 29 - (1) Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile 
çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların 
çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini 
gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde 
mahkeme veya çocuk hâkimine denetim raporu verir.

Değerlendirme Raporu

Madde 30 - (1) Denetim görevlisi, denetim altında bulunan çocuğun şahsî, sosyal ve duy-
gusal durumunu, okul ve arkadaş çevresini, aile yaşantısını göz önünde bulundurarak, yapı-
lan rehberlik ve iyileştirme çalışmaları neticesinde çocuğun nasıl bir gelişme gösterdiğini, 
olumsuz davranışlarını değiştirmedeki istekliliği ve başarısı ile çocuk hakkında yapılmasının 
faydalı olacağını düşündüğü diğer çalışmaların belirtildiği bir değerlendirme raporu hazırla-
yarak, üç ayda bir mahkeme veya çocuk hâkimine verir.

(2) Değerlendirme raporu hazırlandığı hallerde denetim raporu, bu rapor içinde değerlen-
dirilir.

Denetime Ara Verilmesi

Madde 31 - (1) Denetim altına alınanın askere gitmesi veya sağlık, yurtdışı eğitimi gibi yerle-
şim yerinden geçici süreyle ayrılmasını haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen ma-
zeretine dayandırabilmesi hâlinde denetime ara verilir. Bu halde Cumhuriyet başsavcılığınca 
bir karar verilerek bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre tebliğ edilir. 

Denetimin Sona Ermesi 

Madde 32 - (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden bek-
lenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir.

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilme-
sine başlanmakla sona erer.

Bildirim 

Madde 33 - (1) Şube müdürlüğü veya büro tarafından yapılacak bildirim, suça sürüklenen 
çocukların aileleri veya kanunî temsilcilerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre yapılır. 

(2) Bildirim, hükümde gösterilen adrese yapılır. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkeme-
ye veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür, aksi halde hükümde gösterilen 
adrese yapılan tebligat geçerlidir.

Yetki Alanı ve Çocuğun Yerleşim Yerinin Değişmesi 

Madde 34 - (1) Yetki alanında şube müdürlüğü veya büro bulunmayan Cumhuriyet başsavcı-
lığı, kararı denetimli serbestlik genel defterine kaydettikten sonra, şube müdürlüğünün bağlı 
bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Karar, Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli 
serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğüne gönderilir. 

(2) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri hükmedilen ya da denetim altına alınan çocuğun, 
infaz sırasında yerleşim yerinin değişmesi hâlinde dosya, yerleşim yerinin bulunduğu şube 
müdürlüğü veya büroya gönderilir. 
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Denetim Plânı İle Denetim ve Değerlendirme Raporları Hakkında Bilgi Edinme

Madde 35 - (1) Denetim plânı ile denetim ve değerlendirme raporlarının birer örneğini ço-
cuğun avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâki-
minden alabilir. Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi verilir.

(2) Çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin denetim plânı ile 
denetim ve değerlendirme raporları hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı 
olduğuna kanaat getirilirse, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir. An-
cak, denetim raporlarından çocuğun bilgi sahibi olması hâlinde çocuğun psiko - sosyal geli-
şimini olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varıldığı takdirde çocuğun yarar ve esenliğinin 
gözetilmesi temel ilkesi nazara alınarak çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 
bilgileri içeren bilgi ve belgeler çocuğa verilmeyebilir. 

ALTINCI BÖLÜM

GÖREVLİLERİN HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

Hâkim ve Savcıların Hizmet Öncesi ve Meslek İçi Eğitimleri 

Madde 36 - (1) 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim 
ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılması-
nın Esas ve Usûllerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hâkim ve savcı adaylarına 
çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. 

(2) Hâkim ve savcılara mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına uygun 
olarak 29/8/1983 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eği-
tim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve 
psikolojisi gibi konularda uzmanlaşmalarını sağlamak ve kendilerini geliştirmelerine yönelik 
eğitim verilir.

Diğer Görevlilerin Hizmet Öncesi ve Meslek İçi Eğitimleri

Madde 37 - (1) 4/2/1986 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Aday Memur-
larının Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli 
serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine adaylık dö-
nemlerinde çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim 
verilir. 

(2) Sosyal çalışma görevlileri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğünde 
görevli denetim görevlilerine 16/7/1985 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Adalet Bakan-
lığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çocuk hukuku, sosyal hizmet, 
çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda uzmanlaşmalarını sağlamak ve kendilerini geliş-
tirmelerine yönelik eğitim verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Tutulacak Kartonlar

Madde 38 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında kamu davasının açılmasının ertelenmesine 
dair kararların saklandığı özel bir karton tutulur. Bu kartona konulacak karar nüshalarında 
Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunması zorunludur. 

(2) Denetim altına alınan çocuklar hakkında verilen kararların tarih ve sıra numarasına göre 
saklandığı özel bir karton tutulur. Bu kartonlara konulacak karar nüshalarında ilgisine göre 
hâkim veya mahkeme başkanı ile zabıt kâtibinin imzalarının ve mahkeme mührünün bulun-
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ması zorunludur. Ayrıca, çocukların isimlerini ve karar numaralarını gösteren bir liste yapılır. 
Bu listeler, çocuk hakkında mükerrer karar verilmesini önlemek için o yerde bulunan çocuk 
ve çocuk ağır ceza mahkemelerine bildirilir.

Raporlar

Madde 39 - (1) Sosyal inceleme raporu, denetim plânı, denetim ve değerlendirme raporları 
ile çocukların kişilik gelişimlerini, aile ve sosyal çevrelerini gösteren her türlü evrak dava 
dosyası içinde ayrı bir bölümde tarih sırasına uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Sosyal inceleme raporlarının bir örneği, raporu hazırlatan mahkeme veya Cumhuriyet 
başsavcılıklarınca ayrı bir kartonda tutulur, isme göre listelenir. Söz konusu listelerin birer 
örneği, her ay güncellenerek aynı yerde bulunan çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile 
Cumhuriyet başsavcılığına bilgileri bakımından gönderilir. 

Elektronik Ortamda Kayıt

Madde 40 - (1) Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlandığı takdirde, defterlerle 
birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Elektronik ortamda 
tutulan kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti hâlinde, kayıtların yazılı olarak tutulması uygu-
lamasından vazgeçilebilir.

Yürürlük 

Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukla-
rın korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile 
suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, 
bu kararların yerine getirilmesinde kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri 
kapsar. 

Dayanak

Madde 3 - (Değişik: RG - 23/5/2012 - 28301) 

(1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 47 nci maddesi 
ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 

1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, 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 tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hak-
kında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu,

b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuk-
larla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk 
mahkemesi hâkimini,

c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,

ç) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir 
kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,

d) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi 
bulunmayan yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,

e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alan-
larında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

Madde 5 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun yararı göz önünde bulundurula-
rak, öncelikle kendi aile ortamında korunmasının sağlanması ile yaşına ve gelişimine uygun 
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eğitim ve öğreniminin desteklenmesini, kişiliğinin ve toplumsal sorumluluğunun geliştiril-
mesini sağlamaya yönelik;

a) Danışmanlık,

b) Eğitim, 

c) Bakım, 

d) Sağlık,

e) Barınma,

tedbirleridir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına(1) Başvuru, Bildirim Mükellefiyeti ve Yükümlülükler

Madde 6 - (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, köy ve mahalle muhtarları, belediye 
zabıta memurları, sağlık ve eğitim kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevli-
leri, sivil toplum kuruluşları ile bir çocuğun korunma ihtiyacı olduğundan haberdar olanlar, 
durumu il ve ilçelerdeki (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar 
müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Çocuk veya çocuğun bakımından sorumlu kimseler, çocuğun korunma altına alınması 
amacıyla il ve ilçelerdeki (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar 
müdürlüklerine başvurabilir. 

(3) İl ve ilçe (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar müdürlük-
leri, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında basın ve yayın organları ile benzeri iletişim 
araçlarında çıkan haberleri ve her türlü duyumu ihbar kabul ederek ayrıca bir resmî duyuru 
gelmesini beklemeden harekete geçerek bunları araştırmakla yükümlüdür.

(4) İl ve ilçe (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar müdürlükle-
ri, çevrelerinde korunma ihtiyacı olan Kurum hizmetinden yararlanamayan çocukları tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
bulunur.

(5) (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendisine 
bildirilen olaylar ve yükümlülükleri ile ilgili olarak gerekli incelemeyi derhâl yapar. İnceleme 
ve müteakip işlemler, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Çocuk Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğünün çocuklara ilişkin mevzuatına göre yürütülür. 

(6) Yapılan inceleme sonucu, müracaatçının gereksinim ve aciliyet durumu göz önünde bu-
lundurularak, Kurumun vermiş olduğu hizmet modellerinden yararlandırılabilir ya da ilgili 
kurumlara yönlendirilebilir. 

(7) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gereken hâllerde, il veya ilçe (Değişik 
ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüğünce çocuk hakkında 
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 
21 inci maddesine uygun olarak hazırlanacak sosyal inceleme raporu, talep yazısı ekinde 
mahkemeye veya çocuk hâkimine sunulur.

Acil Korunma Kararı Alınması

Madde 7 - (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde ço-
cuk, sağlık kontrolü yaptırıldıktan sonra (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakım ve gözetim 
altına alınır. 

(2) Acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten 
itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün 
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içinde talep hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve 
gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir. 

(3) Acil korunma kararı alınıncaya kadar geçen sürede çocuk; (Değişik ibare: RG - 
23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar il müdürünün oluruna istinaden (Değişik iba-
re: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet modellerinden 
yararlandırılır.

(4) 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 sonucun-
da, tedbir kararı alınmasının gerekmediği 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.

(5) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden ko-
ruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınmasında Yetki ve Usûl 

Madde 8 - (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, ba-
bası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet sav-
cısının istemi üzerine veya re’sen çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, 
vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.

(2) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya ka-
dar hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 
tedbir kararları, aile mahkemeleri kurulan yerler bakımından bu mahkemeler, kurulu bulun-
mayan yerler bakımından asliye hukuk mahkemelerince alınır. 

(3) Hakkında kovuşturma başlatılmış olan çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbir ka-
rarı kovuşturmanın yapıldığı mahkemece alınır.

(4) Soruşturma sırasında, suça sürüklenen çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir 
talebinde bulunulup da mahkeme veya çocuk hâkiminden tedbir kararı alınmış ise kararın 
bir sureti soruşturma dosyası içine konularak kovuşturma makamlarının bilgisine sunulur.

(5) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve 
dilsizler hakkında mahkemece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrası ile 33 üncü maddesi uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanabilir.

(6) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile 
onbeş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin 
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamamaları veya davranışlarını yönlendirme yetenekleri-
nin yeterince gelişmemiş olması hâlinde mahkemece, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 
inci maddesinin ikinci fıkrası ile 33 üncü maddesi uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbir-
lerine hükmolunur. 

(7) Çocuk hâkimi veya mahkemece, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuk-
larla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında verilecek tedbir kararlarının usûlünde, Kanu-
nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

(8) Çocuk hâkimi veya mahkemece, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmeden önce 
yeterli idrak gücü bulunan çocuğun yazılı veya sözlü olarak görüşü alınır. Gerektiğinde koru-
yucu ve destekleyici tedbir kararını istemeye yetkili olan çocuğun anası, babası, vasisi, ba-
kım ve gözetiminden sorumlu kimse ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü temsilcileri de dinlenebilir.
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(9) Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca görevli mahkeme, korunma ihtiyacı 
olan çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22/11/2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel 
ilişki kurulması gereken hâllerde de duruşma yaparak karar vermeye yetkilidir.

(10) Aile mahkemeleri, bakmakta oldukları davalar ile ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararı verebilir. 

(11) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. Ancak, fiili 
işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş ya-
şını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî 
anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından sosyal inceleme yaptırılması zorunludur.

(12) Mahkeme veya çocuk hâkimi bir veya birden fazla tedbire karar verebilir. Tedbir kararı 
verilirken, Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen; kurumda bakım ve kurumda tutmanın 
son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumlu-
luğun paylaşılmasının sağlanması temel ilkesinden hareketle çocuğu öncelikle aile içinde 
destekleyen danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin alınması esası gözetilir. Ancak; ço-
cuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve âdetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, 
gelişme, korunma ve katılım hakları ile yarar ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti 
hâlinde; diğer tedbirler yanında kurumda bakım veya barınma tedbiri kararı alınması önce-
likle değerlendirilir.

(13) Tedbir kararında; tedbirin türü ile tedbiri uygulayacak kişi, kurum veya kuruluş adları 
gösterilir. Gerektiğinde kararda tedbirin süresi de belirtilir. 

(14) Tedbir kararları verilirken, tedbirin belirli bir yerde uygulanması sonucunu doğuracak 
şekilde hizmet sunumu bakımından idarenin takdir alanını kısıtlayacak veya hizmet model-
lerini ve sınırlarını daraltabilecek uygulamalara sebebiyet verilmemesine özen gösterilir.

(15) Çocuk hâkimi veya mahkeme, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verdiği 
çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir. 

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Gönderilmesi

Madde 9 - (1) Mahkeme veya çocuk hâkimince bu Yönetmelik uyarınca verilen; 

a) Danışmanlık ve barınma tedbir kararları, ilgisine göre il millî eğitim müdürlükleri, (Değişik 
ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri 
ya da yerel yönetimlere, 

b) Eğitim tedbiri kararı, ilgisine göre il millî eğitim müdürlüklerine veya Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerine,

c) Bakım tedbiri kararı(Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı il veya ilçe 

müdürlüklerine,

ç) Sağlık tedbiri kararı, il sağlık müdürlüklerine,

gönderilir. 

(2) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı, kesinleştirilmesi beklenmeksizin derhâl uygulanır. 

(3) Tedbir kararlarının, kararı veren mahkemenin veya çocuk hâkimliğinin bulunduğu yerde 
uygulanması esastır. Ancak, tedbir kararının uygulanmasının, kararın gönderildiği ildeki ku-
rum veya kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi mümkün olmadığı taktirde çocuğun yararı 
gözetilerek tedbir kararını yerine getirmekle sorumlu kurum tarafından tedbirin nerede yeri-
ne getirileceğine karar verilir. 
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Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Süresinin Uzatılması

Madde 10 - (1) Hâkim veya mahkeme; denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım 
ve gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi 
ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re’sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını 
inceleyerek, süresini uzatabilir veya değiştirebilir.

(2) Hâkim veya mahkeme, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının değiştirilmesi veya sü-
resinin uzatılması yönünde bir karar vermeden önce tedbir kararını uygulayan kişi, kurum 
veya kuruluştan tedbirin uygulanması hakkında gerekçeli bir rapor isteyebilir.

Tedbir Kararının Kaldırılması veya Sona Ermesi

Madde 11 - (1) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destek-
leyici tedbirin kaldırılmasına karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu 
yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya 
mahkemeye bildirilir. 

(2) Tedbir kararının kaldırılmasını, denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gö-
zetimini üstlenen kimseler, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcileri ile 
Cumhuriyet savcısı talep edebilir.

(3) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla ayrıca bir karara gerek kalmaksızın 
kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve ço-
cuğun rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine 
karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ

Danışmanlık Tedbiri

Madde 12 - (1) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk 
yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde 
yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir. 

(2) Danışmanlık tedbirleri, çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hak-
kında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında onu desteklemek ya da uygulanması 
muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır. 

(3) Özel veya kamu sosyal hizmet kurum veya kuruluşlarında ya da ailesi yanında kalmakta 
olan ve hakkında danışmanlık tedbirine karar verilen çocukların bedensel, zihinsel, psiko 
- sosyal, duygusal gelişimini desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlen-
dirmek ve yeteneklerine uygun bir meslek sahibi olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak 
amacıyla okul başarısını arttırma, madde kullanımı, davranış bozukluğu, ergenlik sorunları, 
aile içi iletişim gibi çocuğun, ailesinin ve çocuğun bakımını üstlenen kişilerin ihtiyaçlarına 
uygun konularda uzmanlaşmış bir veya birden fazla kişi danışman olarak görevlendirilebilir.

(4) Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere; anne baba eğitimi, aile danışmanlığı, aile 
tedavisi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulur. Ayrıca, davranış değişikliği için bu 
anne ve babalar aile eğitimi programlarına yönlendirilebilir. 

(5) Danışmanlık hizmeti, kurumlarda görevli sosyal çalışma görevlileri ile alanında meslekî 
eğitim almış görevlilerce yürütülür. Danışmanlık hizmeti verecek uzman kişilerin uygulaya-
cakları meslekî çalışmalar ve programlara ilişkin standartlar, uygulama esasları ve değerlen-
dirme ölçütleri tedbiri yerine getirecek kurumlar tarafından belirlenir. Uzmanlar alanları da 
belirtilmek suretiyle tedbiri yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, 
il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirilir. 
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(6) Danışmanlık hizmeti verecek olan kişilerin konularında meslekî eğitim almış olmalarının 
yanı sıra yeterliliklerini sertifikaları ile belirten ve alanlarında çalıştıklarını hizmet belgesi ile 
ispat edenler öncelikli olarak tercih edilir.

(7) Danışmanlık tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler tara-
fından yerine getirilir. Danışmanlık tedbirini yerine getirmekle sorumlu kurumlar, bu Yönet-
meliğin yayımından itibaren altı ay içinde uygulama usûl ve esaslarını oluşturarak birer örne-
ğini il ve ilçe koordinasyon makamları ile merkezî koordinasyonun sekretarya hizmetlerini 
yürüten (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

Eğitim Tedbiri

Madde 13 - (1) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak de-
vamına; bu şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel 
eğitim almaları gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna 
devamına, kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, 
araç gereç sağlanmasına yönelik tedbirler ile çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir 
meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut 
kamu ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir. 

(2) Mahkeme veya çocuk hâkimi, eğitim tedbirine karar vermeden önce çocuğun eğitim 
alacağı kişi, kamu veya özel kurumlardan bu konuda bilgi isteyebilir. 

(3) Halk eğitimi ve meslekî eğitim merkezleri ile Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri, açtıkları 
ve açacakları kurs ya da programlar hakkında süre, konu, hedef kitle gibi hususları içeren 
listeleri oluşturarak periyodik olarak mahkeme veya çocuk hâkimi ile il ve ilçelerdeki koor-
dinasyon makamlarına bilgi verir.

(4) Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü, özel eğitime gereksinim duyan engelli çocuklar için eğitim tedbirinin uy-
gulanmasına ilişkin gerekli önlemleri alır. Bu konuda ilde yapılan faaliyet ve programlar hak-
kında mahkeme veya çocuk hâkimi ile il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına periyodik 
olarak bilgi verilir. 

(5) Eğitim tedbiri kararının verilmesinde onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 
uluslararası sözleşmeler ve kanunların öngördüğü sınırlar dikkate alınır. Bunlar hakkında 
eğitimlerinin devamına ilişkin tedbir kararı verilebilir.

(6) Onbeş yaşını doldurmuş çocuk hakkında, iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek 
veya sanat edinme kursuna gitmesine, meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da 
özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik verilen tedbir kararında; Milli Eğitim Ba-
kanlığınca yerine getirilmesinin hükme bağlandığı hâllerde bu Bakanlığın koordinasyonunda 
meslekî eğitim merkezleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yerine getirilmesinin 
hükme bağlandığı hâllerde ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce geliştirilen işgücü-
nün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, meslekî eğitim ve işgücü 
uyum programlarına yönlendirilmek suretiyle yerine getirilir. Bu eğitim programlarına erişim-
de güçlük yaşanıyorsa, tedbir kararı verilen çocuğun Türkiye İş Kurumuna Genel Müdürlü-
ğüne müracaatı sonrasında vasıflarına uygun işçi arayan özel işyerleri ile bağlantısı sağlanır. 
Kamuda işe yerleştirme ise, kamuda işe alınacaklarla ilgili kanun hükümleri çerçevesinde 
yerine getirilir.

(7) Hiç eğitim almamış veya zorunlu eğitimini yarıda bırakmış, zorunlu eğitim yaşını tamam-
lamış olup haklarında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocukların; eğitimlerini 
sürdürebilmeleri, kapasitelerini geliştirebilmeleri, iş ve meslek edinebilmeleri amacıyla Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Mü-
dürlüğünce gerekli önlemler alınır. 
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(8) Eğitim tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili 
birimleri tarafından yerine getirilir. 

Bakım Tedbiri

Madde 14 - (1) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir ne-
denle görevini yerine getirememesi hâlinde, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından çocuğun resmî veya özel bakım 
yurduna yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya Kurumun bu kapsamda 
yürüttüğü hizmet modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbirdir. 

(2) Bakım veya barınma tedbir kararı alınan ve ihmal veya istismara uğrayan, psiko - sos-
yal sorunları nedeniyle uyum sorunu yaşayanlar ile olumsuz yaşam deneyimlerini devam 
ettirmeleri nedeniyle rehabilitasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların, rehabilitasyo-
nu sağlanıncaya kadar korunma ihtiyacı olan diğer çocuklarla aynı ortamda bakılmamaları 
esastır. Bu çocukların öncelikle (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından bu amaçla kurulmuş merkezlerde reha-
bilitasyonları sağlanır. 

(3) Sağlık ve bakım tedbirinin birlikte uygulanacağı hallerde, öncelikle suça sürüklenen 
veya korunma ihtiyacı olan çocuklardan tedavisi gereken ağır ruhsal hastalığı veya madde 
bağımlılığı nedeniyle fiziksel sorunları olanların rehabilitasyonu bu amaçla kurulmuş resmî 
veya özel sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilir. Bunlardan bakım tedbirini gerektirenler, yata-
rak tedavileri tamamlandıktan sonra bakım amacıyla aile yanına veya bu amaçla kurulmuş 
resmî veya özel kuruluşa yerleştirilir.

(4) Bakım tedbiri kararı verilen çocukların kolluk kuvvetlerince (Değişik ibare: RG - 
23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine teslim edile-
ceği hâllerde, çocuğun ilk sağlık kontrolü yapıldıktan sonra teslimi sağlanır. Bulaşıcı hastalığı 
olan çocukların tedavisi Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Bu durumdaki çocuklar hakkın-
da derhâl sağlık tedbiri alınması için mahkeme veya çocuk hâkimine başvurulur. 

(5) Bu tedbirin uygulanmasında Kurum tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yabancı uy-
ruklu çocukların vatandaşı olduğu ülkenin konsoloslukları ile irtibat sağlanır. 

(6) Sağlık kontrolü ve tedaviye ilişkin hizmetlerden doğan tüm giderler Sağlık Bakanlığınca 
karşılanır. 

(7) Bakım tedbiri, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından yerine getirilir. 

Barınma Tedbiri

Madde 15 - (1) Barınma tedbiri, yaşamını devam ettirmek için yeterli ve sağlıklı bir barınma 
yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlar ile bunların ço-
cuklarına uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir.

(2) Barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutu-
lur. 

(3) Barınma tedbiri kararı verilen kimselerin, kolluk kuvvetlerince tedbir kararını uygulaya-
cak Kuruma teslim edileceği hâllerde, bu kimselerin ilk sağlık kontrolü yapıldıktan sonra 
teslimi sağlanır. Bulaşıcı hastalığı olanların tedavisi Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Bu 
durumdaki kimseler hakkında derhâl sağlık tedbiri alınması için mahkeme veya çocuk hâ-
kimine başvurulur. 

(4) Bu tedbirin uygulanmasında kurum tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yabancı uy-
ruklu kimselerin vatandaşı olduğu ülkenin konsoloslukları ile irtibat sağlanır. 

(5) Sağlık kontrolü ve tedaviye ilişkin hizmetlerden doğan tüm giderler Sağlık Bakanlığınca 
karşılanır. 
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(6) Barınma tedbiri, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı il ve ilçe müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından yerine 
getirilir.

Sağlık Tedbiri

Madde 16 - (1) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi 
için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı olanların 
tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir. 

(2) Suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan akıl hastası çocuklar hakkında ruhsal sağlı-
ğının tedavisi için öncelikle sağlık tedbirine karar verilmesi esastır.

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi acil korunma kararı veya koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararlarını vermeden önce çocuğun sağlık durumu hakkında sağlık kuruluşlarından rapor 
isteyebilir. 

(4) Akıl hastalığı veya madde bağımlılığı sebebiyle sağlık tedbirine hükmetmeye ve kısıt-
lamaya resmî sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Ancak, çocuğun akıl hastalığı veya 
madde bağımlılığının açıkça belli olduğu hallerde; kendisi veya anası, babası, vasisi, bakım 
ve gözetiminden sorumlu kimsenin tedavi talep etmesi üzerine veya re’sen rapor alınmadan 
da sağlık tedbirine karar verilebilir. 

(5) Sağlık kurulunca düzenlenen rapora göre toplum açısından tehlikeli olan suça sürükle-
nen veya korunma ihtiyacı olan akıl hastası çocuklar hakkında sağlık tedbiri, yüksek güven-
likli sağlık kurumlarında korunma ve tedavi altına alınmak suretiyle yerine getirilir.

(6) Akıl hastası çocuk hakkında toplum açısından tehlikeliliğinin devam edip etmediği veya 
önemli ölçüde azalıp azalmadığı hususunda en geç üçer aylık dönemler hâlinde mahkeme 
veya çocuk hâkimine bilgi verilir.

(7) Yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlike-
liliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme 
veya çocuk hâkimi kararıyla çocuğun yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi 
altına alınmasına ilişkin karar kaldırılarak çocuk serbest bırakılabilir.

(8) Sağlık kurulu raporunda akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre güvenlik bakı-
mından çocuğun tıbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise bunun süre ve 
aralıkları belirtilir. 

(9) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, çocuğun ana, baba, vasisi, 
bakım ve gözetimini üstlenen kimseler ya da hakkında bakım veya barınma tedbiri verilmiş 
ise bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurum ya da kuruluşlarca bu çocukların teknik 
donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.

(10) Tıbbî kontrol ve takipte, çocuğun akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin 
arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak 
sağlık tedbirine hükmedilir. Bu durumda, yukarıdaki işlemler tekrarlanır. 

(11) Yatarak tedavisi tamamlanan çocuklardan haklarında bakım veya barınma tedbir kararı 
bulunanlar, kararı uygulamakla görevli kurum tarafından aile yanına, kuruma veya bu amaç-
la kurulmuş resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.

(12) Sağlık tedbirleri kapsamında uygulanan tedavinin özelliklerine bağlı olarak bir aile veya 
kurum yanında bakımı gereken çocuklar hakkında verilen sağlık ve bakım tedbirleri birlikte 
uygulanır. Bunun için ilgili kurum veya kuruluşlar işbirliği yapar.

(13) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olan çocukların, koruyucu ve 
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destekleyici sağlık tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarının 
tedavi altına alınmasına yönelik olarak verilen kararların yerine getirilmesinde tedavi için ço-
cuğun rızası aranmaz. Tedbirin uygulama süresince ilgili kurum uzmanı tarafından, çocuğa 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgi verilir, 
sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunulur ve yol gösterilir. 

(14) Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri marifetiyle sağlık tedbirinin yerine getirileceği 
uygun sağlık kurum veya kuruluşunu belirleyerek, çocuğun bu kuruma ilk müracaatını sağ-
lamak zorundadır. Ayakta tedavisi uygun görülen çocukların tedavisi; ana, baba, vasisi, 
bakım ve gözetimini üstlenen kimseler ya da haklarında bakım ve barınma tedbiri verilmiş 
ise bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurum ya da kuruluşlarca belirlenen sağlık kurum-
larına gönderilmeleri ile sağlanır. Gerektiğinde kolluk birimlerinden güvenliğin sağlanması 
için yardım istenebilir.

(15) Sağlık tedbiri, Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Bakım ve Barınma Tedbirleri İle İlgili Yardım ve Destek Talebi

Madde 17 - (1) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan 
kolluk hizmetleri ilgili birimlerden talep edilir. Kolluk birimleri, bu talepleri geciktirmeksizin 
yerine getirir. 

(2) Bakım ve barınma tedbir kararı alınan kişiler ile çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve 
diğer bakanlıkların görev alanına giren hususlarla ilgili olarak (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 
- 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılan her 
türlü yardım ve destek talepleri Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili 
diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Tedbir Kararlarının Uygulanması, Takibi ve Denetimi 

Madde 18 - (1) Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, 
bu tedbir kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda bir plân hazırlanarak uygulamaya 
konulur. Bu plân çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı tarihten itibaren en geç on gün 
içerisinde mahkeme veya çocuk hâkiminin onayına sunulur. Mahkeme veya çocuk hâkimi, 
gerektiğinde uygulama plânının değiştirilmesini isteyebilir. 

(2) Uygulama plânı hazırlanırken çocuk hakkında düzenlenmiş sosyal inceleme raporundan 
da yararlanılabilir. 

(3) Uygulama plânında, kararın uygulanmasından sorumlu kişi, tedbirin türü ve süresi, ted-
birin uygulanmasında hangi kurumlarla işbirliği yapılacağı ve hangi hizmetlerin sağlanacağı, 
nelerin amaçlandığı ve ilerlemenin nasıl ölçüleceğine ilişkin bilgilere yer verilir. 

(4) Tedbir kararını veren mahkeme veya çocuk hâkimi, tedbir kararlarının uygulanmasını, 
tedbirden beklenen gayenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, uygulanan tedbirin çocuğun ge-
lişimini hangi yönde etkilediğini en geç üçer aylık sürelerle incelettirir. 

(5) Tedbirlerin uygulanmasına ilişkin inceleme, mahkemede görevli sosyal çalışma görevli-
lerine yaptırılır. 

(6) Hakkında bakım ve barınma tedbiri kararı verilen ve (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 
28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan çocukla ilgili 
inceleme görevi öncelikle bu kurumda çalışan sosyal çalışma görevlilerine yaptırılır. Ancak, 
çocuğun yüksek yararının gerektirdiği durumlarda inceleme görevi mahkemeye atanan sos-
yal çalışma görevlilerine de yaptırılabilir. 

(7) Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında 
fiili ya da hukukî bir engel bulunması hâlinde, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasın-
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da öngörülen nitelikleri haiz olmak şartıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya 
serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri, inceleme için görevlendirilebilir. 

(8) Sosyal çalışma görevlilerinin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç du-
yulması hâlinde, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz 
olmak şartıyla mahkemece, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest mes-
lek icra edenlere de inceleme yapma görevi verilebilir.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralarda sayılanlar arasından temin edilemediği takdirde inceleme 
yaptırmak için denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam edilen sosyal çalışma görevlisin-
den de yararlanılabilir.

(10) Görevlendirme yapılırken bilirkişilerin iş durumu gözetilerek 1/6/2005 tarihli ve 25832 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet 
Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
hazırlanan listelerden yararlanılır. 

(11) Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralara göre yapılan görevlendirmelerde, incelemeyi 
yapanlara mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından bilirkişilik esasları çerçevesinde tayin 
edilecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

(12) İncelemeyi yapan sosyal çalışma görevlisi ya da uzman, inceleme sonucunda bir rapor 
düzenleyerek on gün içinde mahkemeye veya hâkime verir. Gerekli görüldüğünde raporu 
düzenleyen uzman dinlenebilir. Rapor yeterli görülmezse yeniden inceleme yaptırılır.

(13) Kanunda yazılı tedbirlerin uygulanması amacıyla özel ve resmî kişi, kurum ve kuruluş-
larca verilecek hizmetler, Kanunun ilgili tedbiri yerine getirmekle sorumlu tuttuğu Bakanlığın 
denetiminde yürütülür. Ancak bu tedbirlerin yerine getirilmesinde ceza infaz kurumlarına 
herhangi bir görev yüklenemez.

(14) Haklarında bakım veya barınma tedbiri kararı verilen ve uygulanması amacıyla kurum 
ve kuruluşlara teslim edilen çocuklara ilişkin nakiller, kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklara 
ilişkin işlemler ile izin, ziyaret, harçlık, giyim - kuşam, kırtasiye ve benzeri işlemler, tedbiri 
uygulayan kurum veya kuruluşların kendi mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOORDİNASYON

Merkezî Koordinasyon

Madde 19 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koor-
dinasyonu (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
sağlanır.

(2) Koordinasyonun sekretarya hizmetleri (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(3) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonunu 
sağlamak üzere (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı Müsteşarının veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında; (Ek ibare: 
RG - 23/5/2012 - 28301) Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşar yardımcıları, (Değişik ibare: RG 
- 23/5/2012 - 28301) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ile (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 
- 28301) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürünün (Mülga ibare: RG - 23/5/2012 - 
28301) (…) katılımı ile gerek görülen hâllerde toplântı düzenlenerek gündeme alınan ko-
nular görüşülür. 

(4) İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının konulara ilişkin 
görüşleri alınabileceği gibi temsilcileri de toplântıya çağrılabilir.



356 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

(5) Toplântının gündemi, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve on beş gün önce top-
lântıya katılacaklara bildirilir. Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlar, uygulamada 
karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirerek, 
toplântı gündemine alınmasını teklif edebilirler.

(6) Toplântıda tavsiye niteliğinde alınan kararlar, tedbir kararlarını uygulamakla görevli ku-
rumlar tarafından değerlendirilerek genelge veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirilebilir.

(7) (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruyucu 
ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen 
sağlama ve eşgüdüm hâlinde; kanunda yazılı tedbirlere işlerlik kazandırmak ve uygulanma-
sını sağlamak üzere temel ilkeler ve ihtiyaçlar belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir, 
gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

(8) İl ve ilçelerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikler (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 
- 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
değerlendirilerek koordinasyon toplântısına sunulur. Bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli poli-
tikalar geliştirilir, yasal ve idarî tedbirlere ilişkin teklifler hazırlanır. Kurumların hazırladıkları 
çalışma ve projeler görüşülerek karara bağlanır.

İllerde Koordinasyon 

Madde 20 - (1) İllerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurum-
lar arasında bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdüm; vali veya vali yardımcısının başkanlığında, 
Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet 
savcısı ile il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdü-
rü, büyükşehir, il ve merkez ilçe belediye başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bölge müdürü, olmadığı yerlerde Türkiye İş Kurumu il müdürü, gençlik ve spor il müdürü, 
(Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürü, (De-
ğişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) il özel idaresi genel sekreteri ya da görevlendirecekleri 
yardımcıları veya vekilleri, denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürü ve baro tem-
silcisi marifetiyle yerine getirilir. 

(2) Gerek görülen hâllerde toplântı düzenlenerek gündeme alınan konular görüşülür. İstek-
leri hâlinde üniversiteler, Kanunda yazılı tedbir kararlarını almaya yetkili mahkeme hâkimleri 
ile davet edilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de toplântıya katılabilirler. Toplântı 
gündemi valinin görüş ve direktifleri ile diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak (Deği-
şik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünce ha-
zırlanır. Toplântı gündemi ve günü sekretarya görevini yürüten koordinatör birim tarafından 
bu kişilere on beş gün önceden bildirilir. 

(3) Valinin ya da görevlendireceği vali yardımcısının tedbir kararının yerine getirilmesinde 
koordinasyona ilişkin emir ve talepleri ile toplântıda alınan kararlar; ilgili kişi, kurum ve ku-
ruluşlarca uygulanır.

(4) İllerde koordinasyonun sekretarya hizmetleri (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yürütülür.

(5) İllerde valiliklerce;

a) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde yerine getirilmesini sağlamak üze-
re Kanunda öngörülen tedbir ve hizmetlerin hızlı, etkili, amaca uygun ve verimli yürütülmesi, 

b) Tedbir kararlarının yerine getirileceği kurumların yapısı ve özellikleri ile tedbir kararlarını 
uygulayacak kişilerin tespit edilerek mahkemelerin bilgilendirilmesi,

c) Kanunun 6 ve 9 uncu maddelerine göre, çocuğun ihbarı ve (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 
- 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine teslimi ile başlayan sü-
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reçte; çocuğun tedavisi ve sosyal inceleme raporu ile benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi 
için mekan ve personel tahsisi dahil olmak üzere gereken tüm tedbirlerin alınması,

sağlanır.

İlçelerde Koordinasyon 

Madde 21 - (1) İlçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumla-
rın koordinasyonu, 20 nci madde hükümlerine göre kaymakamlıkca yerine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEDBİR KARARLARININ KAYDI, TUTULACAK DEFTERLER VE KARTONLAR

Tedbir Kararlarının Kaydı ve İşlemlerin Başlatılması

Madde 22 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, hâkim veya mahkemelerce tutula-
cak koruyucu ve destekleyici tedbir kararları defterine kaydedilir.

(2) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya ku-
ruluşlar, mahkeme veya hâkim tarafından verilen kararın kendilerine bildirildiği veya tebliğ 
edildiği tarihten itibaren çocuğu teslim alarak derhâl gerekli işlemleri başlatır.

(3) Çocuğun bulunamaması hâlinde durum ilgili kolluk birimlerine bildirilir. Mahkeme veya 
çocuk hâkimi tedbir kararının yerine getirilmesi için çocuğun bulunması ve ilgili kuruma 
tesliminin kolluğun çocuk birimi tarafından sağlanmasına karar verebilir. 1/6/2005 tarihli ve 
25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetme-
liğinin 5 inci maddesi hükmü saklıdır. Yakalanan çocuklar ilgili kurumlara teslim edilir. Ted-
bir kararını uygulayacak kurumlar çocuğun teslim alınması için kolluk birimleri ile işbirliği ve 
koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli önlemleri alır. 

(4) Haklarında bakım veya barınmaya ilişkin tedbir kararı alınan ve tedbirin uygulanacağı 
kurum veya kuruluşa teslim edilen çocukların, izinsiz olarak kurum veya kuruluştan ayrılma-
ları durumunda tutanak tutulur. Durum, en seri iletişim araçları ile kolluk birimine bildirilir. 
Bildirim, en kısa sürede yazılı hâle getirilir. Ayrıca mahkeme veya çocuk hâkimine de bilgi 
verilir. Bu durumda yukarıdaki fıkraya göre hareket edilir.

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararları Defteri

Madde 23 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları defteri; koruyucu ve destekleyici 
tedbir kararlarının aksamayacak şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla tedbir kara-
rını veren mahkeme veya çocuk hâkimince tutulan bir defterdir. 

(2) Bu defter; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası, kimliği, kararın tarih ve numarası, tedbirin türü, süresi, kararın gönderildiği tarih, 
kararı uygulayacak kurum, kararın uygulanmasına başlanıldığı, bitirildiği tarih ve yapılan iş-
lem ile düşünceler sütunlarını içerir. 

(3) Bir hüküm ile aynı çocuk hakkında birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 
verilmesi hâlinde bu tedbirlere ait kararlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararları Kartonu

Madde 24 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kartonu; çocuk hâkimi veya mahke-
melerce verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının düzenli bir şekilde tarih ve karar 
sırasıyla konulduğu kartondur.

(2) Bu kartonlara konulacak karar nüshâlarında ilgisine göre hâkim veya mahkeme başkanı 
ile zabıt katibinin imzalarının ve mahkeme mührünün bulunması zorunludur. 
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ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Hizmet İçi Eğitim

Madde 25 - (1) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen 
koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasında; olumlu sonuçların alınması, 
çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenir. 
Bu programlar gerektiğinde tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kurumlarla işbirliği 
hâlinde yapılır.

(2) Çocuk birimlerinde görevli kolluk personeline, kendi kurumları tarafından çocuk huku-
ku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konu-
larda eğitim verilir. Kolluğun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim talepleri konusunda, Adalet 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il teşkilâtları ve üniversitelerden gerekli destek sağlanır.

(3) Bu eğitimlerde; mevzuat hükümleri, kurumlar arası işbirliği, meslekî uygulamalar, çocu-
ğun psiko - sosyal durumu ve gelişimi, mülakat teknikleri, çocuğun ihmal ve istismarı gibi 
ihtiyaç duyulan konulara da yer verilir.

Gizlilik

Madde 26 - (1) Çocuklara ilişkin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ile 
uygulanmasına ilişkin tüm süreçlerde çocuğun avukatı hariç olmak üzere çocuğun kimliği, 
adresi, fotoğrafları, yaşadığı travmalar gibi çocuğa ve yakınlarına ait her türlü bilgi ve bu bil-
gilerin yer aldığı rapor ve belgeler ile kayıtlar gizli tutulur. Yazışmalar gizlilik ilkesine uygun 
bir şekilde gerçekleştirilir. 

Giderler

Madde 27 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasından doğan giderler, Kanu-
nun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hâller saklı kalmak kaydıyla, tedbiri yerine getir-
mekle yükümlü kurumlar tarafından karşılanır.

Malî Hükümler

Madde 28 - (1) Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 
- 28301) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta 
oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında aylık ödenek verilir. 

Elektronik Ortamda Kayıt

Madde 29 - (1) Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlandığı takdirde, defterlerle 
birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Elektronik ortamda 
tutulan kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti hâlinde, kayıtların yazılı olarak tutulması uygu-
lamasından vazgeçilebilir. 

Yürürlük 

Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: RG - 23/5/2012 - 28301) Adalet 
Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı birlikte yürütür.



KOOR.YÖN.

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE 
DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA 
KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN 
ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ



360 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve 
destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan koordinasyonların çalışma esas-
ları ile sekretaryalarının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ile görevli personele 
ilişkin düzenlemelere ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu yönerge, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altı-
na alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi amacıyla çocuk 
ve ailelerine yönelik hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin 
yerine getirilmesini izleyen merkezi, il ve ilçe koordinasyonlarını ve sekretaryalarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Yönerge 03.06.2011 tarihli ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesinin 
(ğ) ve (i) fıkraları; 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,  24.12.2006 tarih ve 26386 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu 
ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 19, 20 ve 21’inci 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

c) Genel müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İl koordinasyon: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 20’inci maddesinde tanımlanan yapıyı,

e) İl koordinasyon sekretarya sorumlusu: İl Koordinasyon Sekretaryalarının yönetiminden 
sorumlu olan ve ilgili il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısına bağlı olarak 
çalışan sorumluyu,

f) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

g) İlçe koordinasyon: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Ted-
bir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 21’inci maddesinde tanımlanan yapıyı,

h) İlçe koordinasyon sekretarya sorumlusu: Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürüne, ilçe mü-
dürlüğünün olmadığı yerlerde ise Kaymakamın uygun gördüğü ilçe müdürüne bağlı olarak 
çalışan sorumluyu,

ı) İlçe müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünü,

i) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları: Çocuk Koruma Kanununun 5’inci maddesinde 
tanımlanan tedbir kararlarını, 

j) Merkezi koordinasyon: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici 
Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde tanımlanan 
ifadeyi,
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k) Sosyal çalışma görevlisi: Sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, psikolojik danışman, 
rehber, sosyolog, öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlardan 
mezun meslek mensuplarını,

l) Sosyal hizmet merkezi: 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal 
Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde tanımlanan merkezi,

ifade eder.

Koordinasyonların ve Sekretaryalarının Kuruluşu

Madde 5 – (1) Merkezi koordinasyon sekretaryası, Genel Müdürlük Koruyucu ve Önleyici 
Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) İl koordinasyon sekretaryası, büyükşehir belediyesi olan illerde valilik içerisinde diğer  
illerde ise il müdürlüğü bünyesinde, il müdürünün teklifi, vali yardımcısının uygun görüşü ve 
valilik onayı ile kurulur.

(3) İlçe koordinasyon sekretaryası, kaymakamın uygun gördüğü yerde, ilçe müdürünün 
teklifi ve kaymakamlık onayı ile kurulur, ilçe müdürlükleri olmayan ilçelerde kaymakamın 
uygun gördüğü diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birinin ilçe müdürünün teklifi ve kay-
makamlık onayı ile kurulur.

(4) İlçelerde İlçe Müdürlüğü teşkilatının bulunmaması halinde İlçe Müdürlüğüne yapılan atıf-
lar Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmış sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

MERKEZİ KOORDİNASYON, MERKEZİ KOORDİNASYON ÜYELERİ, GÖREVLENDİRİLMELERİ VE MERKEZİ 
KOORDİNASYON SEKRETARYASI ÇALIŞMA ESASLARI 

Merkezi Koordinasyon

Madde 6 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koor-
dinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan merkezi koordinasyon toplantıları altı ayda bir 
olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilir.

(2) Acil ve olağanüstü durumlarda lüzum görülmesi halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı Müsteşarı ya da görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı merkezi koordinasyon toplantısı 
için tarafları çağırabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem koordinasyon üyelerine yazılı 
olarak duyurulur.

(3) Ulusal ya da uluslararası iyi uygulama örnekleri, yaygınlaştırılabilmesi amacıyla merkezi 
koordinasyon toplantı gündemine alınır.

Merkezi Koordinasyon Üyeleri 

Madde 7 - (1) Merkezi Koordinasyon üyeleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı-
nın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcıları ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürüdür.

Merkezi Koordinasyon Alt Komisyonu 

Madde 8 – (1) Alt komisyon, koordinasyona katılan kurumların bizzat koruyucu destekleyici 
tedbir kararlarını uygulayan daire başkanı, şube müdürü ya da uzman düzeyinde birim so-
rumlularından oluşur.
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(2) Alt komisyon merkezi koordinasyon çalışmaları çerçevesinde merkezi koordinasyon 
sekretaryası tarafından organize edilerek en az iki ayda bir toplanır. Koruyucu ve destekleyici 
tedbir kararlarının ülke genelinde uygulanışını takip ederek gözlemlenen sorunları çözmeye 
çalışır ve çözemediği sorunları merkezi koordinasyona iletir.   

Merkezi Koordinasyon Alt Çalışma Grupları

Madde  9 – (1) Merkezi koordinasyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler ve alınan 
kararlar doğrultusunda, eğitim, proje, araştırma, planlama vb. konularda koordinasyon üyesi 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri temsilcilerin-
den ve konusunda uzman kişilerden oluşan geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının görev süreleri, sorumluluk alanları, çalışma esasları Merkezi Koordi-
nasyon tarafından belirlenir.

Merkezi Koordinasyon Sekretaryası Görevleri

Madde 10 – (1) Merkezi Koordinasyon Sekretaryasının görevleri şunlardır:

a) Merkezi Koordinasyon toplantılarının hazırlık çalışmalarını ve yazışmalarını yürütmek.

b) Toplantı tarihini bir ay önceden ilgili kurumlara göndermek,

c) Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumların gündeme ilişkin önerilerini almak,

d) Toplantı gündemini hazırlamak ve katılımcılara bildirmek.

e) İllerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikleri değerlendirmek ve koordinasyon top-
lantısına sunmak.

f) Toplantı karar tutanağını hazırlamak ve toplantının bitiminde merkezi koordinasyon baş-
kanı ve üyelerinin imzasına sunmak.

g) Toplantı karar tutanağını ilgili kurumlara ve il koordinasyonlarına on beş iş günü içerisin-
de göndermek.

h) Merkezi koordinasyon kararlarının basılı ve elektronik ortamda arşivlenmek.

i) Ülke çapında çocuk koruma hizmetlerinin ve bilhassa koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararlarının uygulamasını takip etmek, bu konudaki istatistikî verilerinde yer aldığı yıllık 
genel değerlendirme raporunu hazırlayarak ilgili kurumlara ve il koordinasyonlara ilet-
mek.

j) Koordinasyon çalışmalarına ilişkin internet sayfasını düzenlemek ve güncellemek.

k) İl koordinasyonlarını güçlendirici eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

l) Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesinden elektronik olarak alınan koruyucu ve des-
tekleyici tedbir kararlarını izlemek.

m) Mahkemelerce verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarını takip etmek, gerek-
tiğinde bu kararları uygulamayan sorumlular hakkında mahkemelere bildirimde bulun-
mak.

n) Verilen tüm kararların, İlçe, İl ve Merkez düzeyinde takibini yapmak ve yerine getirilme-
sini sağlamak.

o) Merkezi koordinasyon tarafından verilen diğer görevlerini yerine getirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARI, ÜYELERİ, GÖREVLENDİRİLMELERİ VE SEKRETARYALARININ ÇALIŞMA 
ESASLARI VE GÖREVLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl ve İlçe Koordinasyonları, Üyeleri, Görevlendirilmeleri ve Sekretaryalarının

Çalışma Esasları ve Görevleri

İl Koordinasyon

Madde 11 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koor-
dinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan  il koordinasyon toplantıları iki ayda bir olmak 
üzere yılda altı kez gerçekleştirilir.

(2) Acil ve olağanüstü durumlarda lüzum görülmesi halinde vali ya da görevlendireceği vali 
yardımcısı il koordinasyon toplantısı için tarafları çağırabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve 
gündem koordinasyon üyelerine yazılı olarak duyurulur. 

(3) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını uygulayan kurumlar,  kararları izleyen birimle-
rini kurar ve sorumlularını il koordinasyon sekretaryasına bildirir.

(4) İlde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üni-
versiteler tarafından çocuğa yönelik olarak verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütün-
lük içinde sunulması sağlanır.

(5) Çocuğun yüksek yararı için önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulması 
sağlanır.

(6) Çocuğa yönelik verilen hizmetlerin geliştirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuru-
luşları, üniversiteler ve diğer teşebbüsler tarafından hazırlanan projeler  koordine edilir ve 
desteklenir.

(7) İlin çocuk koruma alanındaki ihtiyaçları,  güçlü ve zayıf  yanları analiz edilerek kısa, orta 
ve uzun vadede yapılması gereken çalışmalara yönelik planlamalar yapılır.

(8) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri gündeme alınır ve değerlendirilir. 

(9) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlara istinaden gerçekleştirilen çalışmala-
rın değerlendirmesi yapılır.

(10) İl düzeyinde tüm ilçeler ile eşgüdümlü çalışmanın sağlanabilmesi ve değerlendirme-
lerin yapılması için yılın son il koordinasyon toplantısına ilçe kaymakamları da davet edilir.

(11) Verilen tüm kararların, İl ve İlçe düzeyinde takibi yapılarak yerine getirilmesi sağlanır.

İl Koordinasyon Üyeleri ve Görevlendirilmeleri 

Madde 12 - (1) İllerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurum-
lar arasında bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdüm; Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığın-
da, Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile İl Emniyet 
Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Büyükşehir, İl ve 
Merkez İlçe Belediye Başkanları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Denetimli 
Serbestlik Müdürü ve Baro Temsilcisi il koordinasyon üyesidir. 
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İl Koordinasyon Sekretaryası ve Görevleri

Madde 13 – (1)  İl koordinasyon sekretaryası; il koordinasyon sekretarya sorumlusu ve gerek 
görülmesi halinde sosyal çalışma görevlileri ve diğer görevlilerden oluşur.

(2) İl koordinasyon sekretaryasının görevleri şunlardır:

a) İl koordinasyon toplantılarının hazırlık çalışmaları ile toplantı yazışmalarını yürütmek.

b) İl koordinasyon toplantısının gündem belirleme çalışmalarını yapmak.

c) Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlardan gelen önerileri dikkate alarak toplan-
tı gündemini hazırlamak ve on beş gün öncesinden toplantıya katılacaklara bildirmek.

d) Toplantıda alınan kararların uygulanmasının takibine ilişkin hazırlayacağı raporları il ko-
ordinasyonuna sunmak.

e) İl koordinasyon kararı ile kurulacak çalışma gruplarının faaliyetlerine ilişkin yazışma ve 
organizasyonları gerçekleştirmek.

f) Mahkemelerden ve tedbiri uygulamakla yükümlü kurumlardan gelen tedbir kararlarına 
ilişkin elektronik kayıtların takibini yapmak.

g) İl koordinasyonda değerlendirilen vakaların istatistiksel analizini yapmak ve il risk harita-
larının çıkarılmasını sağlamak.

h) Çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda önleme ve erken müdahale mekanizmala-
rının kurulmasına ilişkin çalışma ve projeleri takip ederek buna ilişkin raporları hazırla-
mak.

i) İlin güçlü ve zayıf yanları ve ihtiyaçları analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması 
gereken çalışmaları içeren planları ve uygulama raporlarını düzenli olarak merkezi koor-
dinasyona göndermek.

j) İl düzeyinde çocuk koruma alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik 
çözüm önerilerini uygulamaya koymak, merkez teşkilatlarınca çözülmesi gereken sorun-
lar hakkında merkezi koordinasyonu bilgilendirmek.

k) Mahkemelerce verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarını takip etmek, gerektiğin-
de bu kararları uygulamayan sorumlular hakkında mahkemelere bildirimde bulunmak.

l) Toplantı sonrasında toplantı karar tutanağını hazırlamak ve toplantının bitiminde il koor-
dinasyon başkanı ve üyelerin imzasına sunmak.

m) İl koordinasyonun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İlçe Koordinasyon

Madde 14 – (1)  İlçelerde koordinasyon 11’inci madde hükümleri esas alınarak yürütülür.

(2) İlçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordi-
nasyonu, il koordinasyonun işlevine paralel şekilde il koordinasyonlarından bir ay önce kay-
makamlıkça yerine getirilir.

(3) Çalışmalarını merkezi koordinasyon ve il koordinasyonunun planları ile ilçenin ihtiyaçla-
rını dikkate alarak planlar ve ilçe düzeyinde karşılanamayan ihtiyaçları il koordinasyonuna 
bildirir.

Madde 15 – (1) İlçelerde koordinasyon; Kaymakamın  başkanlığında; İlçe Cumhuriyet Baş-
savcısı veya Savcısı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve 12. 
Maddede belirtilen kurumların ilçe müdürleri veya temsilcilerinden oluşur. 

İlçe Koordinasyon Sekretaryası ve Görevleri

Madde 16 – (1) 13’ üncü maddede belirtilen görevleri ilçe seviyesinde yerine getirir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İL VE İLÇE KOORDİNASYON SEKRETARYA SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ

İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu 

Madde 17 – (1) İl koordinasyon sekretarya sorumlusu, tercihen çocuk alanında deneyimi 
olan sosyal çalışma görevlileri arasından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünün teklifi, ilgili 
Vali Yardımcısının uygun görüşü ve Valinin onayı ile görevlendirilir.

(2) İl koordinasyon sekretaryalarının yönetiminden sorumludur ve il müdürüne bağlı olarak 
çalışır. Görevini yürüttüğü sürece başka bir servis ya da birimde görevlendirilemez.

(3) İl koordinasyon sekretarya sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) İl koordinasyon çalışmalarına yönelik işlemleri yürütmek, alınan kararların uygulanması 
için gerekli çalışmaları yaparak sonuçlarını takip etmek.

b) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını izlenmek ve gerekli verilerin toplanmasını sağ-
lamak.

c) İl koordinasyon sekretaryasında görevli personelin çalışmalarını düzenleyip takip etmek.

İlçe Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu

Madde 18 – (1) İlçe Koordinasyon sekretarya sorumlusu Kaymakam tarafından görevlendi-
rilir ve Kaymakama bağlı olarak çalışır. 17’ inci  maddede belirtilen görevleri ilçe seviyesinde 
yerine getirir.

İl ve İlçe Koordinasyon Sekretaryasının Diğer Personeli

Madde 19 – (1) İl ve ilçe koordinasyon sekretaryasına il ya da ilçe müdürlüğünce yapılacak 
görevlendirmeye ek olarak valilik ya da kaymakamlık onayı ile diğer kurumlardan personel 
görevlendirilebilir.

İl ve İlçe Koordinasyon Alt Çalışma Grupları

Madde 20 – (1) İl ve ilçe koordinasyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler ve alınan 
karar ile eğitim, proje, araştırma, planlama vb. konularda koordinasyon üyesi kurum ve ku-
ruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri temsilcilerinden ve konu-
sunda uzman kişilerden oluşan geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının görev süreleri, sorumluluk alanları, çalışma esasları il ve ilçe koordi-
nasyon tarafından belirlenir.

İl Koordinasyon Alt Komisyonu 

Madde 21 – (1) Alt komisyon, koordinasyona katılan kurumların bizzat koruyucu destekleyi-
ci tedbir kararlarını uygulayan şube müdürü yada uzman düzeyinde birim sorumlularından 
oluşur.

(2) Alt komisyon il koordinasyonda alınacak kararla kurulur. 

(3) Alt komisyon il koordinasyon çalışmaları çerçevesinde il koordinasyon sekretarya so-
rumlusu tarafından organize edilerek en az on beş günde bir toplanır ve alınan koruyucu, 
destekleyici tedbir kararlarına ilişkin vaka bazında değerlendirme yapar. Her bir vaka için 
alınan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanışını takip ederek gözlemlenen 
sorunları çözmeye çalışır ve çözemediği sorunları il koordinasyona iletir.   
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Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarını İzleme 

Madde 22 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, tedbir kararlarını uygulayan ku-
rumlara ulaştığında ilgili kurum tedbir kararına yönelik olarak on iş günü içerisinde hazırla-
yacağı uygulama planı ile kararların izlenmesine yönelik olarak üçer aylık raporlar ve sonlan-
dırmaya ilişkin sosyal inceleme raporunu mahkemeye sunar.

(2) İl ya da ilçe sekretaryası, il ya da ilçe içerisinde ilgili mahkemelerce verilen koruyucu ve 
destekleyici tedbir ve denetim kararları ile başka bir ilde verilmesine karşın ili ya da ilçesi 
içerisinde uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbir ve denetim kararlarını yerine getirmek-
le yükümlü kurumlardan tedbirin uygulanmasına ilişkin veriler ile tedbirlerin uygulanamama 
nedenlerine ilişkin verileri derleyerek il ya da ilçe koordinasyonuna sunar.

(3) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve muhtemel 
çözüm önerileri ilgili kurumların merkez teşkilatlarına bildirilir. Yapılan yazışmaların bir ör-
neği merkezi koordinasyon sekretaryasına bilgi amaçlı gönderilir.

Gizlilik

Madde 23 – (1) İl ve ilçe koordinasyon sekretaryası “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te yer alan 
gizlilik esaslarına uygun şekilde çalışır.

İl, İlçe ve Merkezi Koordinasyon Arasındaki Bağlantı

Madde 24 – (1) İl koordinasyon toplantı karar tutanakları elektronik ortamda düzenli olarak 
merkezi koordinasyon sekretaryasına gönderilir.

(2) İlçe koordinasyon toplantı karar tutanakları, elektronik ortamda düzenli olarak il koordi-
nasyon sekretaryasına gönderilir.

Mali Hükümler

Madde 25 – (1) İl ve ilçe koordinasyonlar ve sekretaryalarının giderleri il müdürlüklerince 
karşılanır.

Elektronik Ortamda Kayıt 

Madde 26 – (1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibi, Hukuk Muhakemele-
ri Kanunun 445. Maddesinde yasal dayanağı bulunan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden 
(UYAP) alınan ve gönderilen elektronik verilerden de yararlanarak elektronik ortamda tutu-
lur ve saklanır. 

Dosyalama ve Arşiv

Madde 27 – (1) İl ya da ilçe koordinasyon toplantı karar tutanağı raporlanır ve her türlü de-
netimde gösterilmek üzere kayıt numarası verilerek muhafaza edilir. 

Yürürlük 

Madde 28 – (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 29 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hak-
kında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar hak-
kında verilen danışmanlık tedbirinin uygulama usul ve esaslarına, bu kararların yerine getiril-
mesinde kurumların görev ve sorumluluklarına, danışmanlık hizmeti verecek uzman kişile-
rin uygulayacakları meslekî çalışmalar ve programlara ilişkin standartlar, uygulama esasları 
ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 ve 
24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koru-
ma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hak-
kında Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,

1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, 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 tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hak-
kında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu,

b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuk-
larla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk 
mahkemesi hâkimini,

c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,

ç) Yönetmelik: 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının 
Uygulanması Hakkında Yönetmeliği,

d) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir 
kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,

e) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi 
bulunmayan yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,

f) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alan-
larında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

g) Uygulama planı: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen tedbir ka-
rarlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl 
yerine getirileceği konusunda hazırlanan planı,

ğ) Danışmanlık tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme ko-
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nusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye 
yönelik rehberlik tedbirleridir. (Yönetmelik 12/1.madde)

h) Yerel yönetim: İl Özel İdaresi ve Belediyeleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Danışmanlık Tedbirlerinin Amacı ve Kapsamı

Madde 5 – (1) Danışmanlık tedbirleri;

a) Çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir karar-
larının uygulanması sırasında onu ve bakımından sorumlu olan kimseleri desteklemek ya da 
uygulanması muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır.

b) Bazı sorun alanlarında tek başına riski azaltıcı bir müdahale olarak bazılarında ise, diğer 
tedbirlerin uygulanmasından önce veya diğer tedbirlerle birlikte, o tedbirlere destek vermek 
amacıyla uygulanır.

c) Danışmanlık tedbirlerinin kapsamı, çocukların bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal 
gelişimini desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yetenekle-
rine uygun bir meslek sahibi olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla okul başarı-
sızlığı, okuma yazma bilmeme, okul devamsızlığı, gibi eğitim sorunlarının çözümüne yönelik 
faaliyetler ve okul başarısını artırma; madde kullanımı, davranış bozukluğu, cinsel istismar, 
ergenlik sorunları, öfke kontrolü, sosyal beceri sorunu, aile içi iletişim problemleri, ailede 
parçalanma, ailede çocuğun değeri konusunda yeterli duyarlılığın olmaması, ailenin göçe 
bağlı sorunları, gibi konularda korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuğu, aileyi 
ve çocuğun bakımından ve eğitiminden sorumlu kişileri bir arada sistematik bir şekilde ele 
alan, suç ve mağduriyetin tekrarlanmasını engellemek üzere riskleri ve koruyucu önlemleri 
değerlendiren ve normal gelişimi destekleyen, müdahale eden, psiko-sosyal ve eğitsel des-
tek hizmetleri olarak uygulanır.

ç) İhtiyaç duyulan danışmanlığın içeriği, sosyal inceleme raporunda belirtilir. Sosyal incele-
me raporu, bu tedbire ihtiyacı ortaya koyan sorun veya durumun gerektirdiği uzmanlığı tarif 
edici ve bu tedbire ilişkin önerileri açıklayıcı nitelikte düzenlenmelidir.

Danışmanlık Tedbirini Uygulayabilecek Görevliler

Madde 6 – (1) Danışmanlık hizmeti, tedbir kararının içeriği dikkate alınmak suretiyle, mah-
keme tarafından tedbir kararını uygulamakla görevlendirilen kurumda görevli sosyal çalışma 
görevlilerince yürütülür. Ancak Mahkeme tarafından tedbir kararını uygulamakla kurum yeri-
ne kişi görevlendirilmesinin söz konusu olduğu durumlarda Mahkemenin yetki alanı içerisin-
de bulunan resmi veya serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri görevlendirilebilir. 
Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması halinde ise ilgili mahkeme tarafından resmi veya 
serbest meslek icra eden aile hekimi, psikiyatri, pediatri gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra tıp 
alanından mezun olan görevliler ile lisans eğitimi almış hemşirelik, çocuk gelişimi ve eğitimi 
alanlarında mesleki eğitim almış kişiler de görevlendirilebilir.

Danışmanlık Hizmeti Verecek Kurumlar

Madde 7 – (1) Danışmanlık tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.

(2) Danışmanlık tedbirinin Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanmasına karar verildiğinde; ço-
cuğun eğitimine devam ettiği veya hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbiri 
kararı verildiği hâllerde, okulda ya da kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik ser-
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visince; okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmadığı veya  çocuğun herhangi 
bir okulla ilişiği bulunmadığı hâllerde ise rehberlik ve araştırma merkezlerince yerine getirilir.

(3) Tedbirin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca uygulanmasına karar verildiği 
hallerde kurumca bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar arasından görevlendirilen kişi ya 
da kişiler tarafından yerine getirilir.

(4) Yerel yönetimlerce uygulanmasına karar verildiği hallerde, bu amaçla açılmış danışman-
lık ya da aile eğitimi hizmeti veren merkezler tarafından yerine getirilir.

(5) Danışmanlık tedbirini yerine getirmekle sorumlu Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler bu hizmeti öncelikle kurumsal kapasiteleri 
kapsamında gerçekleştirirler. Kurumsal kapasitelerinin desteklenmesi gerektiği durumlar-
da ise bu hizmeti danışmanlık ve aile eğitimi alanında hizmet veren sağlık kuruluşları, özel 
danışmanlık merkezleri, dernek ve vakıflar gibi özel ve resmî kişi, kurum ve kuruluşlarda 
bulunan, Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikte görevliler tarafından protokol yaparak 
ya da hizmet satın alma suretiyle de yerine getirebilirler. Ancak, danışmanlık tedbirinin uy-
gulanması amacıyla verilecek bu hizmetler, sorumlu Bakanlığın taşra biriminin ya da yerel 
yönetimin denetiminde yürütülür.

Danışmanlık Hizmeti Kriterleri

Madde 8 – (1) Danışmanlık hizmeti verecek olan kişilerin konularında meslekî eğitim almış 
olmalarının yanı sıra yeterliliklerini sertifikaları ya da belgeleri ile belirten ve alanlarında ça-
lıştıklarını hizmet belgesi ile ispat edenler öncelikli olarak tercih edilir.

(2) Çocuk hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra diğer tedbirlere ya da denetim altına 
alınmasına karar verildiği hallerde, ilgili tedbir kararı ya da denetimi izleyecek, kişi ile danış-
manlık hizmetini verecek kişi aynı olamaz.

(3) Danışmanlık tedbiri, ailenin kararlara katılımını sağlamaya elverişli olacak şekilde, diğer 
tedbir kararlarını ya da denetim altına alma kararını izleyen görevliler ile iş birliği içerisinde 
yerine getirilir.

(4) Danışmanlık tedbiri kararını yerine getirmekle görevli danışman, kurum veya kuruluş-
larca, bu tedbir kararının yerine getirilmesinde hazırlanacak uygulama plânına esas olmak 
üzere; Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 22 nci maddesinde belirtilen bilgi edinme ilkelerine uymak şartıyla sosyal inceleme 
raporundan yararlanılır.

(5) Danışmanlık tedbiri, hizmetin niteliğine göre haftalık ya da onbeş günlük periyotlarla 
uygulanmalı, asgari sekiz seans yapılmalıdır. Bu süre sonunda tedbirin devamı konusunda 
karar verilmelidir.

(6) Danışmanlık tedbirlerinin uygulanması, çocuk, aile veya çocuğun bakımından sorumlu 
kimseler için hazırlanmış psiko-eğitsel programlar vasıtasıyla yürütülür. Bu programlar, bi-
reysel ve grupla uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Programlar, çocuğun bakımından sorumlu 
kimseyi, aileyi, çocuğu tanıma ve değerlendirmeye yönelik olmalı, çocuğun kurumlarla sağ-
lıklı temasını ve sosyal normlarla uyumunu sağlamayı, çocuğun bakımından sorumlu kimse-
lerin ve ebeveynlerin ise rehberlik edici ve eğitici potansiyellerini geliştirmeyi hedeflemelidir.

(7) Danışmanın, tayin, nakil, hastalık ile aile veya çocukla gerekli çalışmayı sürdürmesini 
engelleyecek sorunlar çıkması halinde tedbiri uygulamakla görevli kurum tarafından yeni 
bir danışman belirlenerek ilgili mahkemeye bildirilir. Eğer danışman mahkeme tarafından 
kurum dışından görevlendirilmiş ise yerine ilgili mahkeme tarafından yeni danışman atanır.

Danışmanlık Tedbiri Süreci

Madde 9 – (1) Danışmanlık tedbiri süreci aşağıdaki hususları içerecek biçimde yapılır:
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a) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplana-
rak incelenir.

b) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır.

c) Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya 
kişileri bilgilendirir.

ç) Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek 
problemin sınırları belirlenir.

d) Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve 
devamının kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır.

e) Danışmanlık hizmeti ile ilgili bir uygulama planı hazırlanır. Çocuğun ailesinin yanında ya-
şadığı durumlarda çocuk ve aile sürece birlikte dahil edilir, ilgili kişilerle de görüşme sağla-
nır. Çocuğun ailesinin yanında yaşamadığı ve ailesinden uzak olduğu durumlarda ailenin 
sürecin gelişiminden ve üstüne düşen görevlerden haberdar edilmesi için gerekli önlemler 
alınarak danışmanlık hizmeti başlatılır. En az, çocukla haftada bir kez, aileyle iki haftada bir 
kez gerçekleştirilecek görüşmeler planlanır ve bu plan doğrultusunda takip edilir. Ayrıca du-
ruma göre öğretmen ya da ilgili kişilerle de görüşme sağlanır.

f) Danışmanlık tedbirinin uygulama sürecinin değerlendirilmesinde kullanılacak izleme kri-
terleri, bu hizmeti sunacak danışman tarafından belirlenerek uygulama planında gösterilir.

g) Uygulama planı doğrultusunda üçer aylık periyotlarla sürecin değerlendirmesine ve varsa 
tedbirin değiştirilmesine ilişkin öneriyi de içeren rapor; Yönetmeliğin 18 inci maddesinde 
belirtilen usule göre mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, incelettirilmek üzere mahke-
meye ulaştırılır.

h) Danışmanlık hizmeti, danışmanın, bu tedbirde istenen amaca ulaşıldığına dair raporu 
üzerine mahkeme veya çocuk hâkiminin vereceği kararla sona erer.

(2) Danışmanlık tedbirlerini uygulayan görevlilerin; mahkeme veya çocuk hâkimine sunulan 
uygulama planı doğrultusunda yaptıkları işlem ya da görevlerin izlenmesi, tedbirle ulaşılmak 
istenen amacı gerçekleştirecek etkinlik ve verimlik için gerekli desteğin sağlanması bu ted-
biri yerine getirmekle yükümlü kurumların sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM

Eğitimin Kapsamı

Madde 10 – (1) Danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanmasında olumlu sonuçların alınma-
sı amacıyla bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlilere hizmet içi eğitim programları 
düzenlenir.

(2) Uzmanlık alanı ne olursa olsun, danışmanlık hizmeti verecek olan görevlilerin bu hiz-
metin amacı ile uygulamaları için hazırlanmış programları öğrenme ve uygulama becerileri 
konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulmaları sağlanır.

(3) Danışmanlık eğitimi, genel ve özel konular olmak üzere iki ana başlık üzerinden en az 
yüz saat olmak üzere yapılır;

a) Genel konular;

1 - Danışmanlık tedbirleri tanımı

2 - Çocuk ve aileyi ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuat 

3 - Çocuk ve aileyi koruma ve adalet sisteminin işleyişi
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4 - Bireysel ve toplumsal risk faktörleri

5 - Türk toplumu ve ailesinin milli, manevi değerleri ve etik kuralları

6 - Normal ve patolojik durum ile ilgili temel bilgiler

7 - Danışmanlığın sınırları, sevk ve havale mekanizmaları

8 - Ölçme teknikleri, izleme, değerlendirme ve raporlandırma

9 - Kriz ve krize müdahale

10 - İletişim teknikleri

11 - Bireyi tanıma teknikleri

12 - Karar verme, plan yapma, uygulama teknikleri

b) Özel konular;

1- Aile

a) Ailenin yapısal ve işlevsel değerlendirilmesi

b) Aile sistemleri

c) Ana baba tutumları

ç) Aile ve risk faktörleri

d) Ailenin gelişim dönemleri/yaşam döngüsü

e) Aile içi kriz ve krize müdahale yöntemleri

f) Ana baba rolleri ve olumlu disiplin yöntemleri

g) Aile dinamikleri

ğ) Aile kuramları

h) Aileye müdahale sürecinde danışmanlık

ı) Aile içi şiddet

i) Madde kullanımı ve bağımlılığı

j) Aile bireylerinden birinin hükümlü, yaşlı, özürlü, bağımlı veya süreğen bir hastalığa 
sahip olması gibi konular

2 - Çocuk

a) Çocuk ihmal ve istismarı

b) Madde kullanımı ve bağımlılığı

c) Risk grubuna giren çocukların özellikleri

a. Cinsel istismar mağduru çocuklar

b. Şiddet mağduru çocuklar

c. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar

ç) Gelişim dönemleri

a. Bedensel ve cinsel

b. Ahlaki

c. Psiko – sosyal

ç. Bilişsel

d) Ergenlik dönemi sorunları

a. Öfke kontrolü

b. İntihar eğilimi

c. Hayır diyebilme

e) Eğitim sorunlarını değerlendirme ve eğitim danışmanlığı, okul başarısını etkileyen fak-
törler
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a. Hobiler, yetenek ve yeterli olduğu alanların belirlenmesi

b. Mesleğe yöneltme

f) Kimlik oluşturulması, bireyselleşme sürecinin desteklenmesi

g) Ergenin eleştirel düşünme ve karar verme becerisini geliştirme

h) Sosyal beceri kazanma ve toplumsallaşma

ı) Serbest zaman etkinliklerine yönlendirme

i) Akran ilişkileri konusunda bilgilendirme

j) Girişimciliğinin desteklenmesi

k) Çocuk danışmanlığı uygulama basamakları ve süreçleri

gibi konulardan oluşur.

Danışmanlık Eğitiminin Verilme Usulü

Madde 11 – (1) Eğitim planı ve programı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulacak 
eğitim komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanır ve uygulamaya konulur.  Eğitim, tezsiz 
yüksek lisans ya da sertifika veya katılım belgesi programları şeklinde verilebilir. Eğitimin 
süresi, içeriği, uygulanacağı yerler, eğitimi verecek uzmanlar eğitim planında belirlenir.

(2) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde sayılan konularda dört yıllık lisans eğitimleri dışında en 
az yüz saat eğitim aldıklarını gösteren sertifika veya belgeye sahip olanlar eğitime alınmaz-
lar. Bu değerlendirme, danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından 
yapılır.

(3) Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika ya da katılım belgesi verilir. Sertifika ya da 
katılım belgesi, danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından verilir.

(4) Danışmanlık eğitimlerini tamamlayarak danışmanlık hizmetlerini sürdüren görevlilerin 
bu eğitimi izleyen her yıl için üç günden az olmamak, en geç üçer yıllık aralarla tekrarlanmak 
üzere danışmanlık eğitimi konularında hizmet içi eğitime tabi tutulmaları esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Sekreterya

Madde 12 – (1) Eğitim komisyonunun oluşumu, eğitim plan ve programları ile materyalinin 
hazırlanmasının sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.

Danışmanlık Hizmetini Verebilecek Kişilerin Bildirimi

Madde 13 – (1) Danışmanlık hizmeti verebilecek kişilerin listeleri, alanları ve kurumları da 
belirtilmek suretiyle tedbiri yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, 
il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirilir.

Yürürlük

Madde 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı birlikte yü-
rütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engel-
li, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan 
teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri 
düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ki-
şileri ve özel hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, 
sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Kanunda geçen;

a) “Sosyal Hizmetler”; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrol-
leri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve 
hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hiz-
metler bütününü,

b) “Korunmaya Muhtaç Çocuk”; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri teh-
likede olup;

1. Ana veya babasız, ana ve babasız,

2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,

4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu 
maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız 
bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen,

Çocuğu,

c) (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) “Engelli”, doğuştan veya sonradan herhangi bir 
hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 
derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup; 
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi,

d) (Ek: 1/7/2005 - 5378/26 md.) “Bakıma Muhtaç Engelli”; engellilik sınıflandırmasına göre 
resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışıl-
mış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkası-
nın yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi,

e) “Muhtaç Yaşlı”; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma 
ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi,

f) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette bu-
lunan kuruluşlar olup bunlardan;

1. “Çocuk Yuvaları”; 0 - 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dol-
duran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi 
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
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2. “Yetiştirme Yurtları”; 13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve 
bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla 
görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

3. “Kreş ve Gündüz Bakımevleri”; 0 - 6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştir-
mek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer 
ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan (...) ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluş-
larını,

4. “Huzurevleri”; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve 
psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

5. “Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri”; bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle 
normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gider-
mek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak 
veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluş-
larını,

6. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) “Çocuk ve Gençlik Merkezleri”, eşler arası anlaşmazlık, 
ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal 
tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan çocuk ve gençlerin geçici süre ile reha-
bilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve 
gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

7. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) “Kadın veya Erkek Konukevleri”, fiziksel, duygusal, 
cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko - sosyal ve ekonomik 
problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

8. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) “Toplum veya Aile Danışma Merkezleri”, toplumun 
ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla 
koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer 
kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hiz-
met kuruluşlarını,

9. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.) “Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri”, engelli 
çocukları kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyu-
mu sağlamak amacıyla engelli çocuklara ve ailelerine hizmet sunan gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluşlarını,

10. (Ek: 21/1/2000 - KHK - 594/1 md.) “Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları”; aynı yerleş-
kede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında 
kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını,

11. (Ek: 1/7/2005 - 5378/26 md.) “Çocuk evleri”; 0 - 18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç 
çocukların kaldığı ev birimlerini,

12. (Ek: 1/2/2007 - 5579/1 md.) “Yaşlı Hizmet Merkezi”; Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin 
artırılması amacıyla gündüzlü bakım ve evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet 
gösteren yaşlı hizmet merkezini,

13. (Ek: 1/2/2007 - 5579/1 md.) “Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi”; Suça yönel-
dikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon 
süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içe-
risinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların 
yürütüldüğü, 7 - 18 yaş kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal 
hizmet kuruluşlarını,
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14. (Ek: 1/2/2007 - 5579/1 md.) “Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi”; Duygusal, cinsel 
ve/veya fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan 
travma ve/veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanın-
caya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çev-
re ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek 
çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

15. (Ek: 11/10/2011 - KHK - 662/10 md.) “Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit 
edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, er-
kek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler 
ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerekti-
ğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu 
gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, 

16. (Ek: 11/10/2011 - KHK - 662/10 md.) “Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi”; Çocuk evle-
rinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapıl-
ması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla 
oluşturulan merkezleri, 

g) “Kurum”; bu Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü-
dürlüğünü,

İfade eder.

Genel Esaslar 

Madde 4 - Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır: 

a) (Değişik: 1/7/2005 - 5378/27 md.) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin fa-
aliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve 
katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin 
kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usûl ve esasları 
ve diğer hususlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.

b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluş-
lar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara 
en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç engelli 
ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır. (1) 

d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge 
farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, muh-
taç olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir.

e) (Mülga: 1/7/2005 - 5378/27 md.) 

f) Bu Kanunla kurulan Kuruma bağlı kuruluşların dışındaki sosyal hizmet kuruluşlarının ku-
rulması izne tabi olup, alınacak tertip ve tedbirlerle bunların hizmet, işleyiş ve personele iliş-
kin hususlarda tespit edilen standart ve esaslara uygun olarak faaliyette bulunmaları sağlanır.

g) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafik ve fonksiyonel görev alanlarının ve yurt sathında 
dengeli dağılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde düzenlenmesi esastır.

h) (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/6 md.) Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının korunma-
ya muhtaç çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojik özellikleri ile engel dereceleri dikkate 
alınarak, kaynaştırma anlayışına göre gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzu-
revleri ile aynı mahallerde tesis edilerek dede - torun, nine - torun ilişkilerinin sağlanması 
esas alınır.
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ı) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilere hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarı-
na yaraşır şekilde yerine getirilir.

j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak personelin seçim ve niteliklerinin tes-
pitinde ve bunların hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesinde bu kurum ve kuruluş-
ların hizmet özellikleri dikkate alınır.

k) Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf,adet,inanç ve milli ahlakına sahip, kendisine 
güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına 
uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan 
sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkanlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.

l) Muhtaç, engelli ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç 
engellilerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek 
şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların 
sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.

m) (Ek: 21/1/2000 - KHK - 594/2 md.) Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyal hizmet 
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının 
etkili şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.

(Ek fıkra: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) Engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin 
genel esaslar şunlardır: 

a) Eşit katılım için, engellilerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve 
toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbî bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşam-
larında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılması. 

b) Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarının engelliler için ulaşılabilir hâle getirilmesi.

Doğumdan başlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tüm engel-
lilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması.

İstihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanları-
nın engellilerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazla-
rın engellilerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması.

e) Engellilerin sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri 
ile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması.

f) Engellilere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve sosyal statülerini etkileyen tüm karar-
ların alınması sırasında engellilerin katılımlarının sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE GÖREVLER

Kuruluş 

Madde 5 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu 

Madde 6 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun Görevleri 

Madde 7 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Kurumun Kuruluşu 

Madde 8 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 
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Kurumun Görevleri 

Madde 9 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Kurumun Merkez Teşkilatı ve Görevleri 

Madde 10 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri: 

Madde 11 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Taşra Teşkilatı 

Madde 12 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

İl Sosyal Hizmetler Kurulunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları 

Madde 13 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Kadro ve Görevleri 

Madde 14 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Sosyal Hizmet Kuruluşları 

Madde 15 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Personel Statüsü 

Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy-
gulanır.

Kurum, hizmetin gereği veya daimi kadro ile yapılamayan veya daimi kadro ile yapılması 
güçlük arzeden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Bu personel tercihen 40 yaşını 
doldurmuş kişiler arasından seçilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 30/5/1997 - KHK - 572/9 md.) Korunmaya ve bakıma alınmış olup, 
iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar, bulundukları sosyal hizmet kuruluşlarının uygun 
görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle ilgili kadroların boş tutulması ve her boş kadro karşılığı 
haftada 40 saati geçmemek üzere tespit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret 
ödenmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, iş ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuat 
hükümlerine tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşme ile çalıştırıla-
bilirler. Bu kadroların % 30’u engellilikleri nedeniyle koruma kararı uzatılanlara tahsis edilir. 
Saat ücreti asgari ücretin aylık çalışma saati toplamına bölünmesi ile tespit edilir. Bir kadro 
karşılığında çalışma saati ile sınırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırılabilir. Ancak kişi 
başına ayda 60 saatin dışında ücret ödenemez.

(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga dördüncü fıkra: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) (Ek: 
14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga beşinci fıkra: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

(Ek: 14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga altıncı fıkra: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) (Ek: 
14/3/1991 - 3703/4 md.; Mülga yedinci fıkra: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) (Ek: 14/3/1991 
- 3703/4 md.; Mülga: 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.) 

Atamalar 

Madde 17 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Kurumun Gelirleri 

Madde 18 - Kurumun gelirleri şunlardır: 

a) Genel Bütçeden yapılacak Hazine yardımı,

b) Döner sermaye gelirleri,

c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilecek her çeşit gelirler,

d) Kurum tarafından veya Kurum yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce 
düzenlenecek sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs gelirleri,

e) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası resmi ve özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar 
tarafından Kuruma yapılacak ayni ve nakdi taşınır ve taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların 
gelirleri,

f) Türk Hava Kurumunca toplanacak kurban derisi, fitre, zekat gelirlerinden Kuruma ayrılan 
paylar,

g) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde düzenlenen fuar, festival, sergi ve benzeri yer-
lere giriş biletlerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda yapıştırılacak sosyal yardım 
pulu gelirleri,

h) (Mülga: 14/3/2007 - 5602/11 md.) 

ı) (Mülga: 7/12/2004 - 5272/87 md.) 

j) (Mülga: 7/12/2004 - 5272/87 md.) 

k) Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Orman 
Genel Müdürlüğü’ne ait olanlar hariç) , yıllık brüt hasılatlarının % 1’inin Kuruma aktarılmasıy-
la elde edilecek gelirler.

(Değişik ikinci fıkra: 14/3/2007 - 5602/10 md.) Yukarıda sayılan gelirlerden (k) bendinde 
belirtilenler, hasılatın elde edilmesini takip eden ayın son gününe kadar Kuruma ödenmek 
zorundadır. Bu süreler içinde ödemelerin yapılmasından ilgili kurum ve kuruluşların yetki-
li amirleri ile muhasebe yetkilileri ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin geciktirilmesi halinde 
ödenmesi gereken miktarlar % 5 cezaî faizle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Döner Sermaye 

Madde 19 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Mali Kolaylıklar 

Madde 20 - a) Kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. Bağış, yardım ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış, yardım ve 
vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz kar-
şılığında yapılacak nakdî ve aynî bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine 
göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.

c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithal edilen makine, teçhizat, malzeme ve 
yayınlar gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri 
bağış ve yardım yoluyla gelen aynı cins malzemeler için şartsız olarak uygulanır. 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de 
aynen uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TESPİT, İNCELEME VE KORUMA

Tespit ve İnceleme 

Madde 21 - Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli ve yaşlılar ile 
sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir.

Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bu-
lunulmasında mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk 
kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlüdürler.

Korunma Kararı 

Madde 22 - Korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine 
göre Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek 
sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu 
karar için gerekli belgeler Kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir.

Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar mahkeme ka-
rarı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında mahalli mül-
ki amirin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır.

Koruyucu Aile 

Madde 23 - Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve 
yetiştirilmesi bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim ve 
gözetiminde bir “Koruyucu Aile” tarafından da yerine getirilebilir. Koruyucu aile, korunmaya 
muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini gönüllü olarak üstlenebileceği gibi Kurumca 
tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılığında da yapabilir.

Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına, Kurumla olan ilişkilerine, hiz-
metin işleyişine ve aileye bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin esaslar bir yönetmelikle 
düzenlenir.

Korunma Kararının Süresi ve Kaldırılması 

Madde 24 - Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu 
karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerinin 
önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan 
sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan 
sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır.

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;

1. Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına kadar,

2. Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.

b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edile-
rek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma 
kararları uzatılabilir.

Bunlardan korunma kararı kalkmış; ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda 
bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve 
harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bu-
lunan ve çalışmaktan aciz olan Çocukların korunma kararı uzatılır. 
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Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır. Bu çocuklara ge-
rektiğinde imkanlar ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur.

Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitim ve Öğretimlerinin Sağlanması veya Meslek Sahibi 
Yapılmaları 

Madde 25 - Okul çağındaki korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim 
Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda gerçekleştirilir.

Herhangi bir nedenle okula devam etme imkanı bulamayan çocuklar, kamu ve özel işyerle-
rinde ücret mukabilinde çalıştırılarak bir meslek sahibi yapılırlar. Bu şekilde çalıştırılan ço-
cukların ücretlerinin yurt idarelerince tespit edilen miktarı kendilerine harçlık olarak verilir. 
Geri kalan miktar aybaşını takip eden on gün içinde milli bankalarda çocuk namıma açtırılan 
hesaba yatırılır. Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve miktarı, yurt idaresi ile işveren ara-
sında mahalli örf ve rayice göre tespit olunur. Bu konuya ilişkin hususlar bir yönetmelikle 
belirlenir.

(Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/10 md.) Özel eğitim gerektiren korunmaya muhtaç ço-
cukların eğitim ve öğretimleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim - öğretim 
kurumlarında sürdürülür. Korunmaya muhtaç engelli çocukların eğitimleri Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile birlikte planlanır.

Korunmaya, Bakıma, Yardıma Muhtaç Engelli, Yaşlı ve Diğer Kişilere İlişkin Hususlar 

Madde 26 - Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, engelli, yaşlı ve diğer kişilerin tespiti, 
incelenmesi ve bunların sosyal hizmetlerden yararlandırılmasına ilişkin esaslar bir yönetme-
likle düzenlenir. 

Cezai Sorumluluk 

Madde 27 - Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarında muhafaza ve bakım-
larına terkedilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında bu suç 
nedeniyle genel hükümlere göre verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para ce-
zaları üçte bir oranında artırılarak hükmolunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KURUMLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Mirasın Kuruma Geçmesi 

Madde 28 - Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken mirasçı bırakmaksızın ölen kim-
selerin mirası Kuruma geçer. Kurum terekenin borcundan ancak, kendisine geçen mallar 
ölçüsünde sorumlu olur.

Haciz, Devir Ve Temlik Ayrıcalığı

Madde 29 - Bu Kanun gereğince korunmaya ve yardıma muhtaç aile ve kişilere yapılacak 
ödemeler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik ve haciz edilemez.

Dava Açma Hakkı

Madde 30 - Kurum, kendisine yardımda bulunduğu kişiler için Türk Medeni Kanunu hüküm-
lerine göre nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava açmak hakkına sahiptir.

Kurumun Malları

Madde 31 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 



384 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Evlenme Yardımı

Madde 32 - Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuk-
larından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 
yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım 
hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Kurumun Sembolü

Madde 33 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Açılış İzni ve Standartlar

Madde 34 - Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk 
tüzelkişilerince bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının kurulmasına, teşvik 
edilmesine ve açılış izinlerinin verilmesine, varsa ücret tarifelerinin tespitine ilişkin usul ve 
esaslar ile bu kuruluşların hizmet ve personel standartları bir yönetmelikle düzenlenir.

Sosyal hizmet kuruluşlarını kuranlar ve işletenler bu yönetmelik hükümlerine uymakla yü-
kümlüdürler.

Denetleme Esasları 

Madde 35 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri tarafın-
dan işletilen sosyal hizmet kuruluşlarının 34 üncü maddede yer alan yönetmelik esaslarına 
uygunluğu Kurumun kontrol ve denetlenmesine tabidir.

Sosyal hizmet kuruluşları yılda en az bir defa Kurumca denetlenir.

İlgililer kontrol ve denetlemeler sırasında denetleme heyetine her türlü kolaylığı göstermekle 
yükümlüdürler.

Kontrol ve denetlemeye ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Müeyyideler

Madde 35/A - (Ek: 12/7/2013 - 6495/82 md.) 

Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşunda yapılan kontrol 
ve denetim sonucunda, bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin 
etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen koşullara göre eksiklik veya aykırılığın 
tespiti hâlinde il müdürü tarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net 
asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Bu eksiklik veya 
aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek üzere 
uygun bir süre verilerek ilgili kuruluş yazılı olarak ihtar edilir.

Belirlenen süre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlinde 
birinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası 
uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre ve-
rilir. Bu süre içinde de eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlinde kuruluş, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen sürede eksiklikler veya aykırılıklar giderilinceye ka-
dar kuruluşa yeni bir kişinin kabulü yapılamaz.

Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından kapatılır. 
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Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, kesinleşmesini müteakiben Bakanlığın bil-
dirimi üzerine vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

Kuruluşun Kapatılması

Madde 35/B - (Ek: 12/7/2013 - 6495/83 md.) 

Bu Kanun kapsamında gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince açılan sosyal hizmet 
kuruluşlarında hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engel-
lenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her 
türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi hâlinde bu tutum ve davranışların engellenmesine 
yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden az olma-
mak üzere adli para cezası verilir.

Sosyal hizmet kuruluşları aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi hâlinde Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır: 

a) Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı 
ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekono-
mik açıdan zarar veren eylemlerden dolayı cezalandırılmasına karar verilmiş olması

b) Kurucu veya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar 
verilmiş olması

c) Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması 

ç) Kuruluşun izinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması

d) Kuruluşun açılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadı-
ğının sonradan ortaya çıkması

İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılma-
sına karar verilmiş olması, kapatma işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.

Onurlandırma 

Madde 36 - Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzelkişilerin 
her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımın sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kuruma büyük 
hizmet ve katkıları geçenlerin onurlandırılması işlemleri bir yönetmelikle düzenlenir.

Yönetmelikler 

Madde 37 - (Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 38 - Aşağıda sayılan;

a) 15/5/1957 tarih ve 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun,

b) 12/6/1959 tarih ve 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun,

c) 25/4/1963 tarih ve 225 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Ka-
nununda ve 4862 sayılı Kanuna Bağlı (1) ve (2) sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 1 inci maddesinin (b) bendi,

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun teşkiline ait mevzuat,

e) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.
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Ek Madde 1 - (Ek: 25/2/1988 - 3413/1 md.) 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuk-
lar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun,serbest kadro mevcutlarının binde biri 
nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olan-
lar arasından atama yaparlar.

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vası-
tasıyla başvurmak zorundadırlar.

(Ek Madde 2 - (Ek: 24/1/1989 - KHK - 356/4 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 - 3703/5 md.; 
Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Anlaşmazlıkların Hali 

Ek Madde 3 - (Ek: 14/3/1991 - 3703/5 md.; Mülga: 3/6/2011 - KHK - 633/35 md.) 

Ek Madde 4 - (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/12 md.) 

Bu Kanunda geçen “sakat” ibaresi “özürlü”, “kör” ibaresi “görme özürlü”, “sağır” ibaresi 
“İşitme özürlü” olarak değiştirilmiştir.

Ek Madde 5 - (Ek: 21/1/2000 -KHK - 594/7 md.) 

Doğal afet bölgelerinde afetzedelere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri için gerekli öncü, 
geçici ve sürekli ekipler, Kurum Genel Müdürünün onayıyla kurulur. Bu ekipler ile diğer Ku-
rum personelinin düzenli bir eğitim programından geçirilmesi için gerekli bütün önlemler 
alınır. Afet bölgesinde görevlendirilen personelin, hizmetin gerektirdiği ihtiyaçları karşılanır.

Ek Madde 6 - (Ek: 21/1/2000 -KHK - 594/7 md.) 

Doğal afet bölgelerindeki ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyet-
lerine, ilçe sosyal hizmetler müdürü, mütevelli heyeti üyesi olarak katılır. Bu vakıflarda afet 
çalışmaları süresince, sosyal hizmet uzmanları istihdam edilebilir.

Ek Madde 7 - (Ek: 1/7/2005 - 5378/30 md.; Değişik: 1/2/2007 - 5579/2 md.) 

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine 
ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir 
tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilere, 
resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağ-
lanır.

Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamına, bakım hizmetinden 
yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin 
izin, çalışma, denetim, ücretlendirme ile bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin 
usûl ve esaslar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi ba-
şına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.

Bakıma muhtaç engellilerden Kurumca ve diğer resmî kurumlarca bakılanlar dışında kalan-
lara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Bakıma muhtaç engellilere, ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak 
bakım hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmak-
sızın temin edilir.

(Ek fıkra: 4/7/2012 - 6353/12 md.) Bakıma muhtaç engelli ve engelliye evde ikametgâhında 
bakım hizmeti veren kişi; engelli bireye düşen gelirin birinci fıkrada belirtilen gelir ölçütünü 



SH
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 387

aşması halinde, en geç üç ay içinde söz konusu gelir değişikliğini il müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır. Gelir değişikliğinin bu tarihten sonra bildirilmesi ya da il müdürlüğünce bu du-
rumun resen tespit edilmesi halinde bakım hizmeti verilmesi dolayısıyla yapılan ödemeler 
durdurulur ve söz konusu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren, yasal faizi ile birlik-
te, bakım hizmetini veren kişiden genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Ek Madde 8 - (Ek: 1/7/2005 - 5378/30 md.) 

İşitme ve konuşma engellilerine gerek görüldüğü hâllerde tercümanlık yapmak üzere iller-
de işaret dili bilen personel görevlendirilir. Personelin işaret lisanı öğrenmeleri için gerekli 
kursların düzenlenmesi sağlanır. Bu personelin görev ve yetkileri, çalışma koşulları ile ilgili 
usûl ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğünce işletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaat-
ları, sürdürülen kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; Devlet 
yatırım programları çerçevesinde yaptırılmış bulunan ya da Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurtları; İl Korunmaya Muhtaç Çocukları Ko-
ruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirme yurtları ile her türlü kuruluşları; 
varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkezi, il merkezi, bağım-
sız şube, şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm büro, kuruluş ve işletmeleri; bunların döner 
sermayeleri; tüm taşınır taşınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devrolunur.

Devir işlemleri genel hükümlere göre ve mahalli mülki amirinin veya görevlendireceği yar-
dımcılarının gözetiminde yapılır. Bunlardan Hazine mülkleri dışında kalan ve hizmetleri Ku-
rumca devralınan tüzelkişilere ait taşınmaz mallar Kurum adına tescil olunur. Devir ve ferağ 
işlemleri her türlü harç ve vergiden muaftır.

Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mahalli 
mülki amirleri gözetiminde eski mevzuata göre yönetilirler.

Devir işlemleri en geç 31 Aralık 1983 tarihine kadar tamamlanır.

Geçici Madde 2 - Varlığı sona eren Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkez, 
il merkezi, bağımsız şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm taşınmaz mallarına ilişkin kira 
sözleşmeleri bu Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra sona erer. Bu süre bitiminde rayiç 
bedele uygun olarak tespit edilen yeni kira bedeli ile taşınmazı eski kiracının kiralamaya 
tercih hakkı vardır. Bu hakkın Kurumun yapacağı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kul-
lanılması şarttır.

Belirtilen süre içinde bu hakkını kullanmayan ve taşınmazı tahliye etmeyen kiracıların tahli-
yeleri icra memurluğundan istenebilir.

Geçici Madde 3 - Kuruma devredilen hizmetlerle ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve il Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağ-
lı döner sermayeli kuruluşlara ait iptal edilen kadrolar ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (II) sayılı 
cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir.

İhdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya kadar, iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta 
olan memurların aylıkları kaldırılan kadrolara istinaden ödenmeye devam olunur.

Kadro dağıtımı sonunda; işgal etmekte oldukları kadro derece ve unvanları değişmeyenler 
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ile kadro derecesi değiştirilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre 
yeni derecelerine atanma şartlarını taşıyanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar. Bunun dışında kalan 
personel ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kadrolara atanır. 

Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalış-
makta olanlar, bu Kurumda geçirdikleri hizmetlerinin her bir yılı bir kademe, her üç yılı da bir 
derece sayılmak suretiyle 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi 
esaslarına göre ancak 3 ay içinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın Kurum kadrolarına 
intibak ettirilirler.

İntibak işlemleri sırasında; ilkokul mezunu olmayanlar ilkokul mezunu gibi işleme tabi tutu-
lurlar.

İntibak süresi içinde ayrılanların tazminatları Kurumca ödenir.

Geçici Madde 5 - Devrolunan hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere;

a) Devrolunan hizmetlerden genel bütçe içinde yer alanlarla ilgili harcamaların genel büt-
çeden,

b) Koruma birlikleri ile ilgili harcamaların Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alı-
narak kendi bütçelerinden,

c) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumundan devrolunan hizmetlerle ilgili 
harcamaların Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak mevcut muhasebe ve 
bütçeleme esaslarına göre kendi bütçelerinden,

Yapılmasına 1983 mali yılı sonuna kadar devam olunur.

Devrolunan döner sermayelere ilişkin işlemler ilgili yönetmelikler çıkarılıncaya kadar eski 
mevzuatlarına göre Kurum ve valilerin denetim ve gözetiminde yürütülür.

Geçici Madde 6 - Kurum,tespit edeceği hizmet önceliklerine göre gerekli görülen illerden 
başlayarak taşra teşkilatının kuruluşunu,Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde 
tamamlar.

Bu süre içinde, taşra teşkilatının kurulmadığı illerde, Kurumun sorumluluğundaki hizmetler 
İl Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlüklerince yerine getirilir.

Geçici Madde 7 - (Ek: 14/5/1985 - 3204/1 md.) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu Kanununun Geçici 2 nci Maddesine göre Kurumun belirlediği kira bedelini 
kabul ederek Kurumla kira sözleşmesi yapanlar veya Kurumun belirlediği kira bedelini kabul 
etmeyerek kira sözleşmesi yapmayanlardan taşınmaz malı henüz tahliye etmemiş bulunan-
lar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından belirle-
nen kira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. İtirazın yapılması ha-
linde kiracılar, dava sonuna kadar Kurum tarafından belirlenen kirayı aylık olarak öderler ve 
taşınmaz maldan tahliye edilemezler. Kira bedeli, sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsa-
le uygun olarak tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 27/11/1983 tarihinden itibaren geçerli 
olup, karar ile kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup edilir.

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitler-
de nazara alınmaz. Mahkeme,tespitte bilirkişi olarak resmi dairelerce bildirilen teknik ele-
manlardan, ticaret odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti 
resen seçer.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece tespit edi-
len kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde 
sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurlu-
ğundan istenir.



SH
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 389

Kurum tarafından yapılan tebligat üzerine Kurumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak 
kira sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkralarda belirtilen itiraz hakkının kullanılmasına 
engel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile tesbit edilen kira muka-
vele tarihinden geçerli olur.

Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle görülür.

Geçici Madde 8 - (Ek: 21/1/2000 - KHK - 594/8 md.) Ek (1) sayılı listede yer alan kadro iptal 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) ve 
(3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Genel Müdürlüğü ait bölüme 
eklenmiştir.

Geçici Madde 9 - (Ek: 4/7/2012 - 6353/13 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun ek 7 nci maddesine istinaden ken-
dilerine engelliye ikametgâhında bakım hizmeti vermesi dolayısıyla ödeme yapılmış kişilere 
anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen gelir ölçütünün aşılması nedeniyle yersiz olarak 
ödenen tutarlar birinci fıkrada belirtilen gelir ölçütünün geçildiği oranda yasal faizi ile birlikte 
takip ve tahsil edilir. Söz konusu gelir ölçütünün bir kat veya daha fazla aşılması halinde 
yapılan yersiz ödemenin tamamı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine 
hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük 

Madde 39 - Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 40 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

24/5/1983 TARİHLİ VE 2828 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

1 - 14/3/1991 Tarih ve 3703 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri

Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye ka-
dar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğe girinceye kadar mevcut pro-
tokollerin uygulanmasına devam olunur.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleş-
tirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, 
destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim 
kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üni-
versiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulduğu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerinin, kuruluş ve işleyişine, yürütecekleri 
hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluk-
larını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet mer-
kezlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan taraması: Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal hiz-
met faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal sorunların 
analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama faaliyetini,

b) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

c) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

ç) Hizmet bölgesi: Sosyal hizmet merkezinin sorumlu olduğu alanı,

d) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünü,

e) İl müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar il müdürünü,

f) Komisyon: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda çalışan sosyal hizmet komis-
yonunu,

g) Merkez: Sosyal hizmet merkezini,

ğ) Müdür: Sosyal hizmet merkezi müdürünü,

h) Müdür yardımcısı: Sosyal hizmet merkezi müdür yardımcısını,

ı) Risk haritası: Alan taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve bilgi-
lere dayalı olarak oluşturulan ve sosyal hizmet desteği sağlanmasını gerektiren konular ba-
kımından sosyal risklerin; konular, gruplar ve yerleşim alanları itibarıyla ayrı ayrı gösterildiği, 
puanlama usul ve esasları kılavuz ile belirlenen ve merkez tarafından her yıl güncellenen 
haritayı, 

i) (Değişik: RG - 1/8/2013 - 28725) Sosyal inceleme: Birey, aile, grup ve toplulukların sos-
yal hizmet ve sosyal yardıma ilişkin ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ile hangi sosyal hizmet 
uygulamalarından yararlandırılması gerektiği önerilerini içeren inceleme ve değerlendirme 
faaliyetini, 
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j) (Ek: RG - 1/8/2013 - 28725) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik ile aile ve tüketici bilimleri lisans 
programlarından mezun olup merkezde çalışanları, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MERKEZLERİN KURULUŞ ESASLARI, HİZMET İLKELERİ VE GÖREVLERİ

Merkezlerin Kuruluş Esasları

Madde 5 - (1) Her ilde en az bir merkez kurulur.

(2) İl ve ilçelerde birden fazla kurulacak merkez sayısı ilin tüm yerleşim birimlerini kapsa-
yacak şekilde hizmet bölgelerine ayrılarak belirlenir. Hizmet bölgesi, hizmet bölgesi kapsa-
mına alınabilecek ilçe veya ilçelerin coğrafi konumu, ulaşım imkânları ve ulaşılabilecek en 
yakın merkeze uzaklık, sosyal ve demografik yapısı ile hizmetin sunumunda işbirliği yapılabi-
lecek kurum ve kuruluşların varlığı gibi hususlar ile valiliğin görüşü dikkate alınarak Bakanlık 
tarafından belirlenir.

(3) Merkezler Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile ilgili 
yıl bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenek tutarı dikkate alınarak kurulur. Kuruluş onayın-
da, merkezin yeri ve sorumlu olduğu hizmet bölgesi belirtilir.

(4) Merkezlerin hizmete erişim açısından kolaylık sağlayacak yerleşim alanlarında ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal hizmet kuruluşlarından bağımsız kendi hizmet binala-
rında hizmet sunması esastır.

(5) Merkezler ihtiyaç duyulması halinde sunulacak hizmetlere erişim kolaylığı sağlamak 
amacıyla hizmetlerini, il müdürlüğünün gerekçeli raporu, valinin teklifi ve Bakanlığın onayı 
ile birden fazla binada yürütebilirler. Ek hizmet binasının giderleri bağlı olduğu merkezin 
ödeneğinden karşılanır, personel ve sorumlulukları müdür tarafından belirlenir.

Hizmet İlkeleri

Madde 6 - (1) Merkezlerdeki hizmet sunumunda, esas alınacak ilkeler şunlardır: 

a) Birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınır.

b) Sorunların yerinde tespiti ve çözümü esastır.

c) Hizmetler, sosyal sorunları çözmeyi ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlar.

ç) Hizmet politikalarının belirlenmesinde alan tarama analizleri dikkate alınır.

d) Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları 
dikkate alınır.

e) Merkezde, birey ve ailenin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını artırma-
ya yönelik önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir. 

f) (Değişik: RG - 1/8/2013 - 28725) Hizmetin planlanması ve sunumunda hizmet bölgesinde 
bulunan 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
hükümlerine göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer paydaş ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. 

g) Toplumun bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlar-
da faaliyetler yapılır.

ğ) Hizmetler, merkezin sorumlu olduğu hizmet bölgesinin tümünü kapsar.

h) Hizmet sunumu ve önceliklerin belirlenmesi risk esaslı olarak yapılır.
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Merkezlerin Görevleri

Madde 7 - (1) Merkezlerin görevleri şunlardır: 

a) Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faali-
yetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yö-
nelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde ya-
rarlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu 
alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinas-
yonu sağlamak.

ç) Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; 
engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağla-
mak.

e) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, da-
nışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek.

f) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenme-
sini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütü-
len sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde 
inceleme ve denetimini yapmak.

ğ) Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça merkezî 
bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek.

h) (Mülga: RG - 1/8/2013 - 28725) 

ı) Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve ben-
zeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.

i) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı kurum ve 
kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulma-
sına yardımcı olmak.

j) Bakanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL HİZMET KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ,

KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Sosyal Hizmet Komisyonu Oluşturulması

Madde 8 - (1) Komisyon, müdür veya müdür tarafından görevlendirilen yardımcısının baş-
kanlığında, merkezde çalışan farklı birim ve branşlardaki personelden oluşturulur.

(2) Komisyon, müdürün teklifi ve il müdürünün onayı ile başkan dâhil en az üç, en fazla yedi 
kişiden oluşturulur. Komisyona asil üye sayısını aşmamak üzere yedek üye görevlendirilir.
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(3) İhtiyaç halinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(4) Komisyon, haftada en az bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde müdürün çağrısıyla 
daha fazla sayıda toplantı yapılabilir.

Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 9 - (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Hizmet bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile alan tarama sonuçları ve risk 
haritasını esas alarak merkezin hizmet politikasını belirlemek.

b) Birimlerden yönlendirilen birey ve ailelere uygulanacak hizmeti belirlemek, uygulanan 
hizmetin devamına, değiştirilmesine ve sonlandırılmasına karar vermek. 

c) (Değişik: RG - 1/8/2013 - 28725) Evlat edinme, koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek 
hizmetlerine ilişkin karar vermek. 

ç) Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına karar 
vermek.

d) Merkez tarafından verilmekte olan hizmetlere yönelik olarak yapılan itiraz, ihbar ve şikâ-
yetleri değerlendirerek karar vermek.

e) Merkezin faaliyetlerine yönelik projeleri hazırlamak ve yürütmek.

f) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak, çalışmaları izlemek ve raporlamak.

Komisyonun Karar Alma Süreci

Madde 10 - (1) Komisyonda görüşülecek konular birimler tarafından toplantı öncesi komis-
yona bildirilir.

(2) Komisyonun gündemi başkan tarafından belirlenir.

(3) Kararlar üyelerin görüşlerini açıklamalarından sonra oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. 
Komisyon kararına katılmayan üye tarafından karşı oy şerhi gerekçesiyle tutanağa yazılır ve 
imzalanır.

(4) Komisyon tarafından ihtiyaç duyulması halinde birimlerden yeni bilgi ve belge istenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ

Hizmet Birimleri

Madde 11 - (1) Merkezlerde aşağıdaki birimler bulunur: 

a) Başvuru, tespit ve izleme birimi.

b) Uygulama birimi.

c) Eğitim ve danışmanlık birimi.

ç) Şehit yakınları ve gazilere hizmet birimi.

(2) Birimlerde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak sayıda personel görev ya-
par. İhtiyaç halinde, personel birden fazla birimde görevlendirilebilir.

(3) Birimler arasında, merkez tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artı-
racak işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

(4) Birimler tarafından hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda kamu kurum ve kuruluş-
ları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılır.
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Başvuru, Tespit ve İzleme Biriminin Görevleri

Madde 12 - (1) Başvuru, tespit ve izleme biriminin görevleri şunlardır: 

a) Merkeze yapılan başvuruları almak, başvuruları nedenlerine göre tasnif ederek veri taba-
nına kaydetmek, ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde merkez dışına 
yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

b) Merkeze yapılan ihbarları almak, ihbarları veri tabanına kaydetmek, doğruluğunu yerin-
de tespit etmek, ihtiyaç duydukları hizmet sunumunu başlatmak, hizmetlere yönlendirmek, 
gerektiğinde merkez dışına yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda 
takip etmek.

c) Alan taraması yaparak elde edilen bilgileri veri tabanına kaydetmek, bu verilere göre hiz-
mete ihtiyaç duyan birey ve aileleri yerinde tespit etmek, ihtiyaç duydukları hizmet sunumu-
nu başlatmak, hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde merkez dışına yönlendirdiği kişilerin 
iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

ç) Alan taramasıyla elde edilen veriler sonucunda risk puanlaması ve analiz yapmak, analiz 
sonuçlarına göre sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin öneriler hazırlamak.

d) İstatistik verileri oluşturmak ve bu verileri rapor hazırlamak.

e) Sosyal politika uygulamalarının belirlenmesine yardımcı olmak için diğer kurum ve kuru-
luşların istatistik ve verilerinden de faydalanarak hizmet bölgesinin risk haritasını oluşturmak 
ve güncel tutulmasını sağlamak.

f) Merkez tarafından birey ve ailelere yönelik olarak yapılan hizmetlerin sunumunu ve hizmet 
sonrasındaki durumu yerinde izlemek ve değerlendirmek.

g) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Uygulama Biriminin Görevleri

Madde 13 - (1) Uygulama biriminin görevleri şunlardır: 

a) Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına iliş-
kin işlemleri yapmak ve bu işlemleri sonuçlanıncaya kadar takip etmek.

b) Evlât edindirme, koruyucu aile, gönüllü aile ve sosyal ekonomik destek işlemlerini yürüt-
mek.

c) Evlât edinen ailelerle, koruyucu ve gönüllü ailelere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve 
rehberlik hizmeti sunmak.

ç) Mahkemelerce verilen bakım, barınma ve danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına yöne-
lik işlemleri yürütmek.

d) Evde bakım hizmeti, aile yanında destek, sosyal ve ekonomik destek gibi hizmetleri alma-
sına karar verilen birey ve ailelere ilişkin işlemleri başlatmak.

e) Evinde yaşlı ve engelli bulunan aileler ile evde bakım hizmeti alan ailelere ihtiyaç duyduk-
ları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak.

f) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Eğitim ve Danışmanlık Biriminin Görevleri

Madde 14 - (1) Eğitim ve danışmanlık biriminin görevleri şunlardır: 

a) Birey ve ailelerin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yö-
nelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler dü-
zenlemek.
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b) Bakanlığın görev alanına giren hizmet ve politikaların tanıtımına yönelik faaliyet ve etkin-
likler gerçekleştirmek.

c) Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllüler ile ilgili diğer kuruluşların sosyal hiz-
metlere katkı ve katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunda bu doğrul-
tuda farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirmek.

ç) Kadının sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programların geliştirilme-
sini ve uygulanmasını sağlamak.

d) Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmeleri önleyecek zararlı alışkanlık edinmelerini ve so-
kakta çalıştırılmalarını engelleyecek faaliyetler yapmak, bu konularda birey ve ailelerin so-
rumluluk bilincini artırmaya yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

e) Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik eğitici, geliştirici, rehber-
lik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

f) Ailelerin veya bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artırılması yönünde eğitici, ge-
liştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

g) Merkez tarafından uygulanmasına karar verilen koruyucu, önleyici, eğitici ve geliştirici 
hizmetlerin sunulmasını sağlamak.

ğ) Engelli ve ailelerinin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya 
yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler 
düzenlemek.

h) Engelli ve ailelerinin sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programların 
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

ı) İstismar ve şiddetin önlenmesi ile benzeri konularda çalışmalar yapmak.

i) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şehit Yakınları ve Gaziler Biriminin Görevleri

Madde 15 - (1) Şehit yakınları ve gazilere hizmet biriminin görevleri şunlardır: 

a) Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.

b) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuru-
luşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.

c) Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla gerekli 
çalışmalar yapmak, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yürütmek,

ç) Gazilerin toplumsal hayata uyumu yönünde çalışmalar yürütmek.

d) Şehit yakınları ve gazilere yönelik ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri sunmak.

e) Şehadet veya yaralanma haberinin alınmasından itibaren şehit yakını ve gazi aileleri ile 
iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak, sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri 
geliştirmek.

f) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin dönemlik istatistiki veriler ha-
zırlamak ve ilgili birimlere sunmak.

g) Şehit ve gaziler ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını ve bilgilerin güncelliğini sağlamak, 
veri tabanı konusunda Bakanlık arasındaki bilgi akışını sağlamak.

ğ) Sosyal amaçlı projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak uygulatmak.

h) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

MERKEZDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ

Müdür

Madde 16 - (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Merkezin yönetim, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 
mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, perso-
nel ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimlerini yapmak.

c) Merkez tarafından sunulan hizmetlere daha kolay ulaşılmasını sağlamak için gereken ön-
lemleri almak.

ç) Merkezin bulunduğu bölgede alan taraması yapılmasını, risk haritası oluşturulmasını ve 
gerekli güncelleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

d) Merkez tarafından elde edilen verilerin analiz edilerek sosyal hizmet modeli geliştirilmesi-
ne katkıda bulunulmasını ve ilgili sosyal hizmet modellerinin uygulanmasını sağlamak.

e) Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, standart formların düzenlenme-
sini, veri girişlerinin yapılmasını, istatistiksel bilgilerin hazırlanmasını, iş programlarının, faa-
liyet ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasını ve ilgili mercilere zamanında ulaştırılma-
sını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin 6 ncı maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağla-
mak,

g) Merkezde çalışan personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağla-
mak.

ğ) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlayarak il müdürlüğü aracılığı ile Aile ve Toplum Hizmet-
leri Genel Müdürlüğüne göndermek, ödeneklerin amacına ve performans programına uygun 
olarak etkili, ekonomik ve verimli harcanmasını sağlamak.

h) Merkezin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

ı) Hizmet binasının yangın, sabotaj ve diğer afetlere karşı korunmasına yönelik tedbirleri 
almak veya aldırmak.

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

j) Merkez hizmet birimlerinde, yönetim işlevini görmek üzere birim koordinatörü görevlen-
dirmek.

k) Merkezdeki birimler ile diğer kurum, kuruluşlar arasında hizmetlerin aksamadan yürütü-
lebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

l) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmalar ile amirleri tarafından verilen 
diğer görevleri yapmak.

Müdür Yardımcısı

Madde 17 - (1) Müdür yardımcısı, merkez hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre yardım 
eder ve hizmetlerin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

Meslek Elemanı (Değişik Madde Başlığı: rg - 1/8/2013 - 28725) 

Madde 18 - (1) Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, 
psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan 
meslek mensupları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir: 
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a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik, sorunların çözümü için mesleki çalış-
malarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.

b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak.

c) İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin uygulanması ile gerekli hizmet modelinin 
bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal inceleme raporunu düzenlemek ve amirine 
sunmak.

ç) İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak

d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki 
çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, arşivlemek.

e) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev al-
mak.

f) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yürüt-
mek.

g) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve müdür 
tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Sosyal Çalışmacı 

Madde 18/A - (Ek: RG - 1/8/2013 - 28725) 

(1) Sosyal çalışmacının 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır: 

a) Sosyal hizmet sunulacak birey, aile, topluluk ve topluma yönelik sorunları tespit etmek, 
değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri belirlemek. 

b) Planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uy-
gun mesleki çalışmalarda bulunmak. 

c) Birey ve ailelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesini sağlayacak mesleki müdahaleler 
yapmak. 

ç) Birey ve ailelere yönelik mesleki uygulamaları değerlendirmek, izleme çalışmalarını yü-
rütmek ve yeni hizmet modelleri önermek. 

d) Birey ve aileler hakkında düzenlenen form ve raporlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Psikolog

Madde 19 - (1) Psikologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır: 

a) İhtiyaç duyulması halinde bireylerin psikolojik değerlendirmelerini yapmak ve rapor ha-
zırlamak.

b) Birey ve ailelere yönelik psiko - sosyal alanda koruyucu, önleyici ve danışmanlık hizmet-
lerini gerçekleştirmek.

c) Psikolojik sorunları olan bireyler için, ihtiyaç duyulması halinde sağlık kuruluşlarının psiki-
yatri bölümleriyle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

ç) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak bireylerin yetenek ve 
ilgi alanlarını belirlemek, zamanlarını değerlendirme ve uygun etkinliklere katılmaları konu-
sunda yardımcı olmak.

d) Klinik psikolojide uzmanlık derecesine sahip olmak kaydıyla, davranışsal veya duygusal 
psikolojik sorunların giderilmesi amacıyla aile ve aile bireylerine yönelik bireysel ve grup 
çalışmaları düzenlemek.

e) Alan taraması ve başvurularla ilgili yapılacak mesleki değerlendirme doğrultusunda danış-
manlık ve rehberlik hizmeti vermek.
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Çocuk Gelişimcisi

Madde 20 - (1) Çocuk gelişimcisinin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri 
şunlardır: 

a) Merkeze yapılacak başvuru, ihbar ve alan taramaları veya herhangi bir şekilde tespit edi-
len çocukların; gelişim düzeylerini belirlemek, gelişimlerini izlemek, sorunların çözümüne 
yönelik olarak bu çocuklara danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

b) Gelişimlerinde davranış bozukluğu belirlediği çocukları kesin tanı, tedavi ve erken eğitim 
amacıyla uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluş-
lardaki uzmanlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini or-
ganize etmek.

c) Mesleki test, teknik ve yöntemlerini kullanarak, çocukların gelişimlerini değerlendirmek, 
gelişimleri yaşlarına uygun olmayan çocuklar için bireysel destekleyici eğitim programları 
hazırlayarak uygulama sürecinde ailelere danışmanlık yapmak ve uygulama sonuçlarını ta-
kip etmek.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Madde 21 - (1) Psikolojik danışman ve rehber öğretmenin 18 inci maddede belirtilenlerin 
yanında diğer görevleri şunlardır: 

a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunların çözümüne yönelik olarak 
çocuklar ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık yapmak, çocukları ve ailelerini gerektiğin-
de uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki 
uzmanlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize et-
mek.

b) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda danışmanlık ve reh-
berlik yapmak, rapor hazırlamak.

c) Ailelere, çocukların eğitimleriyle ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak, eğitim program-
ları önermek.

ç) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak.

Sosyolog

Madde 22 - (1) Sosyologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır: 

a) Toplumu, toplumsal ilişkileri, olayları ve toplumsal değişmeleri araştırmak ve araştırma 
sonuçlarına dayalı rapor hazırlamak.

b) Ulusal ve uluslararası örnekler ile merkezin hizmet bölgesindeki toplumsal değer ve yar-
gıları da dikkate alarak Bakanlık hizmet alanı ile ilgili her türlü olay ve olguya dair sosyoloji 
odaklı çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak.

c) Bakanlık tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
sosyal hizmet alanıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında görev almak, istatistikî 
verileri toplamak ve rapor hazırlamak.

ç) Başvuru gruplarını ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey hareketlilik 
gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar kurmak ve inceleme sonuçla-
rının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak ve planlar yapmak, proje geliştirmek.

İstatistikçi

Madde 23 - (1) İstatistikçinin görevleri şunlardır: 

a) Kurum tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
hizmet alanlarıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında görev almak, sonuçları 
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kullanılabilecek istatistikî verilere dönüştürerek veri tabanına kaydetmek, sosyologla işbirli-
ği halinde analiz raporları hazırlamak ve analiz sonuçlarına dayalı öneriler geliştirerek ilgili 
birimlere iletmek.

b) Başvuru grupları ve alan taraması sonuçlarını, sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, 
yatay ve dikey hareketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar ku-
rarak inceleme sonuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak, plan yapmak ve 
proje geliştirmek.

Öğretmen

Madde 24 - (1) Öğretmenin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır: 

a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunlarının çözümü için çocuklar ve 
ailelerini uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluş-
lardaki uzmanlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini or-
ganize etmek.

b) Ailelere, çocuklarının eğitimleri ile ilgili konularda görev alanıyla ilgili eğitim programları 
önermek ve uygulamak.

c) Çocuk ve gençlerin eğitimleri ile ilgili konularda resmi ve özel öğretim kurumlarıyla işbir-
liği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

ç) Aile yanında sosyal yardımla desteklenen korunmaya muhtaç çocukların bir eğitim kuru-
muna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya 
sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da 
özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Mezunu Olan Personel

Madde 25 - (1) Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu personelin 18 inci maddede belirti-
lenlerin yanında diğer görevleri şunlardır: 

a) Ailelere, sahip oldukları mali imkânların yönetimi ve geliştirilmesi konusunda danışman-
lık yapmak, bu alanda karşılaşılan problemlerle ilgili çözüm önerileri geliştirmek.

b) Ailelere, kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttı-
rılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

c) Ailelerin ve bireylerin tüketici hakları konusundaki bilincini artıracak eğitim programları 
ve eğitici materyaller hazırlamak.

Sağlık Personeli

Madde 26 - (1) Sağlık personelinin görevleri şunlardır: 

a) Merkeze başvuran ailelere ve aile bireylerine verilecek koruyucu, önleyici sağlık eğitimi 
hizmetlerini planlamak ve uygulanmasına karar verilen eğitim programlarında görev almak, 
gerektiğinde ilgili sağlık merkezleri ile koordinasyon içinde bu çalışmaları yapmak.

b) Evde bakım hizmeti alan ailelere yönelik ve diğer hizmetlerle ilgili alan tarama çalışma-
larına katılmak.

c) Merkeze başvuran aile ve bireyleri, ihtiyaç duydukları hizmeti alabilecekleri sağlık kuru-
luşlarına yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde 
merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

Ortak Görevler

Madde 27 - (1) Görevleri 18 ve 26 ncı maddeler arasında belirtilen personel, ilgili maddeler-
deki görevleri yanında aşağıdaki görevleri de yerine getirirler: 
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a) İş programları ve alan taraması çalışmaları ile faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygu-
lanmasında görev almak.

b) Görev alanı ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili kayıtları tutmak, veri girişlerini yapmak, rapor-
ları hazırlamak ve arşivlemek.

c) Kurum, kuruluş ve gönüllülerle görev alanıyla ilgili yapılacak işbirliği çalışmalarında görev 
almak.

ç) Görev verilmesi halinde merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarında görev al-
mak.

d) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

e) Görev alanıyla ilgili konularda eğitim programları önerileri geliştirmek, eğitim materyalleri 
hazırlamak ve gerektiğinde uygulamak.

f) Yerel kaynaklardan da faydalanarak hizmet bölgesindeki toplumsal sorunların çözümüne 
katkı sağlayacak öneriler hazırlamak.

g) Hizmet verilen kişilere ait edinilen bilgiler gizli tutularak, mesleki etik ilkeleri çerçevesinde 
görev yapmak.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili mesleğinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

h) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Diğer Personel

Madde 28 - (1) Merkezlerde, idari, teknik, mali hizmetler ile diğer hizmetleri yürütmek üzere 
istihdam edilen personel, kadro ve görev unvanlarının gerektirdiği görevleri ve görev unvan-
larıyla ilgili olmak kaydıyla merkez müdürü tarafından verilen görevleri yürürlükteki mevzu-
ata uygun olarak yapar.

Personelin Eğitimi

Madde 29 - (1) Merkezde çalışan personel için, verilmesi zorunlu olan eğitimler yanında ay-
rıca sosyal hizmet ve sosyal politika alanına ilişkin teori ve uygulama esaslı hizmet içi eğitim 
ve uyum eğitim programları da düzenlenir.

(2) Hizmet içi eğitim ve uyum eğitimi programları, merkezin hizmet ve faaliyetlerini aksatma-
yacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Hizmet içi eğitim ve uyum eğitim programları Bakanlıkça planlanır.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Merkez Hizmet Binaları

Madde 30 - (1) Merkez hizmet binalarının özelliklerine ilişkin standartlar Bakanlık tarafından 
belirlenir.

Bağış

Madde 31 - (1) Merkeze yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışlar hakkında, 10/12/2003 tarihli 
ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40 ıncı maddesi hükümleri uygula-
nır. Merkezlere yapılan ayni bağışlar taşınır işlem fişi karşılığında kabul edilir. Taşınır mallarla 
ilgili iş ve işlemler 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal 
Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.
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Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 32 - (1) 7/10/2007 tarihli ve 26666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile 
11/7/2000 tarihli ve 24106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu Genel Müdürlüğü Toplum Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Hizmet Binalarının Kullanımı

Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan aile danışma 
ve toplum merkezleri, gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ile yaşlı hizmet 
merkezlerinin binalarının, merkez binası olarak hizmet sunmaya elverişli olduğu Bakanlıkça 
uygun görülenler, (Değişik ibare: RG - 1/8/2013 - 28725) kuruluş onayını müteakiben faa-
liyetlerine merkez olarak devam ederler. Aksi takdirde bu yerler, Yönetmeliğin yayımlandığı 
tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde kapatılır. Kapatılan kuruluşlar tarafından sunulmakta 
olan hizmetler, en yakın merkez tarafından sunulmaya devam olunur.

(2) Birinci fıkra uyarınca kapatılan kuruluşların hizmet binaları; bulunduğu bölge nüfusunun 
fazlalığı, coğrafi konumu, hizmetin gereği ve iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınarak ih-
tiyaç halinde merkez tarafından (Ek ibare: RG - 1/8/2013 - 28725) ek hizmet binası olarak 
kullanılabilir. 

Merkezlerin Giderleri

Geçici Madde 2 - (1) Merkez olarak hizmet vermeye devam eden veya 2013 yılı içerisinde 
yeni açılan merkezlerin her türlü giderleri, 2013 yılı bütçesine aile danışma ve toplum mer-
kezleri, gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ve yaşlı hizmet merkezleri için 
konulan ödenekten karşılanır.

Personelin Devri++Geçici Madde3 - (Değişik: RG - 1/8/2013 - 28725) 

(1) İl ve ilçelerde; 

a) Kapatılan veya merkeze dönüştürülen kuruluşların müdür ve müdür yardımcıları hariç 
tüm personelinin atamaları, 

b) Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile gündüzlü ve yatılı kuruluşlarda görev yapan meslek 
elemanlarının ihtiyaca göre atama ve görevlendirilmeleri, 

kuruluş onayını müteakiben merkezlere valilikçe yapılır. 

(2) Meslek elemanları ihtiyaca göre diğer sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilebilir. 

Faaliyete Geçmemiş Merkezlerin Bölgelerine Hizmet Sunumu 

Geçici Madde 4 - (Ek: RG - 1/8/2013 - 28725) 

(1) Birden fazla merkez kurulacak illerde faaliyete geçmiş olan merkezler, valilikçe yapıla-
cak planlama doğrultusunda henüz faaliyete geçmemiş merkezlerin bölgelerine de hizmet 
sunarlar.

Yürürlük

Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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A. Hukukun Uygulanması ve Kaynakları

Madde 1 - Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.

Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa 
kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. 

Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

B. Hukukî İlişkilerin Kapsamı

I. Dürüst Davranma

Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına 
uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

II. İyiniyet

Madde 3 - Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin 
varlığıdır.

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet 
iddiasında bulunamaz. 

III. Hâkimin Takdir Yetkisi

Madde 4 - Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz 
önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir. 

C. Genel Nitelikli Hükümler

Madde 5 - Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde 
tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.

D. İspat Kuralları

I. İspat Yükü

Madde 6 - Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandır-
dığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. 

II. Resmî Belgelerle İspat

Madde 7 - Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. 

Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, 
her hangi bir şekle bağlı değildir. 

BAŞLANGIÇ
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BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK

A. Genel Olarak 

I. Hak Ehliyeti

Madde 8 - Her insanın hak ehliyeti vardır. 

Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada 
eşittirler. 

II. Fiil Ehliyeti

1. Kapsamı

Madde 9 - Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına gire-
bilir.

2. Koşulları

a. Genel Olarak

Madde 10 - Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. 

b. Erginlik 

Madde 11 - Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. 

Evlenme kişiyi ergin kılar.

c. Ergin Kılınma

Madde 12 - Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece 
ergin kılınabilir. 

d. Ayırt Etme Gücü

Madde 13 - Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da 
bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun ol-
mayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.

III. Fiil Ehliyetsizliği

1. Genel olarak

Madde 14 - Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. 

2. Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması

Madde 15 - Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulun-
mayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.

BİRİNCİ KİTAP

KİŞİLER HUKUKU
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3. Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler ve Kısıtlılar

Madde 16 - Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olma-
dıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya 
bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. 

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar. 

IV. Hısımlık

1. Kan Hısımlığı

Madde 17 - Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.

Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy - altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, 
ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.

2. Kayın Hısımlığı

Madde 18 - Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları 
olur.

Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

V. Yerleşim Yeri

1. Tanım

Madde 19 - Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz.

2. Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi ve Oturma Yeri

Madde 20 - Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.

Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde Tür-
kiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri 
sayılır.

3. Yasal Yerleşim Yeri

Madde 21 - Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve ba-
banın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim 
yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır.

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.

4. Kurumlarda Bulunma

Madde 22 - Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, 
bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz. 

B. Kişiliğin Korunması 

I. Vazgeçme ve Aşırı Sınırlamaya Karşı

Madde 23 - Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez.

Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırla-
yamaz.
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Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik Maddelerin alınması, aşılanması ve nakli müm-
kündür. Ancak, biyolojik Madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi 
istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz. 

II. Saldırıya Karşı

1. İlke

Madde 24 - Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulu-
nanlara karşı korunmasını isteyebilir.

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da 
kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik hakla-
rına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

2. Davalar

Madde 25 - Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son 
verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini 
isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayım-
lanması isteminde de bulunabilir. 

Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edil-
miş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istem-
de bulunma hakkı saklıdır.

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan 
tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri 
mahkemesinde dava açabilir.

III. Ad Üzerindeki Hak

1. Adın Korunması

Madde 26 - Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava edebilir.

Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca 
maddî zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevî tazminat 
ödenmesini isteyebilir.

2. Adın Değiştirilmesi

Madde 27 - Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde 
değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

C. Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu

I. Doğum ve Ölüm

Madde 28 - Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.

Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde 
eder. 
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II. Sağ Olmanın ve Ölümün İspatı

1. İspat yükü

Madde 29 - Bir hakkın kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir 
zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse, iddiasını 
ispat etmek zorundadır.

Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda 
ölmüş sayılır.

2. İspat Araçları 

a. Genel Olarak

Madde 30 - Doğum ve ölüm, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. 

Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa, gerçek durum 
her türlü kanıtla ispat edilebilir.

b. Ölüm Karinesi

Madde 31 - Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolur-
sa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır.

III. Gaiplik Kararı

1. Genel Olarak

Madde 32 - Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber 
alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olan-
ların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye’de hiç yerleşmemişse 
nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı 
bulunduğu yer mahkemesidir.

2. Yargılama Usulü

Madde 33 - Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl 
veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.

Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede 
bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır.

Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır.

3. İstemin Düşmesi

Madde 34 - Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisin-
den haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer.

4. Hükmü

Madde 35 - İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, 
aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır.

Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak 
hüküm doğurur. 
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İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. Genel Olarak

I. Sicil

Madde 36 - Kişisel durum, bu amaçla tutulan resmî sicille belirlenir.

Bu sicilin tutulmasına ve zorunlu bildirimlerin yapılmasına ilişkin esaslar, ilgili kanunda gös-
terilir. 

II. Görevliler

Madde 37 - Kişisel durum sicili, Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını 
tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir.

Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Ba-
kanlığının katılması ve Başbakanlığın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir.

III. Sorumluluk

Madde 38 - Kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edil-
mek kaydıyla, Devletçe tazmin edilir. 

Tazminat ve rücu davaları, kişisel durum sicilinin tutulduğu yer mahkemesinde açılır.

IV. Düzeltme

1. Genel Olarak

Madde 39 - Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme 
yapılamaz.

2. Cinsiyet Değişikliğinde

Madde 40 - Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece 
cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibi-
nin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, 
cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli 
biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık 
kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı 
gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus 
sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

B. Doğum Kütüğü 

I. Bildirme

Madde 41 - Doğumlara ilişkin bildirimler ve kimliği bilinmeyen bulunmuş çocuklar hakkın-
daki işlemler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır. 

II. Doğum Kütüğünde Değişiklikler

Madde 42 - Kişisel durumdaki değişiklikler, özellikle evlilik dışı bir çocuğun tanınması veya 
hâkimin babalığa karar vermesi, soybağının düzeltilmesi, evlât edinme ya da bulunmuş bir 
çocuğun soybağının belli olması, ilgili kanun hükümlerine göre kütüğe işlenir. 
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C. Ölüm Kütüğü

I. Ölümün Bildirilmesi

Madde 43 - Ölümlere ilişkin bildirimler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır.

II. Cesedi Bulunamayan Kişi

Madde 44 - Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan 
kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülkî amirinin emriyle kütüğe 
ölü kaydı düşürülür.

Bununla birlikte her ilgili, bu kişinin ölü veya sağ olduğunun mahkemece tespitini dava ede-
bilir.

III. Gaiplik Kararı

Madde 45 - Gaiplik kararı, hâkimin bildirmesi üzerine, ölüm kütüğüne kaydolunur.

IV. Değişikliklerin Kütüğe Geçirilmesi

Madde 46 - Tescile esas olan bir bildirimin doğru olmadığının tespit edilmesi veya kime ait 
olduğu bilinmeyen cesedin kimliğinin belli olması ya da gaiplik kararının kaldırılması sebep-
leriyle zorunlu olan değişiklikler, ilgilinin kütükteki kaydının düşünceler sütununa yazılarak 
yapılır.

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

A. Tüzel Kişilik

Madde 47 - Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir ama-
ca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel 
kişilik kazanırlar.

Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz. 

B. Hak Ehliyeti

Madde 48 - Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı 
olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.

C. Fiil Ehliyeti

I. Koşulu

Madde 49 - Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmak-
la, fiil ehliyetini kazanırlar.

II. Kullanılması

Madde 50 - Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır.

Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar.

Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar. 
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D. Yerleşim Yeri

Madde 51 - Tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça 
işlerinin yönetildiği yerdir.

E. Kişiliğin Sona Ermesi

I. Sınırlı Devam Etme

Madde 52 - Sona eren tüzel kişinin kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye 
sırasında da devam eder.

II. Malvarlığının Tasfiyesi

Madde 53 - Tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi, kanunda ve kuruluş belgesinde aksine hü-
küm bulunmadıkça, terekenin resmî tasfiyesine ilişkin hükümlere göre yapılır.

III. Malvarlığının Özgülenmesi

Madde 54 - Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bu-
lunmadıkça ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu 
kurum veya kuruluşuna geçer.

Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır.

Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel 
kişinin malvarlığı her hâlde ilgili kamu kuruluşuna geçer.

F. Saklı Hükümler

Madde 55 - Kamu tüzel kişileri ile ticaret şirketleri hakkındaki kanun hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEKLER

A. Kuruluşu

I. Tanımı

Madde 56 - Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli 
ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek 
suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. 

II. Dernek Kurma Hakkı

Madde 57 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

III. Tüzük

Madde 58 - Her derneğin bir tüzüğü bulunur.

Dernek tüzüğünde derneğin adı, amacı, (...) gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve 
örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur. 

Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz. 

Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır. 
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IV. Tüzel Kişiliğin Kazanılması

1. Kazanma Anı

Madde 59 - Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim 
yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.

Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu, yönetmelikte gös-
terilir. 

2. İnceleme

Madde 60 - Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük mülkî amir 
tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya nok-
sanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan 
istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz 
ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde 
derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhu-
riyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteye-
bilir. 

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya 
da bu aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhâl derneğe 
yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir. 

3. Dernek Tüzüğünün İlânı

Madde 61 - (Mülga: 4/11/2004 - 5253/38 md.) 

4. İlk Genel Kurul Toplantısı

Madde 62 - (Değişik: 4/11/2004 - 5253/38 md.) 

Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde 
ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

B. Üyelik

I. Kazanılması

1. Kural

Madde 63 - Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zor-
lanamaz. 

2. Koşulları

Madde 64 - Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma 
hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, (...) dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün 
içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen 
üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

II. Sona Ermesi

1. Kendiliğinden 

Madde 65 - Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin 
dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 
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2. Çıkma ile

Madde 66 - Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye (...) (1) yazılı olarak bildir-
mek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

3. Çıkarılma ile

Madde 67 - Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.

Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamaya-
cağı iddiasıyla itiraz edilemez.

Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kara-
rına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.

III. Kapsamı

1. Üyelerin Hakları 

a. Eşitlik İlkesi

Madde 68 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, 
cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere 
bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. 

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

b. Oy Hakkı

Madde 69 - Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak 
zorundadır. 

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. 

2. Üyelerin Yükümlülükleri

a. Ödenti Verme Borcu

Madde 70 - Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üye-
ler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit 
olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini 
vermek zorundadır. 

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. 

b. Diğer Yükümlülükler

Madde 71 - Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdür-
ler. 

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici 
veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

C. Organlar

I. Genel Olarak

Madde 72 - Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 

Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, bu organlara 
zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
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II. Genel Kurul

1. Niteliği ve Oluşumu

Madde 73 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

2. Toplanması

a. Olağan Toplantı

Madde 74 - Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. 

(Değişik ikinci fıkra: 4/11/2004 - 5253/38 md.) Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç 
yılda bir yapılması zorunludur.

b. Olağanüstü Toplantı

Madde 75 - Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya 
dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü 
toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, 
sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

c. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 76 - Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek 
üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı karar-
lar geçerlidir. 

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

3. Toplantıya Çağrı

Madde 77 - Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu 
amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, (...) üyelere (...) bildirilir. 

Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle düzenlenir. 

4. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 78 - Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır. 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin 
feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle top-
lantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

5. Toplantı Usulü

Madde 79 - Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir baş-
kan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda 
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur. 

(Mülga üçüncü fıkra: 4/11/2004 - 5253/38 md.) 
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6. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 80 - Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; der-
nek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görev-
den alabilir. 

7. Genel kurul kararları 

a. Karar Yeter Sayısı

Madde 81 - Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu ka-
dar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğuyla alınabilir. 

b. Oy Hakkından Yoksunluk

Madde 82 - Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir 
hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. 

(Ek fıkra: 30/7/2003 - 4963/34 md.) Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarı-
daki fıkra hükmü uygulanır.

c. Kararın İptali

Madde 83 - Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul 
kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır 
bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tari-
hinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açı-
lamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. 

III. Yönetim Kurulu

1. Oluşumu

Madde 84 - Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzü-
ğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. 

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; 
genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde top-
lantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi ge-
nel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

2. Görevleri

Madde 85 - Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve 
dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. 

Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. 

IV. Denetim Kurulu

Madde 86 - Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğün-
de belirtilen sayıda üyeden oluşur. 

Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre ya-
par; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. 



418 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

D. Sona erme 

I. Kendiliğinden

Madde 87 - Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: 

1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi, 

2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların 
oluşturulmamış olması,

3. Borç ödemede acze düşmüş olması,

4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi, 

5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması. 

Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir. 

II. Genel Kurul Kararı ile

Madde 88 - Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

III. Mahkeme Kararı ile 

Madde 89 - Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının 
veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sıra-
sında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır. 

E. Derneklerin Faaliyetleri 

I. Genel Olarak

Madde 90 - Dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen çalışma 
konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.

Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri 
saklıdır. 

Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık hâlinde, Cumhuriyet savcısının 
istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma kararı verilebilir. 

II. Uluslararası Faaliyet

1. Faaliyet Serbestliği

Madde 91 - (Değişik: 2/1/2003 - 4778/34 md.) 

Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve 
işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt dışında kurulmuş dernek veya 
kuruluşlara üye olarak katılabilirler.

2. Yabancı Dernekler

Madde 92 - (Değişik: 2/1/2003 - 4778/35 md.) 

Yabancı dernekler, (...) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının 
izniyle Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar ku-
rabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.

III. Yabancıların Dernek Kurma Hakkı

Madde 93 - Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, (...) dernek ku-
rabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
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F. Derneklerin Örgütlenmesi

I. Şube Açmaları

1. Kuruluşu

Madde 94 - Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu 
amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açıla-
cak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. 

(Mülga ikinci fıkra: 30/7/2003 - 4963/35 md.) 

Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

2. Şubenin Organları ve Uygulanacak Hükümler 

Madde 95 - Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bu-
lunması zorunludur. 

Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hü-
kümleri uygulanır. 

II. Üst Kuruluşlar Kurmaları

1. Federasyon

Madde 96 - Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin, amaçlarını ger-
çekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

Her federasyonun bir tüzüğü bulunur. 

Federasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülkî 
amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 

2. Konfederasyon

Madde 97 - Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun, amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 

Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük 
mülkî amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 

3. Ortak Hükümler

Madde 98 - Dernekler, bağlı oldukları federasyonun; federasyonlar da bağlı oldukları kon-
federasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler, ilgili der-
neklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler. 

Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uy-
gulanır. 

G. Dernek Gelirleri

Madde 99 - Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal-
varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. 

H. Saklı Hükümler

Madde 100 - Kamuya yararlı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler hakkındaki özel 
hükümler saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKIFLAR

A. Kuruluşu

I.Tanımı

Madde 101 - Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir 
amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. 

Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri 
veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14, K.: 2008/92 
sayılı Kararı ile.) 

Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, 
ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını 
desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

II. Kuruluş Şekli

Madde 102 - Vakıf Kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, 
yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlik-
çe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek 
mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.

Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı 
tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya 
da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re’sen yapılır.

Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re’sen alır.

III. Temyiz ve İptal

Madde 103 - Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuran 
veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü veya ilgililer, vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı hâ-
linde iptal davası açabilirler.

IV. Tescil ve İlân

Madde 104 - Tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan 
sicile tescil edilir; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile kaydolunur.

Tescil kararı, başka bir mahkemece verilmiş ise, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın 
yerleşim yeri mahkemesine gönderilir. 

Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce mer-
kezî sicile kaydolunan vakıf Resmî Gazete ile ilân olunur.

Tescil ve ilân tüzük hükümlerine göre yapılır. 

V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk

Madde 105 - Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer.

Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilme-
sini tapu idaresine bildirir. 
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Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen 
mal ve haklarla sınırlıdır.

B. Vakıf Senedi

I. İçeriği

Madde 106 - Vakıf senedinde vakfın adı, amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın 
örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir.

II. Noksanlıklar

Madde 107 - Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince be-
lirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan başvurunun reddini ge-
rektirmez.

Bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden önce mahkemece tamamlattırılabileceği gibi; 
kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu üzerine, olanak varsa vakfedenin görü-
şü alınarak vakfın yerleşim yeri mahkemesince tamamlattırılır.

Tescili istenen vakfa ölüme bağlı tasarrufla özgülenen mal ve haklar amacın gerçekleşme-
sine yeterli değilse; vakfeden aksine bir irade açıklamasında bulunmuş olmadıkça bu mal 
ve haklar, denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından benzer amaçlı bir vakfa 
özgülenir.

C. Mirasçıların ve Alacaklıların Dava Hakkı

Madde 108 - Vakfedenin mirasçıları ile alacaklılarının, bağışlamaya ve ölüme bağlı tasarruf-
lara ilişkin hükümler uyarınca dava hakları saklıdır.

D. Vakfın Örgütü

I. Genel Olarak

Madde 109 - Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedinde 
gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir.

II. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakfı

Madde 110 - Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının yöneticileri, yararlananlara, vakfın 
örgütü, işleyişi ve malî durumu hakkında gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler.

Vakfa ödenti veren çalıştırılanlar ve işçiler en az yapmış oldukları ödeme oranında yönetime 
katılırlar ve temsilcilerini olabildiğince kendi aralarından seçerler.

Vakfın malvarlığının çalıştırılanların ve işçilerin yapacakları ödemelerle sağlanacak bölümü-
nün işverene karşı vakfın bir alacağından ibaret olması, ancak bu alacak için yeterli güvence 
sağlanmış olmasına bağlıdır.

Yararlananların, vakfın edimlerinin yerine getirilmesini dava yoluyla isteyebilmeleri, ödenti 
vermiş olmalarına veya vakfı düzenleyen hükümlerin kendilerine bu hakkı tanımış bulunma-
sına bağlıdır. 

Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarında yararlananların yönetime katılmaları ve vakıf-
tan yararlanma koşulları ile ilgili hükümlerde yapılacak değişiklikler, vakıf senedine göre 
buna yetkili organın istemi üzerine, denetim makamının yazılı görüşü alındıktan sonra yerle-
şim yeri mahkemesince karara bağlanır. 
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E. Denetim

Madde 111 - Vakıfların, vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmedikleri, vakıf mal-
larını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak 
harcayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve üst kuruluşlarınca denetlenir. Va-
kıfların üst kuruluşlarınca denetimi özel kanun hükümlerine tabidir. (Mülga ikinci fıkra: 
20/2/2008 - 5737/80 md.) 

F. Yönetimin, Amacın ve Malların Değiştirilmesi

I. Yönetimin Değiştirilmesi(1) 

Madde 112 - Haklı sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının 
istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü, yönetimini ve işleyişini 
değiştirebilir.

Mahkeme, denetim makamının başvurusu üzerine, (...) duruşma yaparak yöneticileri görev-
den alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini seçebilir.

II. Amacın ve malların değiştirilmesi

Madde 113 - Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı amaca 
bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise mahkeme, vakfın 
yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldık-
tan sonra vakfın amacını değiştirebilir.

Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların ve yükümlü-
lüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya paraya çevril-
mesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının 
başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli değişikliğe izin verebilir.

G. Yıllık Rapor

Madde 114 - Yönetim organı her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın bir önceki yıla ait mal-
varlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor hâlinde denetim makamına bildirir ve durumun 
uygun araçlarla yayımlanmasını sağlar. 

H. Faaliyetten Geçici Alıkoyma

Madde 115 - İçişleri Bakanlığı, Anayasada öngörülen hâllerde ve belirlenen usullere uygun 
olarak, denetim makamının da görüşünü almak suretiyle mahkemece bir karar verilinceye 
kadar vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur. Hâkim baş-
vuruyu gecikmeksizin karara bağlar. 

İ. Vakfın Sona Ermesi 

Madde 116 - Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak 
bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.

Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı son-
radan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim ma-
kamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.

J. Diğer Hükümler

Madde 117 - Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz.

Derneklerin uluslararası faaliyette bulunmalarına ve üst kuruluş kurmalarına ilişkin hüküm-
ler kıyas yoluyla vakıflar hakkında da uygulanır.

Kamuya yararlı veya özel kanunlarla kurulan vakıflar hakkındaki özel hükümler saklıdır.
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BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

EVLENME

BİRİNCİ AYIRIM

NİŞANLILIK

A. Nişanlanma

Madde 118 - Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.

Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.

B. Nişanlılığın Hükümleri

I. Dava Hakkının Bulunmaması

Madde 119 - Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. 

Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; 
ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.

II. Nişanın Bozulmasının Sonuçları

1. Maddî Tazminat

Madde 120 - Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraf-
lardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dü-
rüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî 
fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri 
hakkında da uygulanır.

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, 
aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler. 

2. Manevî Tazminat

Madde 121 - Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan 
diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

III. Hediyelerin Geri Verilmesi

Madde 122 - Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine 
veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmı-
şın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

IV. Zamanaşımı

Madde 123 - Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir 
yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU
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İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. Ehliyetin Koşulları

I. Yaş

Madde 124 - Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş 
olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana 
ve baba veya vasi dinlenir.

II. Ayırt Etme Gücü

Madde 125 - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

III. Yasal Temsilcinin İzni

1. Küçükler Hakkında

Madde 126 - Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

2. Kısıtlılar Hakkında

Madde 127 - Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

3. Mahkemeye Başvurma

Madde 128 - Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinle-
dikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

B. Evlenme Engelleri

I. Hısımlık

Madde 129 - Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: 

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri ara-
sında,

2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğeri-
nin üstsoyu veya altsoyu arasında,

3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

II. Önceki Evlilik

1. Sona Erdiğinin İspatı

a. Genel Olarak

Madde 130 - Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat 
etmek zorundadır.

b. Gaiplik Durumunda

Madde 131 - Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilme-
dikçe yeniden evlenemez.

Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile 
isteyebilir.

Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

2. Kadın İçin Bekleme Süresi

Madde 132 - Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün 
geçmedikçe evlenemez. 
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Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeni-
den birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

III. Akıl Hastalığı

Madde 133 - Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu 
raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

A. Başvuru

I. Başvuru Makamı

Madde 134 - Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme 
memurluğuna birlikte başvururlar.

Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendire-
ceği memur, köylerde muhtardır.

II. Şekli

Madde 135 - Başvuru, evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır.

III. Belgeler

Madde 136 - Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evli-
liği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası 
onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağ-
lık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır. 

IV. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi

Madde 137 - Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken bel-
geleri inceler. Başvuruda bir noksanlık görürse bunu tamamlar veya tamamlattırır. 

Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil 
olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engel bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddo-
lunur ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir. 

V. Redde İtiraz ve Yargılama Usulü

Madde 138 - Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararına karşı mahkeme-
ye başvurabilir. İtiraz, evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır.

Ancak, mutlak butlan sebeplerinden birinin bulunduğuna ilişkin ret kararlarına karşı açılan 
davalar, basit yargılama usulüyle (…) görülür.

B. Evlenme Töreni ve Tescil 

I. Koşulları

1. Evlenme izni

Madde 139 - Evlendirme memuru, evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret ka-
rarı mahkemece kaldırılırsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse 
evlenme izni belgesini verir.

Evlenme izni belgesi, verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir 
evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar. 

2. Evlenmenin Yapılamaması
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Madde 140 - Evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin verilmesin-
den başlayarak altı ayın geçmesi hâlinde, evlendirme memuru evlenme törenini yapamaz. 

II. Yapılışı

1. Tören Yeri 

Madde 141 - Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme 
gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi 
üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir. 

2. Törenin Şekli

Madde 142 - Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip 
istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. 
Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu 
açıklar. 

3. Aile Cüzdanı ve Dinî Tören

Madde 143 - Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. 

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz. 

Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir. 

C. Yönetmelik

Madde 144 - Evlenme işlemi, evlenme kütüğü, evlenmeye ilişkin yazışma ve evlenme ile 
ilgili diğer konular yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

BATIL OLAN EVLENMELER

A. Mutlak Butlan 

I. Sebepleri

Madde 145 - Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır: 

1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,

2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulun-
ması,

3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, 

4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

II. Dava Açma Görevi ve Hakkı

Madde 146 - Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılır. 

Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.

III. Dava Hakkının Sınırlanması veya Kalkması

Madde 147 - Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen 
dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumla-
rında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı 
iyileşen eş açabilir. 
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Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce 
sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar ve-
rilemez.

B. Nisbî Butlan

I. Eşlerin Dava Hakkı

1. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk

Madde 148 - Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, 
evlenmenin iptalini dava edebilir.

2. Yanılma

Madde 149 - Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir: 

1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak bu 
evlenmeye razı olmuşsa,

2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak 
derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.

3. Aldatma

Madde 150 - Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir: 

1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi 
altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,

2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden giz-
lenmişse.

4. Korkutma

Madde 151 - Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna 
yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin 
iptalini dava edebilir.

5. Hak Düşürücü Süre

Madde 152 - İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin 
ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geç-
mekle düşer.

II. Yasal Temsilcinin Dava Hakkı

Madde 153 - Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan 
yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.

Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı ol-
maktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

C. Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

I. Bekleme Süresine Uymama

Madde 154 - Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektir-
mez.

II. Şekil Kurallarına Uymama

Madde 155 - Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun diğer 
şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez.
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D. Butlan Kararı

I. Genel Olarak

Madde 156 - Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan hâlinde bile 
evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

II. Sonuçları

1. Çocuklar Yönünden

Madde 157 - Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba 
iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar.

Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

2. Eşler Yönünden

Madde 158 - Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlen-
me ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya 
ilişkin hükümler uygulanır.

E. Mirasçıların Dava Hakkı

Madde 159 - Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar 
açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı 
anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı 
tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder. 

F. Yetki ve Yargılama Usulü

Madde 160 - Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanma-
ya ilişkin hükümler uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

BOŞANMA

A. Boşanma Sebepleri

I. Zina

Madde 161 - Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. 

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde 
zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur. 

II. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Madde 162 - Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü 
davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma 
davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu 
sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

III. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Madde 163 - Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve 
bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman 
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boşanma davası açabilir.

IV. Terk 

Madde 164 - Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek 
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdir-
de ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya 
noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. 
Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta 
dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda 
terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak 
sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşan-
ma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz 
ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

V. Akıl hastalığı

Madde 165 - Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez 
hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit 
edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

VI. Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166 - Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derece-
de temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya 
itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve 
evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kal-
mamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını ka-
bul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı veri-
lebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat 
getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul 
edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini 
göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin 
taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi 
bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi 
ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa 
olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden 
birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

B. Dava

I. Konusu

Madde 167 - Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık iste-
yebilir.

II. Yetki

Madde 168 - Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim 
yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

III. Geçici Önlemler 

Madde 169 - Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli 
olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların 
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bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

C. Karar

I. Boşanma veya Ayrılık

Madde 170 - Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir.

Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez.

Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdir-
de ayrılığa karar verilebilir.

II. Ayrılık Süresi 

Madde 171 - Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık ka-
rarının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. 

III. Ayrılık Süresinin Bitimi

Madde 172 - Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.

Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde 
ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

IV. Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Madde 173 - Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, 
evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden 
bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya 
bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin 
verir.

Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

V. Boşanmada Tazminat ve Nafaka

1. Maddî ve Manevî Tazminat

Madde 174 - Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz 
veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan 
diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

2. Yoksulluk Nafakası

Madde 175 - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak ko-
şuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

3. Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Madde 176 - Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine 
göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. 

Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeni-
den evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın 
evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da 
haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. 
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Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırıl-
ması veya azaltılmasına karar verilebilir. 

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın 
gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara 
bağlayabilir.

4. Yetki

Madde 177 - Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim 
yeri mahkemesi yetkilidir. 

5. Zamanaşımı

Madde 178 - Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma 
hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

VI. Mal Rejiminin Tasfiyesi

1. Boşanma Hâlinde

Madde 179 - Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygula-
nır.

2. Ayrılık Hâlinde

Madde 180 - Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre 
aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir. 

VII. Miras Hakları

Madde 181 - Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan 
önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan 
anlaşılmadıkça, kaybederler. 

(Değişik ikinci fıkra: 31/3/2011 - 6217/19 md.) Boşanma davası devam ederken, ölen eşin 
mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde 
de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

VIII. Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

1. Hâkimin Takdir Yetkisi

Madde 182 - Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve 
babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini 
aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenme-
sinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, 
çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda 
tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. 

2. Durumun Değişmesi

Madde 183 - Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi 
gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi 
üzerine gerekli önlemleri alır. 

D. Boşanmada Yargılama Usulü

Madde 184 - Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa tâbidir: 
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1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat ge-
tirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 

2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 

3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.

4. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.

5. Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanma-
dıkça geçerli olmaz. 

6. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. Haklar ve Yükümlülükler

I. Genel Olarak

Madde 185 - Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözeti-
mine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

II. Konutun seçimi, Birliğin Yönetimi ve Giderlere Katılma

Madde 186 - Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.

Birliği eşler beraberce yönetirler.

Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. 

III. Kadının Soyadı

Madde 187 - Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya 
daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki so-
yadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için 
yararlanabilir. 

B. Birliğin Temsili

I. Eşlerin Temsil Yetkisi

Madde 188 - Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için 
evlilik birliğini temsil eder.

Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir: 

1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa, 

2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir 
yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa.

II. Sorumluluk

Madde 189 - Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hâllerde, eşler üçüncü kişilere karşı müte-
selsilen sorumlu olurlar.

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak so-
rumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması hâlin-
de eşler müteselsilen sorumludurlar.
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III. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması

Madde 190 - Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya bu yetkiyi kullanmada yetersiz ka-
lırsa hâkim, diğer eşin istemi üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir. İstemde 
bulunan eş, temsil yetkisinin kaldırıldığını veya sınırlandığını, üçüncü kişilere sadece kişisel 
duyuru yoluyla bildirebilir.

Temsil yetkisinin kaldırılmasının veya sınırlanmasının iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sonuç 
doğurması, durumun hâkimin kararıyla ilân edilmesine bağlıdır.

IV. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi

Madde 191 - Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar, koşullar de-
ğiştiğinde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim tarafından değiştirilebilir.

İlk karar ilân edilmiş ise, değişikliğe ilişkin karar da ilân olunur.

C. Eşlerin Meslek ve İşi

Madde 192 - Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda 
değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur 
ve yararı göz önünde tutulur.

D. Eşlerin Hukukî İşlemleri

I. Genel Olarak

Madde 193 - Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü 
kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.

II. Aile Konutu

Madde 194 - Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları 
sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin 
müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili 
gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, ki-
ralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri 
ile müteselsilen sorumlu olur.

E. Birliğin korunması

I. Genel Olarak

Madde 195 - Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik bir-
liğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte 
hâkimin müdahalesini isteyebilirler.

Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak 
rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir.

Hâkim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.

II. Eşler Birlikte Yaşarken

Madde 196 - Eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, ailenin geçimi için her birinin yapacağı 
parasal katkıyı belirler.

Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması, katkı mik-
tarının belirlenmesinde dikkate alınır.
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Bu katkılar, geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir.

III. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Madde 197 - Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin 
huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi 
üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve 
eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak 
hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde buluna-
bilir.

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hâkim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.

IV. Borçlulara Ait Önlemler

Madde 198 - Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hâ-
kim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.

V. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması

Madde 199 - Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir 
yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, 
belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine 
karar verebilir.

Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır.

Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu 
kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

VI. Durumun Değişmesi

Madde 200 - Koşullar değiştiğinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli 
değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır. 

VII. Yetki

Madde 201 - Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme 
eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise, yetkili 
mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir.

Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, 
önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de yerleşim yeri değişmişse, yetkili 
mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Yasal Mal Rejimi

Madde 202 - Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.
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B. Mal Rejimi Sözleşmesi

I. Sözleşmenin İçeriği

Madde 203 - Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, iste-
dikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştire-
bilirler.

II. Sözleşme Ehliyeti

Madde 204 - Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapı-
labilir.

Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar. 

III. Sözleşmenin Şekli

Madde 205 - Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. 
Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da 
bildirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorun-
ludur.

C. Olağanüstü Mal Rejimi 

I. Eşlerden Birinin İstemi ile 

1. Karar

Madde 206 - Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal reji-
minin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir: 

1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,

2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,

3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını 
haklı bir sebep olmadan esirgemesi,

4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında 
bilgi vermekten kaçınması,

5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu se-
bebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

2. Yetki

Madde 207 - Yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

3. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme

Madde 208 - Eşler, her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle önceki veya başka bir mal 
rejimini kabul edebilirler.

Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde hâkim, eşlerden birinin 
istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir.

II. Cebrî İcra Hâlinde

1. İflâsta

Madde 209 - Mal ortaklığını kabul etmiş olan eşlerden birinin iflâsına karar verildiği takdirde, 
ortaklık kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür.
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2. Hacizde

Madde 210 - Mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, 
haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, hâkimden mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

Alacaklının istemi her iki eşe yöneltilir.

Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir.

3. Eski Rejime Dönme

Madde 211 - Alacaklı tatmin edildiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, mal 
ortaklığının yeniden kurulmasına karar verebilir.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler.

III. Önceki Rejimin Tasfiyesi

Madde 212 - Mal ayrılığına geçildiği takdirde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşler 
arasında önceki mal rejiminin tasfiyesi, bu rejime ilişkin hükümlere göre yapılır.

D. Alacaklıların Korunması

Madde 213 - Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden 
birinin veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk 
dışında bırakamaz.

Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak, söz 
konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini so-
rumluluktan kurtarabilir. 

E. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki

Madde 214 - Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda, 
aşağıdaki mahkemeler yetkilidir: 

1. Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi,

2. Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hâkim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi duru-
munda, bu davalarda yetkili olan mahkeme,

3. Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi.

F. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi

Madde 215 - Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırak-
ması hâlinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekâlet hükümleri uygulanır.

G. Envanter

Madde 216 - Eşlerden her biri, diğerinden her zaman mallarının envanterinin resmî senetle 
yapılmasını isteyebilir.

Bu envanter, malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa, aksi ispatlanmış 
olmadıkça bu envanterin doğru olduğu kabul edilir.

H. Eşler Arasındaki Borçlar

Madde 217 - Mal rejimi, eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla be-
raber bir borcun yerine getirilmesi, borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede 
önemli güçlüklere sokacaksa, bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiri-
yorsa, hâkim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar. 

İKİNCİ AYIRIM
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EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA 

A. Mülkiyet

I. Kapsamı

Madde 218 - Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel 
mallarını kapsar. 

II. Edinilmiş Mallar

Madde 219 - Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek 
elde ettiği malvarlığı değerleridir. 

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır: 

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı 
ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

III. Kişisel Mallar

1. Kanuna göre

Madde 220 - Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır: 

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yo-
luyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevî tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

2. Sözleşmeye göre

Madde 221 - Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti 
sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal 
sayılacağını kabul edebilirler.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayaca-
ğını da kararlaştırabilirler. 

IV. İspat

Madde 222 - Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat 
etmekle yükümlüdür.

Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

B. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf

Madde 223 - Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, 
bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu 
maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.
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C. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

Madde 224 - Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur. 

D. Mal rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye 

I. Sona erme anı

Madde 225 - Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona 
erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına 
geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona 
erer.

II. Malların Geri Alınması ve Borçlar

1. Genel Olarak

Madde 226 - Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır. 

Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer 
olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin 
payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir. 

Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.

2. Değer Artış Payı

Madde 227 - Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korun-
masına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu mal-
da ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o 
malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda 
katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.

Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması hâlinde hâkim, diğer eşe ödenecek alaca-
ğı hakkaniyete uygun olarak belirler.

Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranı-
nı da değiştirebilirler.

III. Eşlerin Paylarının Hesaplanması

1. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması 

Madde 228 - Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki 
durumlarına göre ayrılır.

Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan öde-
meler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazmi-
nat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür 
boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme 
ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal 
olarak hesaba katılır.

2. Eklenecek Değerler

Madde 229 - Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: 

1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olma-
dan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,

2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla 
yaptığı devirler.

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine 
ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da 
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ileri sürülebilir.

3. Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme

Madde 230 - Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mal-
lara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu 
anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır. 

Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına 
katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına 
ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete 
göre yapılır.

4. Artık Değer

Madde 231 - Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil 
olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıka-
rıldıktan sonra kalan miktardır.

Değer eksilmesi göz önüne alınmaz. 

IV. Değerin Belirlenmesi

1. Sürüm değeri 

Madde 232 - Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır. 

2. Gelir Değeri

a. Genel Olarak

Madde 233 - Bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam ettiği veya sağ kalan eş ya da altso-
yundan birinin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini istemeye haklı olduğu bir tarımsal 
işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı, bunların gelir değeri göz önünde 
tutularak hesaplanır. 

Tarımsal işletmenin maliki veya mirasçıları, diğer eşe karşı ileri sürebilecekleri değer artışı 
payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını 
isteyebilir.

Değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras hu-
kuku hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

b. Özel Hâller

Madde 234 - Özel hâller gerektirdiği takdirde hesaplanan değer, uygun bir miktarda artırı-
labilir. 

Özellikle sağ kalan eşin geçim koşulları, tarımsal işletmenin alım değeri, ayrıca tarımsal işlet-
me kendisine ait olan eşin yaptığı yatırımlar veya malî durumu özel hâllerden sayılır. 

3. Değerlendirme Anı

Madde 235 - Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki 
değerleriyle hesaba katılırlar. 

Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih esas alınarak 
hesaplanır. 

V. Artık Değere Katılma

1. Kanuna göre

Madde 236 - Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 
olurlar. Alacaklar takas edilir.
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Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay 
oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

2. Sözleşmeye göre

a. Genel Olarak

Madde 237 - Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir.

Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını 
zedeleyemez.

b. İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında 

Madde 238 - Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya 
mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, kanundaki artık değere katılmaya iliş-
kin düzenlemeden farklı anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngö-
rülmüş olması hâlinde geçerlidir.

VI. Katılma Alacağının ve Değer Artış Payının Ödenmesi

1. Ödeme ve Ertelenmesi 

Madde 239 - Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Aynî öde-
mede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmele-
rin ekonomik bütünlüğü gözetilir.

Katılma alacağının ve değer artış payının derhâl ödenmesi kendisi için ciddî güçlükler doğu-
racaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir.

Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer 
artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence iste-
nebilir.

2. Aile Konutu ve Ev Eşyası

Madde 240 - Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup bir-
likte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise 
bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleş-
mesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır. 

Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını 
isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle 
intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı 
meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal 
taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

3. Üçüncü Kişilere Karşı Dava

Madde 241 - Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karşılama-
dığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılık-
sız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak 
isteyebilir.

Dava hakkı, alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten baş-
layarak bir yıl ve her hâlde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki fıkra hükümleri ve yetki kuralları dışında mirastaki tenkis davasına ilişkin hüküm-
ler kıyas yoluyla uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MAL AYRILIĞI

A. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf 

Madde 242 - Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı 
üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

B. Diğer Hükümler

Madde 243 - İspat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaş-
malı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

A. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf 

I. Genel Olarak 

Madde 244 - Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, 
yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

II. İspat 

Madde 245 - Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat 
etmekle yükümlüdür.

Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

B. Borçlardan Sorumluluk 

Madde 246 - Eşlerden her biri, kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur. 

C. Mal rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

I. Sona Erme Anı

Madde 247 - Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona 
erer. 

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına 
geçilmesine karar verilmesi hâllerinde de, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere 
sona erer. 

II. Malların Geri Alınması ve Paylı Malın Verilmesi

1. Genel Olarak

Madde 248 - Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır. 

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi sona erdiğinde, üstün yararı olduğunu ispat eden eş, diğer ön-
lemler yanında, eşine payının ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyet-
teki malın kendisine verilmesini isteyebilir.

2. Katkıdan Doğan Hak

Madde 249 - Eşlerden biri diğerine ait olup, paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, 
iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulun-
muşsa; mal rejiminin sona ermesi hâlinde, katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel 
ödenmesini isteyebilir.

Aynı istem, paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerlidir.
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III. Aileye Özgülenen Mallar

1. Kural

Madde 250 - Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra 
edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekono-
mik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, 
mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Paylaştırmada işlet-
melerin ekonomik bütünlüğü gözetilir.

Manevî tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen mallar ile karşılıksız kazandırmada bulu-
nanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla edini-
len mallar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

2. Paylaşmaya Aykırı Davranışlar

Madde 251 - Eşlerden biri, diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı 
karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim, diğer eşin alacağı denkleştirme bedelini 
hakkaniyete uygun olarak belirler.

Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hedi-
yeler dışında yapılan karşılıksız kazandırmaların bu eşin payını azaltmak kastıyla yapıldığı 
varsayılır.

Bu tür kazandırmalara ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar 
edilmiş olması koşuluyla, kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

3. Paylaştırma İsteminin Reddi

Madde 252 - Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin payının 
hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

4. Paylaştırma Yöntemi

Madde 253 - Paylaştırmanın ayın olarak yapılması asıldır. Buna olanak yoksa bedel ekle-
mek suretiyle paylar denkleştirilir. Eşlerden birinin diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfi-
ye anındaki sürüm değerlerine göre hesaplanır. Bu hesaplamada paylaşım konusu malların 
edinilmesinden doğan borçlar indirilir. 

Denkleştirme bedelinin derhal ödenmesi kendisi için ciddî güçlükler doğuracaksa, borçlu eş 
ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. 

Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz 
yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

IV. Aile Konutu ve Ev Eşyası

1. İptal veya Boşanma Hâlinde

Madde 254 - Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde, ailenin ortak 
kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya 
ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. Konutta 
kalma hakkını elde eden eş, bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir. 

Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği ko-
nusunda anlaşamamaları hâlinde, hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, olayın özelliklerini, eşle-
rin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundu-
rarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re’sen karar 
verir; bu kararında kalma ve kullanma süresini belirleyerek tapu kütüğüne şerhi için tapu 
memurluğuna bildirir.
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Hâkim aksine karar vermedikçe hak, belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. 
Ancak, bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması hâlinde, diğer 
taraf hâkimden, kararın gözden geçirilmesini isteyebilir.

Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hâkim, gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin 
kalmasına karar verebilir. Bu durumda, kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye 
almak için gerekli düzenleme yapılmasına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re’sen karar 
verilir. 

2. Ölüm Hâlinde

Madde 255 - Eşlerden birinin ölümü hâlinde, paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşya-
sı veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras 
ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle 
mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılardan birinin 
istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı 
meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal 
taşınmazlara ilişkin miras hükümleri saklıdır. 

BEŞİNCİ AYIRIM

MAL ORTAKLIĞI

A. Mülkiyet

I. Kapsamı

Madde 256 - Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar. 

II. Ortaklık Malları

1. Genel Mal Ortaklığı

Madde 257 - Genel mal ortaklığında eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar dışındaki 
malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur. 

Eşler, ortaklık mallarına bölünmemiş bir bütün olarak sahip olurlar.

Hiçbir eş, ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir.

2. Sınırlı Mal Ortaklığı

a. Edinilmiş Mallarda Ortaklık

Madde 258 - Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık 
kabul edebilirler.

Kişisel malların gelirleri de bu ortaklığa dahildir.

b. Diğer Mal Ortaklıkları

Madde 259 - Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini, özel-
likle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları 
ortaklık dışında tutabilirler.

Aksi sözleşmede öngörülmedikçe bu malların gelirleri ortaklığa dahil değildir.

III. Kişisel Mallar

Madde 260 - Kişisel mallar, mal rejimi sözleşmesi, üçüncü kişinin karşılıksız kazandırması 
veya kanunla belirlenir.
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Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan eşyası ile manevî tazminat ala-
cakları kanundan dolayı kişisel malıdır.

Bir eşin saklı pay olarak isteyebileceği malvarlığı değerleri, mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa 
dahil edildiği ölçüde, mirasbırakanları tarafından kendisine kişisel mal olarak kazandırıla-
maz. 

IV. İspat

Madde 261 - Bir eşin kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça tüm malvarlığı değerleri ortaklık 
malı sayılır.

B. Yönetim ve Tasarruf

I. Ortaklık Mallarında

1. Olağan Yönetim

Madde 262 - Eşler, ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetirler.

Olağan yönetim sınırları içinde her eş, ortaklığı yükümlülük altına sokabilir ve ortak mallarda 
tasarrufta bulunabilir.

2. Olağanüstü Yönetim

Madde 263 - Olağan yönetim dışında kalan konularda eşler, ancak birlikte veya biri diğe-
rinin rızasını almak suretiyle ortaklığı yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta 
bulunabilir.

Rızanın bulunmadığını bilmeyen veya bilecek durumda olmayan üçüncü kişiler için bu rıza 
var sayılır.

Evlilik birliğinin temsiline ilişkin hükümler saklıdır.

3. Ortaklık Malları İle Meslek veya Sanat İcrası

Madde 264 - Eşlerden biri, diğerinin rızasıyla ortaklık mallarını kullanarak, tek başına bir 
meslek veya sanat icra ederse, bu meslek veya sanata ilişkin bütün hukukî işlemleri yapa-
bilir.

4. Mirasın Kabulü veya Reddi

Madde 265 - Eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir mi-
rası reddemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemez.

Diğer eşin rızasının alınmasına olanak bulunamazsa veya bu konudaki istem onun tarafın-
dan haklı sebep olmaksızın reddedilirse, istem sahibi eş kendi yerleşim yeri mahkemesine 
başvurabilir.

5. Sorumluluk ve Yönetim Giderleri

Madde 266 - Mal ortaklığının sona ermesi hâlinde, eşlerden her biri ortaklık malıyla ilgili 
işlemlerden dolayı vekil gibi sorumludur. 

Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanır. 

II. Kişisel Mallar

Madde 267 - Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi kişisel mallarını yönetme ve 
bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Kişisel mallara giren gelirler varsa, yönetim giderleri bu gelirlerden karşılanır.
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C. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

I. Ortaklık Borçları

Madde 268 - Eşlerden her biri, aşağıdaki borçlardan kişisel malları ve ortaklık mallarıyla 
sorumludur: 

1. Evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yapılan borçlar-
dan, 

2. Ortaklık mallarını veya ortaklık mallarına giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın 
icra edilmesi nedeniyle yapılan borçlardan, 

3. Diğer eş için de kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, 

4. Kişisel mal yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda eşlerin üçüncü kişi-
lerle anlaşarak yaptığı borçlardan.

II. Kişisel Borçlar

Madde 269 - Her eş, diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarıyla ve ortaklık mallarının 
değerinin yarısı kadarıyla sorumlu tutulur. 

Ortaklığın zenginleşmesinden kaynaklanan istemler saklıdır. 

D. Eşler Arasındaki Borçlar 

Madde 270 - Mal rejimi eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla be-
raber bir borcun yerine getirilmesi borçlu eşi, evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede 
önemli güçlüklere sokacaksa, bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiri-
yorsa hâkim, istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar.

E. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye 

I. Sona Erme Anı 

Madde 271 - Mal rejimi eşlerden birinin ölümü, diğer bir mal rejiminin kabul edilmesi veya 
eşlerden biri hakkında iflâsın açılmasıyla son bulur.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına 
geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona 
erer.

Ortaklık mallarıyla kişisel malların kapsamının belirlenmesinde mal ortaklığının sona erdiği 
tarih esas alınır.

II. Kişisel Mala Ekleme

Madde 272 - Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan 
toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme 
veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule 
göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki 
döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda 
kişisel mal olarak hesaba katılır. 

III. Kişisel Mal İle Ortaklık Malı Arasındaki Denkleştirme 

Madde 273 - Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları, ortaklık mallarından veya ortaklık malla-
rına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise; tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir. 

Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu 
anlaşılamayan borç ortaklık mallarına ilişkin sayılır. 
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IV. Değer Artış Payı 

Madde 274 - Bir eşin kişisel malı veya ortaklık malıyla bir başka mal kesimine giren malvar-
lığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş 
mallara katılma rejiminde değer artış payına ilişkin hükümler uygulanır.

V. Değer Belirlenmesi

Madde 275 - Mal rejimi sona erince, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye 
anı esas alınır. 

VI. Paylaşma

1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 

Madde 276 - Eşlerden birinin ölümü veya diğer bir mal rejiminin kabulü sebebiyle mal or-
taklığının sona ermesi hâlinde, her eşe veya mirasçılarına ortaklık mallarının yarısı verilir.

Mal rejimi sözleşmesiyle başka bir paylaşma oranı kararlaştırılabilir.

Bu tür anlaşmalar altsoyun saklı paylarını zedeleyemez.

2. Diğer Hâllerde

Madde 277 - Boşanma veya evliliğin iptali sebebiyle ya da kanun veya mahkeme kararı gere-
ğince mal ayrılığına geçiş hâllerinde, her eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kendi kişisel 
malı sayılacak olanları ortaklık mallarından geri alır.

Geri kalan ortaklık malları eşler arasında yarı yarıya paylaşılır.

Yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde bu-
nun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir.

VII. Paylaşma Usulü 

1. Kişisel Mallar

Madde 278 - Mal ortaklığının eşlerden birinin ölümüyle sona ermesi hâlinde sağ kalan eş, 
edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben 
kendisine verilmesini isteyebilir.

2. Aile Konutu ve Ev Eşyası 

Madde 279 - Eşlerin birlikte yaşadıkları konut veya ev eşyası ortaklık mallarına dahil ise, sağ 
kalan eş, payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eş veya ölenin diğer yasal mirasçılarının istemiyle 
bunlar üzerinde mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınabilir.

Mal ortaklığı rejiminin ölüm dışındaki bir sebeple son bulması hâlinde, eşlerden her biri, 
üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle aynı istemleri ileri sürebilir.

3. Diğer Malvarlığı Değerleri 

Madde 280 - Bir eş, üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle diğer malvarlığı değer-
lerinin de payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilir. 

4. Diğer Paylaşma Kuralları

Madde 281 - Diğer hâllerde paylı mülkiyet ve mirasın paylaşılmasına ilişkin hükümler kıyas 
yoluyla uygulanır.
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İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Genel Olarak Soybağının Kurulması

Madde 282 - Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.

Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.

Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur. 

B. Davada Yetki ve Yargılama Usulü

I. Yetki

Madde 283 - Soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yer-
leşim yeri mahkemesinde açılır.

II. Yargılama Usulü

Madde 284 - Soybağına ilişkin davalarda, aşağıdaki kurallar saklı kalmak kaydıyla Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır: 

1. Hâkim maddî olguları re’sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.

2. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden 
tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâki-
min öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre 
bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir. 

İKİNCİ AYIRIM

KOCANIN BABALIĞI

A. Babalık Karinesi

Madde 285 - Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün 
içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe 
kaldığının ispatıyla mümkündür.

Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber 
tarihinden işlemeye başlar.

B. Soybağının Reddi

I. Dava Hakkı

Madde 286 - Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava 
ana ve çocuğa karşı açılır.

Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.
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II. İspat

1. Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme

Madde 287 - Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını 
ispat etmek zorundadır.

Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden 
başlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.

2. Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme 

Madde 288 - Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, 
davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez.

Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inan-
dırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur. 

III. Hak Düşürücü Süreler

Madde 289 - Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada baş-
ka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, (…) içinde 
açmak zorundadır.

Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır.

Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte iş-
lemeye başlar. 

C. Karinelerin Çakışması

Madde 290 - Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana 
da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır.

Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. 

D. Diğer İlgililerin Dava Hakkı 

Madde 291 - Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar 
verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, ana-
sı, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak 
ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden baş-
layarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir. 

Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak 
bir yıl, her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl içinde soybağının reddi davasını açar. 

Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

E. Sonradan Evlenme

I. Koşulu 

Madde 292 - Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde ken-
diliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur.

II. Bildirim

Madde 293 - Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında veya ev-
lenmeden sonra, yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna 
bildirmek zorundadırlar. 
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Bildirimin yapılmamış olması, çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi 
olmasını engellemez. 

Daha önce tanıma veya babalığa hükümle soybağı kurulmuş çocukların ana ve babası birbi-
riyle evlenince, nüfus memuru re’sen gerekli işlemi yapar.

III. İtiraz ve İptal

Madde 294 - Ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk ve Cumhuriyet savcısı sonradan evlenme 
yoluyla soybağının kurulmasına itiraz edebilirler. İtiraz eden, kocanın baba olmadığını ispatla 
yükümlüdür.

Çocuğun altsoyu da, çocuğun ölmüş ya da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olma-
sı hâlinde itiraz hakkına sahiptir.

Tanımanın iptaline ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

A. Tanıma

I. Koşulları ve Şekli

Madde 295 - Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da 
resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.

Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gerek-
lidir.

Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.

II. Bildirim

Madde 296 - Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi 
açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.

Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet 
altında ise vesayet makamına bildirir. 

III. İptal Davası 

1. Tanıyanın Dava Hakkı

Madde 297 - Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava ede-
bilir.

İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır.

2. İlgililerin Dava Hakkı

a. Genel Olarak

Madde 298 - Ana, çocuk ve çocuğun ölümü hâlinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve 
diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.

Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

b. İspat Yükü

Madde 299 - Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.

Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat 
yükü, tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı 
kanıtları göstermesinden sonra doğar.
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3. Hak Düşürücü Süreler 

Madde 300 - Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin or-
tadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle 
düşer.

İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğ-
rendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkma-
sından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. 

B. Babalık Hükmü

I. Dava Hakkı 

Madde 301 - Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve ço-
cuk isteyebilirler.

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; 
kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

II. Karine

Madde 302 - Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün 
arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bu-
lunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığı-
nın kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

III. Hak Düşürücü Süreler 

Madde 303 - Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava 
hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.: 2011/143 
sayılı Kararı ile.) 

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan 
kalktığı tarihte işlemeye başlar. 

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkma-
sından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

IV. Ananın Malî Hakları 

Madde 304 - Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşa-
ğıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir: 

1. Doğum giderleri,

2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet öl-
çüsünde tazminattan indirilir.
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DÖRDÜNCÜ AYIRIM

EVLÂT EDİNME

A. Küçüklerin Evlât Edinilmesi

I. Genel Koşulları

Madde 305 - Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve 
eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının 
yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

II. Birlikte Evlât Edinme

Madde 306 - Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemez-
ler.

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulun-
ması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

III. Tek Başına Evlât Edinme

Madde 307 - Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.

Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu 
veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki 
yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin 
mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir.

IV. Küçüğün Rızası ve Yaşı

Madde 308 - Evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez.

Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet 
dairelerinin izniyle evlât edinilebilir.

V. Ana ve Babanın Rızası

1.Şekil

Madde 309 - Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.

Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak 
açıklanarak tutanağa geçirilir.

Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş 
olsa dahi geçerlidir.

2. Zamanı

Madde 310 - Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.

Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.

Geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir.
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3. Rızanın Aranmaması

a. Koşulları

Madde 311 - Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz: 

l. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücün-
den sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,

2. Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

b. Karar

Madde 312 - Küçük, gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve 
babadan birinin rızası eksik olursa, evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan kuru-
mun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer 
mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.

Diğer hâllerde, bu konudaki karar evlât edinme işlemleri sırasında verilir.

Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi 
sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.

B. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi

Madde 313 - (Değişik birinci cümle: 3/7/2005 - 5399/1 md.) Evlât edinenin altsoyunun açık 
muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.

1. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen 
tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,

2. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,

3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile 
hâlinde birlikte yaşamakta ise.

Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir.

Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

C. Hükümleri

Madde 314 - Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer.

Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur.

Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebi-
lir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.

Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus 
kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.

Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlât-
lığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. 
Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.

Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık 
istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

D. Şekil ve Usul

I. Genel Olarak

Madde 315 - Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eş-
lerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi 
kurulmuş olur.
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Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetme-
si, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel olmaz.

Başvurudan sonra küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kay-
dıyla küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

II. Araştırma

Madde 316 - Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı 
biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uz-
manların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekono-
mik durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile 
ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Evlât edinenin altsoyu varsa, onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlen-
dirilir.

E. Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması

I. Sebepleri

1. Rızanın Bulunmaması

Madde 317 - Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişiler, 
küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtlık 
ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.

2. Diğer Noksanlıklar

Madde 318 - Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, Cumhuriyet 
savcısı veya her ilgili evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.

Noksanlıklar bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması 
evlâtlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa, bu yola gidilemez.

II. Hak Düşürücü Süre

Madde 319 - Dava hakkı, evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlaya-
rak bir yıl ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. 

F. Evlâtlık İşlemlerinde Aracılık

Madde 320 - Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri, ancak Bakanlar Kuru-
lunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar tüzükle düzenlenir.

BEŞİNCİ AYIRIM

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

A. Soyadı 

Madde 321 - Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; (…) soyadını taşır. Ancak, ana önceki evli-
liğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını taşır. 

B. Karşılıklı Yükümlülükler

Madde 322 - Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbir-
lerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler.
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C. Çocuk ile Kişisel İlişki

I. Ana ve Baba ile

1. Kural

Madde 323 - Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakıl-
mayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. 

2. Sınırları

Madde 324 - Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, 
çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci 
fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgi-
lenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya 
kendilerinden alınabilir. 

II. Üçüncü Kişiler ile

Madde 325 - Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk 
ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir. 

Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır.

III. Yetki

Madde 326 - Kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer 
mahkemesi de yetkilidir. 

Boşanmaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kuralları saklıdır. 

Çocuk ile kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya kadar, velâyet hakkına sahip veya 
çocuk kendisine bırakılmış kişinin rızası dışında kişisel ilişki kurulamaz. 

D. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama

I. Kapsamı

Madde 327 - Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tara-
fından karşılanır. 

Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını 
gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı hâlinde, hâkimin izniyle 
çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarfedebilirler.

II. Süresi

Madde 328 - Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. 

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre 
kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bak-
makla yükümlüdürler.

III. Dava Hakkı

Madde 329 - Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası 
açabilir. 

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kay-
yım veya vasi tarafından da açılabilir. 

Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. 



TM
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 455

IV. Nafaka Miktarının Takdiri

Madde 330 - Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme 
güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de 
göz önünde bulundurulur. 

Nafaka her ay peşin olarak ödenir.

Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda ta-
rafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

V. Durumun Değişmesi 

Madde 331 - Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden 
belirler veya nafakayı kaldırır. 

VI. Geçici Önlemler

1. Genel Olarak

Madde 332 - Nafaka davası açılınca hâkim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli 
olan önlemleri alır. 

Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine veya geçici olarak 
ödemesine karar verilebilir. 

2. Babalığın Tespitinden Önce 

Madde 333 - Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli 
bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. 

VII. Güvence Verilmesi

Madde 334 - Ana ve baba nafaka yükümlülüklerini sürekli olarak ve ısrarla yerine getirmez-
lerse ya da kaçma hazırlığı içinde bulundukları, mallarını gelişigüzel harcadıkları veya heba 
ettikleri kabul edilebilirse hâkim, gelecekteki nafaka yükümlülüklerine ilişkin olarak uygun 
bir güvencenin sağlanmasına veya gerektiğinde diğer önlemlerin alınmasına karar verebilir.

ALTINCI AYIRIM

VELÂYET

A. Genel Olarak 

I. Koşullar

Madde 335 - Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olma-
dıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. 

Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâ-
yeti altında kalırlar.

II. Ana ve Baba Evli ise 

Madde 336 - Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine 
verebilir.

Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine 
bırakılan tarafa aittir.

III. Ana ve Baba Evli değilse

Madde 337 - Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir.
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Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaa-
tine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir.

IV. Üvey Çocuklar

Madde 338 - Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlü-
dürler.

Kendi çocuğu üzerinde velâyeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum 
ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

B. Velâyetin Kapsamı

I. Genel Olarak 

Madde 339 - Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önün-
de tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar.

Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. 

Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli ko-
nularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan 
alınamaz. 

Çocuğun adını ana ve babası koyar. 

II. Eğitim

Madde 340 - Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.

Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanlara, yetenek ve eğilimlerine 
uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar.(1) 

III. Dinî Eğitim 

Madde 341 - Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. 

Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. 

Ergin, dinini seçmekte özgürdür. 

IV. Çocuğun Temsil Edilmesi

Madde 342 - Ana ve baba, velâyetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal 
temsilcisidirler.

İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler.

Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler 
velâyetteki temsilde de uygulanır.

V. Çocuğun Fiil Ehliyeti

Madde 343 - Velâyet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir.

Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın kendi 
malvarlığı ile sorumludur.

VI. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi

Madde 344 - Velâyet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla 
aile adına hukukî işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.
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VII. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler

Madde 345 - Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak 
çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukukî işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, 
bir kayyımın katılmasına ve hâkimin onayına bağlıdır.

C. Çocuğun Korunması

I. Koruma Önlemleri

Madde 346 - Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba du-
ruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun ön-
lemleri alır. 

II. Çocukların Yerleştirilmesi

Madde 347 - Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen 
terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir ku-
ruma yerleştirebilir. 

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek dere-
cede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya 
çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir. 

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe 
karşılanır. 

Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

III. Velâyetin Kaldırılması

1. Genel Olarak

Madde 348 - Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu 
önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırıl-
masına karar verir: 

1. (Değişik: 1/7/2005 - 5378/38 md.) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir 
yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getire-
memesi.

2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır 
biçimde savsaklaması.

Velâyet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır. 

Kararda aksi belirtilmedikçe, velâyetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kap-
sar.

2. Ana veya Babanın Yeniden Evlenmesi Hâlinde 

Madde 349 - Velâyete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velâyetin kaldırılmasını 
gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velâyet sahibi değiştirilebileceği gibi, 
durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir. 

3. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri 

Madde 350 - Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim 
giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder.

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe karşılanır.

Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır. 
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IV. Durumun Değişmesi

Madde 351 - Durumun değişmesi hâlinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni 
koşullara uydurulması gerekir. 

Velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hâkim, re’sen ya da ana veya 
babanın istemi üzerine velâyeti geri verir. 

YEDİNCİ AYIRIM

ÇOCUK MALLARI

A. Yönetim

I. Genel Olarak

Madde 352 - Ana ve baba, velâyetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkı-
na sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler.

Ana ve babanın yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hâkim müdahale eder.

II. Evlilik Sona Erince

Madde 353 - Evlilik sona erince velâyet kendisinde kalan eş, hâkime çocuğun malvarlığının 
dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçek-
leşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadır.

B. Kullanma Hakkı

Madde 354 - Ana ve baba, kusurları sebebiyle velâyetleri kaldırılmadıkça, çocuğun mallarını 
kullanabilirler. 

C. Gelirlerin Sarfı

Madde 355 - Ana ve baba, çocuk mallarının gelirlerini öncelikle çocuğun bakımı, yetiştiril-
mesi ve eğitimi için; hakkaniyete uyduğu ölçüde de aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere sar-
fedebilirler.

Gelir fazlası, çocuk mallarına katılır.

D. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı

Madde 356 - Olağan ihtiyaçlar gerektirdiği ölçüde sermaye biçiminde ödemeler, tazminatlar 
ve benzeri edimler çocuğun bakımı için kısmen kullanılabilir.

Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için zorunluluk varsa hâkim, ana ve babaya belirle-
diği miktarlarda çocuğun diğer mallarına da başvurma yetkisini tanıyabilir.

E. Çocuğun Serbest Malları

I. Kazandırmalar

Madde 357 - Ana ve baba, faiz getiren yatırım veya tasarruf hesabı açılmak üzere ya da açık-
ça ana ve babanın kullanmaması koşuluyla çocuğa yapılan kazandırmaların gelirlerini kendi 
menfaatlerine sarfedemezler. 

Kazandırmada bulunan kişi, kazandırma sırasında açıkça aksini öngörmedikçe, ana ve baba 
bunlar üzerinde yönetim hakkına sahiptir.

II. Saklı Pay

Madde 358 - Ölüme bağlı tasarruf yoluyla çocuğun saklı payı ana ve babanın yönetimi dışın-
da bırakılabilir.
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Mirasbırakan yönetimi bir üçüncü kişiye bırakmışsa, tasarrufunda bu kişinin belirli zamanlar-
da sulh hâkimine hesap vermesini öngörebilir.

III. Meslek veya sanat İçin Verilen Mal ve Kişisel Kazanç

Madde 359 - Ana ve baba tarafından bir meslek veya sanat ile uğraşması için çocuğa kendi 
malından verilen kısmın veya kendi kişisel kazancının yönetimi ve bunlardan yararlanma 
hakkı çocuğa aittir. 

Çocuğun evde ana ve babasıyla birlikte yaşaması hâlinde, ana ve baba ondan kendisinin 
bakımı için uygun bir katkıda bulunmasını isteyebilirler. 

F. Çocuk Mallarının Korunması 

I. Önlemler

Madde 360 - Ana ve baba, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yete-
rince özen göstermezlerse hâkim, malların korunması için uygun önlemleri alır.

Hâkim, özellikle malların yönetimi konusunda talimat verebilir; belirli zamanlarda verilen 
bilgi ve hesabı yeterli görmezse, malların tevdi edilmesine veya güvence gösterilmesine ka-
rar verebilir.

II. Yönetimin Ana ve Babadan Alınması

Madde 361 - Çocuğun mallarının tehlikeye düşmesi başka bir şekilde önlenemiyorsa hâkim, 
yönetimin bir kayyıma devredilmesine karar verebilir. 

Çocuğun, yönetimi ana ve babaya ait olmayan malları tehlikeye düştüğünde hâkim, aynı 
önlemlerin alınmasını kararlaştırabilir.

Çocuk mallarının gelirlerinin veya bu mallardan ayrılmış belirli miktarların kanuna uygun 
şekilde sarfedileceğinden kuşku duyulursa hâkim, bunların da yönetimini bir kayyıma bıra-
kabilir.

G. Yönetimin Sona Ermesi 

I. Malların Devri

Madde 362 - Ana ve baba, velâyetleri veya yönetim hakları sona erince, çocuğun mallarını, 
hesabıyla birlikte ergin çocuğa, vasisine veya kayyıma devrederler.

II. Ana ve Babanın Sorumluluğu

Madde 363 - Ana ve baba, çocuk mallarının geri verilmesinde vekil gibi sorumludurlar.

Dürüstlük kuralına uygun olarak başkasına devrettikleri malların yerine sadece aldıkları kar-
şılığı geri vermekle yükümlüdürler.

Kanuna uygun olarak çocuk veya aile için yaptıkları harcamalardan dolayı tazminatla yü-
kümlü tutulmazlar.
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İKİNCİ BÖLÜM

AİLE

BİRİNCİ AYIRIM

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A. Nafaka yükümlüleri

Madde 364 - Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu 
ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. 

Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. 

Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. 

B. Dava Hakkı 

Madde 365 - Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.

Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın malî gücüne uygun bir yardım iste-
minden ibarettir.

Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hâkim, onla-
rın nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir.

Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmî veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da 
açılabilir.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda ta-
rafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

C. Korunmaya Muhtaç Kişiler

Madde 366 - Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından 
sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.

İKİNCİ AYIRIM

EV DÜZENİ

A. Koşulları

Madde 367 - Aile hâlinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, 
sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur.

Evi yönetme yetkisi, kan veya kayın hısımlığı, işçilik, çıraklık veya benzeri sebeplerle ya da 
koruma ve gözetme ilişkisi içinde ev halkı olarak bir arada yaşayanların hepsini kapsar.

B. Hükümleri

I. Ev düzeni ve Gözetim

Madde 368 - Birlikte yaşayan kimseler evin düzenine tâbidir. Bu düzenin kuruluşunda ev 
halkından her birinin yararı adil biçimde gözetilir. 

Ev halkının her biri, özellikle öğrenimi, eğitimi, dinî inançları, meslek ve sanatı için gerekli 
özgürlükten yararlanır. 

Ev başkanı, birlikte yaşayanların evdeki eşyasını özenle korumak ve güvenlik altında bulun-
durmakla yükümlüdür. 
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II. Sorumluluk

Madde 369 - Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 
bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle 
onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın mey-
dana gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur.

Ev başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini ya da baş-
kalarını tehlikeye veya zarara düşürmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Zorunluluk hâlinde gerekli önlemlerin alınmasını yetkili makamdan ister.

III. Altsoyun Denkleştirme Alacağı

1. Koşulları 

Madde 370 - Ana ve baba veya büyük ana ve baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini ya da 
gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoylar, buna karşılık uygun bir bedel isteyebilirler.

Uyuşmazlık hâlinde hâkim, bedelin miktarı, güvence altına alınması ve ödeme şekli hakkın-
da karar verir. 

2. İstenmesi

Madde 371 - Altsoy, bu bedeli borçlunun ölümü hâlinde isteyebilir.

Alacaklı, bu alacağını borçlunun sağlığında, birlikte yaşamanın sona ermesi veya işletmenin 
el değiştirmesi, borçluya karşı icra takibi yapılması veya onun iflâsı hâllerinde de isteyebilir.

Bu alacak zamanaşımına uğramaz. Fakat en geç borçlunun terekesinin taksimi anına kadar iste-
nebilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI

A. Aile vakfı

Madde 372 - Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara 
benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve miras hukuku 
hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir.

Bir malın veya hakkın başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan kuşağa 
kalacak şekilde özgülenmesi yasaktır. Böyle bir özgülenme, vakıf kurma yoluyla da yapıla-
maz.

B. Aile Malları Ortaklığı

I. Oluşumu

1. Koşulları

Madde 373 - Hısımlar, kendilerine geçen mirasın tamamı veya bir bölümüyle ya da ortaya 
başka mallar koymak suretiyle aralarında bir aile malları ortaklığı kurabilirler.

2. Şekil

Madde 374 - Aile malları ortaklığı sözleşmesinin resmî şekilde yapılması ve bütün ortakların 
veya temsilcilerinin imzalarını taşıması gerekir.

II. Süre

Madde 375 - Aile malları ortaklığı, belirli veya belirsiz süre için kurulabilir. Süre belirlenme-
diği takdirde ortaklardan her biri, altı ay önceden bildirmek koşuluyla ortaklıktan çıkabilir.

Bu bildirim, tarımsal işletme ile ilgili bir ortaklıkta, ancak ürünlerin yetiştiği yere göre olağan 
hasat mevsiminin sonu için geçerlidir.



462 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

III. Hükmü

1. Elbirliği ile İşletme

Madde 376 - Aile malları ortaklığı, ortakları elbirliği ile iktisadî faaliyette bulunmak üzere 
birleştirir.

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklardan her biri eşit hakka sahiptir.

Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece paylarını isteyemeyecekleri gibi, bu payları üzerinde 
tasarruf işlemleri de yapamazlar.

2. Yönetim ve Temsil

a. Genel Olarak

Madde 377 - Aile malları ortaklığı, tüm ortakların elbirliği ile yönetilir.

Ortaklardan her biri, olağan yönetim işlerini diğer ortakların katılmasına gerek olmaksızın ya-
pabilir.

b. Yöneticinin Yetkisi

Madde 378 - Ortaklar, içlerinden birini ortaklığa yönetici olarak atayabilirler.

Yönetici, ortaklığı yönetir ve ortaklıkla ilgili işlemlerde onu temsil eder.

Ortaklığı kimin temsil edeceği ticaret siciline kaydedilmiş olmadıkça diğer ortakların temsil 
yetkisi bulunmadığı iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

3. Ortak Mallar ve Kişisel Mallar

Madde 379 - Ortaklar, ortaklığa giren malların elbirliği hâlinde malikidirler.

Ortaklar, ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumludurlar.

Ortakların, ortaklık dışında bıraktıkları mallar ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklığın 
devamı sırasında miras yoluyla veya herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla edin-
dikleri mallar, onların kişisel mallarıdır.

IV. Ortaklığın Sona Ermesi

1. Sebepleri

Madde 380 - Aşağıdaki hâllerde ortaklık sona erer: 

1. Bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle,

2. Ortaklık süresi açıkça veya örtülü olarak uzatılmadığı takdirde sürenin bitmesiyle,

3. Ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle,

4. Ortaklardan birinin iflâsıyla,

5. Ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle.

2. Fesih bildirimi, Ödemeden Aciz, Evlenme

Madde 381 - Ortaklardan biri feshi bildirir veya iflâs ederse ya da bir ortağın haczedilmiş 
payının satışı istenirse, öteki ortaklar, ayrılan ortağın veya alacaklılarının haklarını ödeyerek 
ortaklığı kendi aralarında sürdürebilirler.

Evlenen ortak, fesih bildirimine gerek olmaksızın ortaklıktaki hakkının kendisine ödenme-
sini isteyebilir.

3. Ölüm

Madde 382 - Ortaklardan birinin ölümü hâlinde onun ortaklığa dahil olmayan mirasçıları, 
ancak ölen ortağa düşen payın karşılığının kendilerine ödenmesini isteyebilirler.
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Ölen ortak mirasçı olarak altsoyunu bırakmışsa, bunlar öbür ortakların rızası ile onun yerine 
ortaklığa girebilirler.

4. Paylaşma Kuralları

Madde 383 - Ortaklık mallarının paylaşılması veya ayrılan ortağın payının hesaplanması, 
ortaklık mallarının paylaşma veya ayrılma zamanındaki değerine ve durumuna göre yapılır.

Paylaşma ve hesaplaşma uygun olmayan bir zamanda istenemez.

V. Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı

1. Konusu

Madde 384 - Ortaklar, aralarında yapacakları sözleşmeyle, yıllık kazançtan kendilerine belli 
bir pay verilmesi kaydıyla ortaklığın temsilini ve ortaklığın mallarının işletilmesini içlerinden 
birine bırakabilirler.

Bu pay, anlaşmayla belirlenmemişse, ortaklık mallarının uygun derecede uzun bir dönem-
deki kazancın ortalama miktarı ile işleten ortağın çalışması ve yaptığı harcama göz önünde 
tutularak adil bir biçimde belirlenir.

2. Özel Sona Erdirme Sebepleri

Madde 385 - İşletme ve temsili üzerine alan ortak, malları gereği gibi işletmediği veya yü-
kümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, ortakların ortaklığın feshini isteme hakları vardır.

Ortaklardan birinin, haklı sebeplere dayanarak istemde bulunması üzerine hâkim, mirastaki 
paylaşma kurallarını göz önünde bulundurarak, bu ortağın işletme ve temsili üzerine alan 
ortakla birlikte yönetime ve ortaklık mallarından yararlanmaya katılmasına karar verebilir. 

Ortakların elbirliği ile işlettikleri ortaklığa ilişkin kurallar, kazanç paylı aile malları ortaklığında 
da uygulanır.

C. Aile Yurdu

I. Genel Olarak

Madde 386 - Konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte aile 
yurdu hâline getirilebilir.

II. Kurulması

1. Koşulları

Madde 387 - Aile yurdu hâline getirilecek taşınmazların büyüklüğü, üzerindeki rehin hakla-
rına ve malikin diğer mallarına bakılmaksızın, bir ailenin normal geçimine ve barınmasına 
yetecek ölçüden fazla olamaz.

Mahkemece haklı sebeplere dayanılarak geçici bir istisna kabul edilmiş olmadıkça malikin, 
taşınmazı veya üzerindeki tesisi kendisinin işletmesi ya da konutta oturması zorunludur.

2. Usul ve Şekil

a. İlân

Madde 388 - Alacaklılar ve aile yurdu kurulması yüzünden haklarının zedelenmesi ihtimali 
bulunan kişiler, kuruluştan önce mahkemece yapılan ilânla itirazlarını iki ay içinde bildirme-
ye çağrılırlar.

Durum, alacakları taşınmaz rehniyle güvenceye bağlanmış olanlara ve hacizli alacaklılara 
ayrıca bildirilir.
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b. Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması

Madde 389 - Aile yurdu hâline getirilecek taşınmazda yurt olabilmesi için gerekli koşullar 
bulunur ve yurdun kurulmasına üçüncü kişiler itiraz etmez veya itirazın haksız olduğu anla-
şılırsa, mahkeme kuruluşa izin verir.

Süresi içinde itiraz eden alacaklıların ilgilerinin kesildiği ispat edilmedikçe veya taşınmaz 
üzerinde bulunan rehin ve hacizler kaldırılmadıkça, aile yurdu kurulmasına izin verilemez. 
Borç, itiraz eden veya rehinli alacaklı lehine vadeye bağlı olsa bile, aile yurdu kurmak isteyen 
borçlu hemen ödemede bulunabilir.

c. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi

Madde 390 - Bir taşınmazın aile yurdu hâline getirilmesi, ancak izne ilişkin mahkeme ka-
rarının o taşınmazın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle mümkün olur; bu husus mahkemece 
ilân edilir.

III. Sonuçları

1. Tasarruf Hakkının Sınırlanması

Madde 391 - Aile yurdu hâline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez ve kiraya 
verilemez.

Aile yurdu ve eklentileri hakkında, mahkeme eliyle yönetim hâli saklı kalmak kaydıyla, cebrî 
icra yoluna başvurulamaz.

2. Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınması 

Madde 392 - Malikin, yoksulluğu sebebiyle aile yurduna alınmaya muhtaç bulunan ve ka-
bullerine engel olacak durumları olmayan üstsoyunu, altsoyunu ve kardeşlerini yurda kabul 
etmesine mahkemece karar verilebilir.

3. Malikin Ödemede Acze Düşmesi

Madde 393 - Malik borçlarını ödemede acze düşerse, aile yurdunu yönetmek üzere mahke-
mece bir yönetici atanır.

Yönetici, yurdu amacına ve alacaklıların menfaatlerine uygun biçimde yönetir.

Alacaklılar, haklarını aciz belgelerindeki tarih ve iflâstaki sıraya göre alırlar.

IV. Sona Ermesi

1. Malikin Ölümü Hâlinde

Madde 394 - Malikin ölümünden sonra aile yurdunun devam edebilmesi, taşınmazın mi-
rasçılara yurt olarak geçmesine ilişkin bir ölüme bağlı tasarrufun yapılmış olmasına bağlıdır.

Böyle bir tasarruf yoksa, malik ölünce tapu kütüğündeki yurda ilişkin şerh silinir.

2. Malikin Sağlığında

Madde 395 - Malik sağlığında yurda son verebilir.

Bunun için malik, tapu kütüğündeki kaydı sildirmek üzere bir dilekçeyle mahkemeye başvu-
rur; bu istem mahkemece ilân olunur.

İlân tarihinden başlayarak iki ay içinde bir itiraz yapılmaz veya yapılan itirazın haksızlığı anla-
şılırsa, mahkeme kütükteki kaydın silinmesine izin verir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM

VESAYET DÜZENİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYET ORGANLARI

A. Genel Olarak

Madde 396 - Vesayet organları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır.

B. Vesayet Daireleri

I. Kamu Vesayeti

Madde 397 - Kamu vesayeti, vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet dai-
releri tarafından yürütülür. 

Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir.

II. Özel Vesayet

1. Koşulları

Madde 398 - Vesayet altındaki kişinin menfaatinin haklı gösterdiği, özellikle bir işletmenin, 
bir ortaklığın veya benzeri işlerin sürdürülmesi gerektiği takdirde vesayet istisnaî olarak bir 
aileye verilebilir.

Bu durumda vesayet makamının yetki, görev ve sorumluluğu kurulacak aile meclisine geçer. 

2. Kurulması

Madde 399 - Özel vesayet, vesayet altına alınan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hısımının 
veya bir hısımı ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulur.

3. Aile Meclisi

Madde 400 - Aile meclisi, vesayet altındaki kişinin vasi olmaya ehil, denetim makamınca 
dört yıl için atanacak en az üç hısımından oluşur.

Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye olabilir.

4. Güvence

Madde 401 - Aile meclisi üyeleri, görevlerini gereği gibi yerine getireceklerine dair güvence 
vermek zorundadırlar.

Güvence sağlanmadan özel vesayet kurulamaz.

5. Sona Ermesi

Madde 402 - Aile meclisi görevini yapmadığı veya vesayet altındaki kişinin menfaati gerek-
tirdiği takdirde, denetim makamı her zaman aile meclisini değiştirebileceği gibi özel vesayeti 
de sona erdirebilir.
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C. Vasi ve Kayyım

Madde 403 - Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün 
menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygu-
lanır.

İKİNCİ AYIRIM

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER

A. Küçüklük

Madde 404 - Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.

Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varlığını öğrenen nüfus memur-
ları, idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına 
bildirmek zorundadırlar.

B. Kısıtlama

I. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı

Madde 405 - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakı-
mı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin 
kısıtlanır.

Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen 
idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bil-
dirmek zorundadırlar. 

II. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yö-
netim

Madde 406 - Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya 
malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme 
tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başka-
larının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

III. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza

Madde 407 - Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her 
ergin kısıtlanır. 

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığı-
nı, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

IV. İstek Üzerine

Madde 408 - Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği 
gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

C. Usul

I. İlgilinin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu

Madde 409 - Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, 
kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.
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Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî sağlık kurulu raporu üze-
rine karar verilir. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlan-
ması istenen kişiyi dinleyebilir.

II. İlân

Madde 410 - Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı 
olduğu yerde ilân olunur.

Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilândan önce etkilemez.

Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ

A. Vesayet İşlerinde Yetki 

Madde 411 - Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dai-
relerine aittir.

B. Yerleşim Yerinin Değişmesi

Madde 412 - Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiş-
tiremez.

Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtla-
ma yeni yerleşim yerinde ilân olunur. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI

A. Koşulları

I. Genel Olarak

Madde 413 - Vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak 
atar.

Gereken durumlarda, bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri 
uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.

Rızaları bulunmadıkça birden çok kimse vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez.

II. Eşin ve Hısımların Önceliği

Madde 414 - Haklı sebepler engel olmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişi-
nin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla 
bu göreve atar. Bu atamada yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur.

III. İlgililerin İsteği

Madde 415 - Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da 
ana veya babasının gösterdiği kimse atanır.

IV. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü

Madde 416 - Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atanan-
lar, bu görevi kabul etmekle yükümlüdürler.

Aile meclisince atanma hâlinde vasiliği kabul yükümlülüğü yoktur.
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V. Vasilikten Kaçınma Sebepleri

Madde 417 - Aşağıdaki kişiler vasiliği kabul etmeyebilirler: 

l. Altmış yaşını doldurmuş olanlar,

2.Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olan-
lar,(1) 

3. Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,

4. Üzerinde vasilik görevi olanlar,

5. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, hâkimlik ve sav-
cılık mesleği mensupları.

VI. Vasiliğe Engel Olan Sebepler

Madde 418 - Aşağıdaki kişiler vasi olamazlar: 

1. Kısıtlılar,

2. Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,

3. Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onun-
la aralarında düşmanlık bulunanlar,

4. İlgili vesayet daireleri hâkimleri.

B. Atama usulü

I. Vasinin Atanması

Madde 419 - Vesayet makamı, gecikmeksizin vasi atamakla yükümlüdür.

Gerek duyulduğunda henüz ergin olmayanların da kısıtlanmasına karar verilebilir; ancak, 
kısıtlama kararı ergin olduktan sonra sonuç doğurur.

Kısıtlanan ergin çocuklar kural olarak vesayet altına alınmayıp velâyet altında bırakılır.

II. Geçici Önlemler

Madde 420 - Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından 
önce de re’sen gerekli önlemleri alır; özellikle, kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçi-
ci olarak kaldırabilir ve ona bir temsilci atayabilir. 

Vesayet makamının kararı ilân olunur.

III. Tebliğ ve İlân

Madde 421 - Atama kararı vasiye hemen tebliğ olunur.

Kısıtlamaya ve vasi atanmasına veya kısıtlanan velâyet altında bırakılmışsa buna ilişkin karar, 
kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur.

IV. Kaçınma ve İtiraz

1. Usul

Madde 422 - Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün için-
de vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın 
kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir.

Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; 
yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere du-
rumu denetim makamına bildirir.
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2. Geçici Görev

Madde 423 - Vasiliğe atanan kimse, vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olsa 
bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

3. Karar

Madde 424 - Denetim makamı, vereceği kararı vasiliğe atanmış olan kimseye ve vesayet 
makamına bildirir.

Vasiliğe atananın görevden alınması hâlinde vesayet makamı, hemen yeni bir vasi atar.

V. Görevin Verilmesi

Madde 425 - Atama kararı kesinleşince vesayet makamı vasinin göreve başlaması için ge-
rekli işlemleri yapar.

BEŞİNCİ AYIRIM

KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

A. Kayyımlığı Gerektiren Hâller

I. Temsil

Madde 426 - Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde 
ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar: 

1. Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini 
kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,

2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa, 

3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.

II. Yönetim

1. Kanun Gereği

Madde 427 - Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri 
alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar: 

1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse, 

2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını 
kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,

3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa, 

4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamış-
sa,

5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair 
yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.

2. İstek Üzerine

Madde 428 - İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üze-
rine bir kayyım atanabilir.

B. Yasal Danışmanlık

Madde 429 - Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından 
fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak 
üzere bir yasal danışman atanır: 
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1. Dava açma ve sulh olma, 

2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 

3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,

4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,

5. Ödünç verme ve alma,

6. Ana parayı alma,

7. Bağışlama,

8. Kambiyo taahhüdü altına girme,

9. Kefil olma.

Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasar-
ruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

C. Yetki

Madde 430 - Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet 
makamı tarafından atanır.

Yönetim kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin 
payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.

D. Usul

Madde 431 - Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın atanma-
sında da uygulanır.

Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli gör-
mesi hâlinde ilân olunur.

ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

A. Koşulları

Madde 432 - Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, ağır tehlike 
arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan 
her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi 
veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken 
bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet 
makamına bildirmek zorundadırlar.

Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur.

İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır. 

B. Yetki

Madde 433 - Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin yerleşim yeri veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bulunduğu yer vesayet makamına aittir.

Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı, kurumdan çıkarmaya da yetkili-
dir.

C. Bildirim Yükümlülüğü

Madde 434 - Kısıtlı bir kişi bir kuruma yerleştirildiği veya alıkonulduğu ya da ergin bir kişi 
hakkında vesayete ilişkin diğer önlemlerin alınmasına gerek görüldüğü takdirde, kişinin bu-
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lunduğu yer vesayet makamı veya özel kanunlarda öngörülen ilgililer, durumu yerleşim yeri 
vesayet makamına bildirmekle yükümlüdürler.

D. İtiraz

Madde 435 - Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları, verilen karara karşı kendilerine bildiril-
mesinden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler.

Bu hak, kurumdan çıkarılma isteminin reddi hâlinde de kullanılabilir.

E. Usul

I. Genel Olarak 

Madde 436 - Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üze-
re, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir: 

1. Karar verilirken ilgilinin bunun sebepleri hakkında bilgilendirilmesi ve karara karşı dene-
tim makamına itiraz edebileceğine yazılı olarak dikkatinin çekilmesi zorunludur.

2. Bir kuruma yerleştirilen kişiye, alıkonulma kararına veya kurumdan çıkarılma isteminin 
reddine karşı en geç on gün içinde denetim makamına itiraz edebileceği derhal yazılı olarak 
bildirilir.

3. Mahkeme kararını gerektiren her istem, gecikmeksizin yetkili hâkime ulaştırılır.

4. Yerleştirme kararı veren vesayet makamı veya hâkim durumun özelliklerine göre bu iste-
min görüşülmesini erteleyebilir.

5. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, ağır tehlike arzeden 
bulaşıcı hastalığı olanlar hakkında, ancak resmî sağlık kurulu raporu alındıktan sonra karar 
verilebilir. Vesayet makamının daha önceden bilirkişiye başvurmuş olması hâlinde denetim 
makamı bundan vazgeçebilir. 

II. Yargılama Usulü

Madde 437 - Hâkim, basit yargılama usulüne göre karar verir.

Gerektiğinde ilgili kişiye adlî yardım sağlanır. 

Hâkim, karar verirken ilgili kişiyi dinler.

İKİNCİ BÖLÜM

VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

VASİNİN GÖREVLERİ

A. Göreve Başlama

I. Defter tutma

Madde 438 - Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine vasi ile vesayet makamının 
görevlendireceği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek malvarlığının defteri 
tutulur.

Vesayet altındaki kişi ayırt etme gücüne sahipse, olanak bulunduğu takdirde defter tutulur-
ken hazır bulundurulur.

Koşullar gerektirdiği takdirde denetim makamı, vasi ve vesayet makamının isteği üzerine 
vesayet altındaki kişinin malvarlığının resmî defterinin tutulmasına karar verebilir. Bu defter, 
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mirastaki resmî defterin alacaklılara karşı doğurduğu sonuçları doğurur ve oradaki usul uya-
rınca tutulur.

II. Değerli Şeylerin Saklanması

Madde 439 - Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli belge ve benzerleri, malvarlığının yönetimi 
bakımından bir sakınca yoksa, vesayet makamının gözetimi altında güvenli bir yere konulur.

III. Taşınırların Satılması

Madde 440 - Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki ta-
şınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Hâkim, özel 
durumları, taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da 
karar verebilir. 

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk ol-
madıkça satılamaz.

IV. Paraların Yatırılması

1.Yatırma Zorunluluğu

Madde 441 - Vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli ol-
mayan paralar, faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafından belirlenen millî bir bankaya 
yatırılır veya Hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir.

Paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasi, faiz kaybını ödemekle yükümlüdür.

2. Yatırımların Dönüştürülmesi

Madde 442 - Yeteri kadar güven verici olmayan yatırımlar, güvenli yatırımlara dönüştürülür.

Dönüştürme işleminin uygun zamanda ve vesayet altındaki kişinin menfaati gözetilerek ya-
pılması gerekir.

V. Ticarî ve Sınaî İşletmeler

Madde 443 - Vesayet altındaki kişinin malvarlığı içinde ticarî, sınaî veya benzeri bir işletme 
varsa; vesayet makamı, bunların işletilmesinin devamı veya tasfiyesi için gerekli talimatı ve-
rir.

VI. Taşınmazların Satılması 

Madde 444 - Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet 
altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hâllerde mümkündür.

Satış, vesayet makamının bu iş için görevlendireceği bir kişi tarafından vasi de hazır olduğu 
hâlde açık artırmayla yapılır ve ihale vesayet makamının onamasıyla tamam olur; onamaya 
ilişkin kararın ihale gününden başlayarak on gün içinde verilmesi gerekir.

Ancak denetim makamı, istisnaî olarak özel durumları, taşınmazın niteliğini veya değerinin 
azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir.

B. Özen ve Temsil

I. Kişiye Özen

1. Küçüklerde 

a. Genel Olarak

Madde 445 - Vesayet altındaki kişi küçük ise, vasi onun bakımı ve eğitimi için gereken ön-
lemleri almakla yükümlüdür.

Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, vasi bu konuda ana 
ve babanın yetkilerine sahiptir.
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b. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 

Madde 446 - Küçüklerin koruma amacıyla bir kuruma yerleştirilmesine vasinin başvurusu 
üzerine vesayet makamı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bizzat vasi karar verir 
ve durumu derhâl vesayet makamına bildirir. 

Bunun dışında usul ve yetkiyle ilgili konularda kısıtlı olsun veya olmasın erginlerin korunması 
amacıyla özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Onaltı yaşını doldurmamış çocuk bu konuda mahkemeye bizzat başvuramaz.

2. Kısıtlılarda 

Madde 447 - Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yüküm-
lüdür.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına 
ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu 
derhal vesayet makamına bildirir.

II. Temsil 

1. Genel Olarak

Madde 448 - Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasi, 
vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî işlemlerinde temsil eder.

2. Yasak İşlemler

Madde 449 - Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda 
bulunmak yasaktır.

3. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması

Madde 450 - Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve açıklama yeteneğine sahipse, 
vasi önemli işlerde karar vermeden önce olanak ölçüsünde, onun görüşünü almakla yüküm-
lüdür. 

Vesayet altındaki kişinin işi uygun bulmuş olması vasiyi sorumluluktan kurtarmaz.

4. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler

a. Vasinin Rızası

Madde 451 - Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, vasinin açık veya örtülü izni 
veya sonraki onamasıyla yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir.

Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hâkimin belirleyeceği uygun bir 
süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.

b. Onamamanın Sonucu 

Madde 452 - Vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri isteyebilir. An-
cak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan veya geri isteme zamanında 
malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla ya da iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış 
olduğu miktarla sorumludur.

Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı yanıltmış ise, onun 
bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur. 

5. Meslek veya Sanat

Madde 453 - Vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın 
yürütülmesi için izin verilmiş ise, o kişi bununla ilgili her türlü olağan işlemleri yapmaya yet-
kilidir ve bu tür işlemlerden dolayı bütün malvarlığı ile sorumludur.
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C. Malvarlığının Yönetilmesi 

I. Yönetim ve Hesap Tutma Yükümlülüğü

Madde 454 - Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığını iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek 
zorundadır.

Vasi, yönetimle ilgili hesap tutmak ve vesayet makamının belirlediği tarihlerde ve her hâlde 
yılda bir defa hesabı onun incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve açıklama yeteneğine sahip ise, hesabın hâkim 
tarafından incelenmesi sırasında olanak ölçüsünde hazır bulundurulur. 

II. Serbest Mallar

Madde 455 - Vesayet altındaki kişi, kendi tasarrufuna bırakılmış olan mallar ile vasinin izniy-
le çalışarak kazandığı malları serbestçe yönetir ve kullanır.

D. Görevin Süresi

Madde 456 - Vasi, kural olarak iki yıl için atanır.

Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.

Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

E. Vasinin Ücreti

Madde 457 - Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde 
Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, 
yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle 
her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir. 

İKİNCİ AYIRIM

KAYYIMIN GÖREVLERİ 

A. Kayyımın Konumu

Madde 458 - Bir kimseye kayyım atanması onun fiil ehliyetini etkilemez. Yasal danışmanlığa 
ilişkin hükümler saklıdır.

Kayyımın görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından belirlenir.

B. Kayyımlığın Kapsamı

I. Belli bir iş 

Madde 459 - Belli bir iş için görevlendirilmiş olan kayyım, vesayet makamının talimatına 
aynen uymak zorundadır.

II. Malvarlığının Yönetimi 

Madde 460 - Kayyım bir malvarlığının yönetimi ve gözetimi ile görevlendirilmiş ise, yalnız o 
malvarlığının yönetim ve korunması için gerekli olan işleri yapabilir.

Kayyımın, bunun dışındaki işleri yapabilmesi, temsil olunanın vereceği özel yetkiye, temsil 
olunan bu yetkiyi verecek durumda değilse vesayet makamının iznine bağlıdır.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM

VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

A. Şikâyet ve İtiraz

Madde 461 - Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem 
ve işlemlerine karşı vesayet makamına şikâyette bulunabilir. 

Vesayet makamının kararlarına karşı tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim 
makamına itiraz edilebilir.

B. İzin

I. Vesayet Makamından

Madde 462 - Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 

1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,

2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin 
alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,

3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 

4. Ödünç verme ve alma,

5. Kambiyo taahhüdü altına girme,

6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleş-
meleri yapılması,

7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,

8. Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh 
olma, tahkim ve konkordato yapılması,

9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapıl-
ması, 

10. Borç ödemeden aciz beyanı,

11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,

12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,

13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,

14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi.

II. Denetim Makamından

Madde 463 - Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da 
izni gereklidir: 

1. Vesayet altındaki kişinin evlât edinmesi veya evlât edinilmesi,

2. Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması,

3. Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa giril-
mesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması,

4. Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması,

5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,

6. Küçüğün ergin kılınması,

7. Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması.
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C. Rapor ve Hesapların İncelenmesi

Madde 464 - Vesayet makamı, vasinin belli dönemlerde vereceği rapor ve hesapları inceler; 
gerekli gördüğü hâllerde bunların tamamlanması veya düzeltilmesini ister.

Vesayet makamı, rapor ve hesapları kabul veya reddeder; gerektiğinde vesayet altındaki ki-
şinin menfaatini korumak için uygun önlemleri alır.

D. İznin Bulunmaması

Madde 465 - Kanunen gerektiği hâlde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan 
yapmış olduğu işlemler, vesayet altındaki kişinin vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hük-
mündedir.

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU

A. Özen yükümü

Madde 466 - Vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan diğer kişiler, bu gö-
revlerini yerine getirirlerken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlüdürler.

B. Vasinin Sorumluluğu

Madde 467 - Vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davranışıyla vesayet altındaki kişiye 
verdiği zarardan sorumludur.

Kayyım ve yasal danışmanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.

C. Devletin Sorumluluğu

Madde 468 - Devlet, vesayet dairelerinde görevli olanların hukuka aykırı olarak sebebiyet 
verdikleri zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olduğu gibi; vasi, kayyım ve yasal danış-
manlara tazmin ettirilemeyen zararlardan da sorumludur. 

Zararı tazmin eden Devlet, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu eder.

Zararın doğmasına kusurları ile sebep olanlar, rücu hakkını kullanan Devlete karşı mütesel-
silen sorumludurlar.

D. Görev ve Yetki

Madde 469 - Devletin vesayet dairelerinde görevli kişilere karşı rücu davasına bakmaya, 
vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın asliye mahkemesi yetkilidir.

Vesayetle ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yer asliye mah-
kemesinde görülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VESAYETİN SONA ERMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ

A. Küçüklerde

Madde 470 - Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer.
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Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte 
ergin olacağını tespit ve ilân eder.

B. Hükümlülerde

Madde 471 - Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerinde-
ki vesayet, hapis hâlinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

C. Diğer Kısıtlılarda

I. Kaldırılması

Madde 472 - Diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, yetkili vesayet makamının kararıyla sona 
erer.

Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona er-
mesine karar verir.

Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir.

II. Usulü

1. İlân

Madde 473 - Kısıtlama ilân edilmişse, kaldırılması da ilân olunur.

Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması, ilânın yapılmasına bağlı değildir.

2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında

Madde 474 - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki ve-
sayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmî sağlık 
kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde karar verilebilir.

3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yö-
netimde

Madde 475 - Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya 
malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını iste-
yebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir 
şikâyete meydan vermemiş olmasına bağlıdır. 

4. İstek Üzerine Kısıtlamada

Madde 476 - Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması, kısıtlama-
yı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır.

D. Kayyımlıkta ve Yasal Danışmanlıkta

I. Genel Olarak

Madde 477 - Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer.

Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyı-
mın görevden alınmasıyla sona erer.

Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının 
kararıyla sona erer.

II. İlân

Madde 478 - Atamanın ilân edilmiş olması veya vesayet makamının gerekli görmesi hâllerin-
de, kayyımlığın sona erdiği de ilân olunur.
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İKİNCİ AYIRIM

VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi ve Ölüm

Madde 479 - Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer.

B. Sürenin Sona Ermesi ve Uzatılmaması

I. Sürenin Dolması

Madde 480 - Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.

II. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması

Madde 481 - Vasi, vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması hâlinde görevinden çekilmek 
zorundadır.

Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınma-
sını isteyebilir; ancak, önemli sebeplerin varlığı hâlinde görevine devam etmek zorundadır.

III. Göreve Devam Zorunluluğu

Madde 482 - Görevi sona eren vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla 
yükümlüdür.

C. Görevden Alınma

I. Sebepleri

Madde 483 - Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni 
sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından 
görevden alınır.

Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlike-
ye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.

II. Usulü

1. İstek Üzerine veya Re’sen

Madde 484 - Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin görev-
den alınmasını isteyebilir.

Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı, 
vasiyi re’sen görevden almakla yükümlüdür. 

2. Araştırma ve Uyarı 

Madde 485 - Vesayet makamı, ancak gerekli araştırmayı yaptıktan ve vasiyi dinledikten son-
ra onu görevden alabilir.

Vesayet makamı, ağır olmayan hâllerde vasiye görevden alınacağı konusunda uyarıda bu-
lunur.

3. Geçici Önlemler

Madde 486 - Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde vesayet makamı, vasiye geçici olarak 
işten el çektirip bir kayyım atayabileceği gibi; gerekirse muhtemel zararı göz önünde bulun-
durarak vasinin mallarına ihtiyati haciz koyabilir ve tutuklanmasını da isteyebilir.
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4. Diğer Önlemler

Madde 487 - Vesayet makamı, görevden alma ve uyarıda bulunmanın yanı sıra, vesayet al-
tındaki kişinin korunması için gerekli diğer önlemleri de almakla yükümlüdür.

5. İtiraz

Madde 488 - İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on 
gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da 
yaparak bu itirazı kesin karara bağlar.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

A. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi

Madde 489 - Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet maka-
mına vermekle yükümlü olduğu gibi; malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya 
yeni vasiye teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır.

B. Rapor ve Hesabın İncelenmesi

Madde 490 - Son rapor ve kesin hesap belli zamanlarda verilen rapor ve hesaplar gibi vesa-
yet makamı tarafından incelenir ve onaylanır.

C. Vasinin Görevine Son Verilmesi

Madde 491 - Son rapor ve kesin hesap onaylandıktan ve malvarlığı vesayet altındaki kişi-
ye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edildikten sonra, vesayet makamı vasinin görevinin 
sona erdiğine karar verir.

Vesayet makamı, son rapor ve kesin hesabın onaylanması veya reddi konusundaki kararı ile 
birlikte kesin hesabı vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye, tazminat davası 
açma hakları bulunduğunu da belirtmek suretiyle tebliğ eder. Bu tebliğde vasinin görevine 
son verildiği de belirtilir.

D. Sorumluluk Davasında Zamanaşımı

I. Olağan Zamanaşımı 

Madde 492 - Sorumlu vasi ve kayyıma karşı açılacak tazminat davası kesin hesabın tebliğ 
edildiği tarihten başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Tazmin ettirilemeyen zararlar için Devlete karşı açılacak tazminat davasının zamanaşımı sü-
resi, zararın vasi, kayyım ve yasal danışmana tazmin ettirilemeyeceğinin anlaşılmasından 
başlayarak bir yıldır.

Vesayet dairelerinde görevli olanların sebebiyet verdikleri zararlardan dolayı Devlete karşı 
açılacak davaların zamanaşımı genel hükümlere tâbidir.

Devletin rücu davası, rücu hakkının doğumunun üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına 
uğrar.
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II. Olağanüstü Zamanaşımı

Madde 493 - Olağan zamanaşımı süresi işlemeye başlamadan önce zarar gören tarafından 
bilinmesi veya anlaşılması olanağı bulunmayan bir hesap yanlışlığına veya bir sorumluluk 
sebebine dayanan tazminat davası, hesap yanlışlığının veya sorumluluk sebebinin öğrenil-
mesinden başlayarak bir yıl içinde açılabilir.

Vesayetten doğan tazminat davaları, her hâlde kesin hesabın tebliğinin üzerinden on yıl geç-
mekle zamanaşımına uğrar.

E. Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı

Madde 494 - Vesayet altındaki kişinin vasi veya Devlete karşı alacakları imtiyazlı alacaktır.
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BİRİNCİ KISIM

TÜZÜĞÜN KAPSAMI

Kapsam

Madde 1 - Türk Medeni Kanununun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanması bu 
Tüzük hükümlerine göre yapılır.

İKİNCİ KISIM

VELAYET

I - Ana ve Baba Vazifelerini Yapmadıkları veya Yapamadıkları Takdirde Alınacak Ted-
birler

Madde 2 - Medeni Kanunun 273 üncü maddesinin uygulanması gerekir ve tedbir olarak 
çocuğun ana ve babadan alınmasına karar verilirse veya 274 üncü maddesi gereğince ana 
ve babanın her ikisinin velayet hakkı nezolunursa, mahkeme 6972sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanun ile 25 Nisan 1963 ve 225 sayılı kanunda mevcut imkanlardan 
faydalanır.

6972 sayılı kanunun öngördüğü müesseselerin mevcut olmaması halinde hakim, diğer im-
kanlardan faydalanır ve özellikle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 161 inci madde-
siyle 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ilgili hükümlerine istinaden çocuk 
hakkında gerekli tedbirleri alır.

II - Velayetin Nez’i Halinde Haber Verme

Madde 3 - Medeni Kanunun 274 üncü maddesi gereğince ana ve babanın her ikisinden 
de velayet hakkı nezolunursa yahut ana ve babadan birinin velayet hakkının nez’i çocuğun 
vesayet altına alınmasını icabettiriyorsa, asliye mahkemesi, hükmün kesinleşmesi üzerine, 
çocuğa vasi tayini için keyfiyeti sulh hakimine haber verir.

III - Evliliği Sona Eren Ana ve Babanın Çocuğun Mallarını Hakime Bildirme Yükümlülüğü

Madde 4 - Evliliğin sona ermesi halinde, velayet hakkını kullanma yetkisine sahip bulunan 
ana veya baba, sona erme tarihinden itibaren dört ay içinde, Medeni Kanunun 279 uncu 
maddesi gereğince küçüğün mevcudu ile alacak ve borçlarını bir deftere ayrı ayrı yazarak 
sulh hakimine bildirmeğe mecburdur. 

Ana ve babadan birinin ölümü halinde nüfus memuru ve evliliğin mahkeme hükmü ile sona 
ermesi halinde hükmü veren asliye mahkemesi, hüküm kesinleştiğinde, keyfiyeti, hayatta 
kalan veya velayet hakkını kullanma yetkisi kendisine tevdi olunan ana veya babanın ikamet-
gahı sulh hakimine derhal haber verir.

Keyfiyeti bu suretle haber alan sulh hakimi, birinci fıkrada gösterilen yükümlülüğün süresi 
içinde yerine getirilmemesi halinde, Medeni Kanunun 285 inci maddesine göre gerekli işle-
mi yapar.

IV - Velayetin Sona Ermesi Halinde Yapılacak İşlem

Madde 5 - Ana ve babanın velayeti, çocuğun reşit olmasından dolayı son bulmuşsa, reşit 
olan çocuğun talebi halinde ana ve baba tarafından bir hesap cetveli de verilmek suretiyle 
malları kendisine teslim edilir.

Velayet, vasi tayini sebebiyle sona ermiş ise, ana ve baba, velayeti haiz oldukları zamana ait 
hesap cetveli ile birlikte çocuğun mallarını vasiye teslim ederler.

Evliliğin sona ermesi sebebiyle ana ve babadan birinin velayeti altında kalan çocuk reşit 
olduğunda veya kendisine vasi tayin edilmesinden dolayı velayet sona erdiğinde, çocuğa ait 
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mallar, 4 üncü madde gereğince verilen deftere göre,veli tarafından reşit olan kimseye veya 
vasiye teslim ve eksiklikler tespit olunur. Hakim tarafından lüzum gösterilen hallerde vasi, 
veli aleyhine dava açar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM

HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

I - Ölüm Halinde (Nüfus memuru tarafından) 

Madde 6 - Medeni Kanunun 354 üncü maddesine göre, adliye ve idare memurlarının resmi 
muameleler dolayısiyle öğrendikleri vesayeti gerektiren halleri bildirmek hususundaki kanu-
ni yükümlülükleri baki kalmak üzere, velayet altında bu - lunmayan bir küçüğün mevcudi-
yetini haber verme yükümlülüğü nüfus memuru tarafından aşağıdaki şekilde yerine getirilir: 

1 - Ölüm haberini alan nüfus memuru, nüfus kütüğünde vesayet altına alınması icap eden 
bir kimsenin mevcut olduğunu görürse, keyfiyeti, ölenin aile künyesi ile beraber derhal sulh 
hakimine haber verir.

2 - Ölen başka yerde nüfusa kayıtlı ise nüfus memuru, ölenin kayıtlı bulunduğu nüfus daire-
sini haberdar eder. Bu halde birinci bentdeki hakime haber verme işini, bu bilgiyi alan nüfus 
memuru yapar. 

II - Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Sebebiyle Hacri Gerektiren Hallerde

Madde 7 - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle, işlerini görmekten aciz olmak veya da-
imi muavenet ve tekayyüde muhtaç bulunmak yahut başkasının emniyetini tehdit etmek 
gibi bir kimsenin hacri müstelzim hallerini resmi işleri dolayısiyle öğrenen adliye ve idare 
memurları, belediye başkanları, ihtiyar meclisleri ve sağlık müesseseleri durumu hemen bu 
kimsenin ikametgahının bulunduğuyer sulh hakimine haber vermeğe mecburdur.

Birinci fıkradaki sebeplerle bir kimsenin hacredilmesi sonucu olarak başkalarının da vesayet 
altına alınması lazım gelirse, sulh hakimi, aynı zamanda bu hususa da karar verir.

III - Boşanma Kararının Çocukların Durumu Hakkında Tamamlanması veya Değiştirilmesi 
Halinde

Madde 8 - Medeni Kanunun 149 uncu maddesinin mahkemece uygulanması icabettiği hal-
lerde, asliye mahkemesi, çocuğa vasi tayini gerektiğine de karar verirse, hüküm kesinleşin-
ce, vasi tayin etmesini sulh mahkemesine bildirir.

IV - Hükümlülük Halinde

Madde 9 - Bir sene veya daha ziyade hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olanlar hakkın-
da Medeni Kanunun 357 nci maddesi uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcıları, hükümlünün 
cezasını görmeğe başladığını ikametgahı sulh hakimine hemen bildirmeğe mecburdur.

V - Nesebi Sahih Olmıyan Bir Çocuğun Doğumu Halinde

Madde 10 - Nesebi sahih olmıyan bir çocuğun doğduğunu haber alan nüfus memuru ve do-
ğum vukuatını ilgili mercilere kanunen bildirmekle yükümlü bulunan kimseler, durumu, Me-
deni Kanunun 298 inci maddesi gereğince işlem yapması için,sulh hakimine haber verirler.
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İKİNCİ BÖLÜM

VASİ TAYİNİ

I - Deftere Kayıt

Madde 11 - Yukarıki maddelerde yazılı şekilde mahkemeye yapılan müracaat vehaber ver-
meler, mahkemenin esas defterine hemen kaydolunur ve ilgili şahıs isterse, kayıt numarası 
mahkemeye ait bir kağıda yazılarak kendisine verilir. Bu hususta verilen kararın numara ve 
tarihi de esas defterine işlenir.

II - 6972 Sayılı Kanunun Uygulanması Halinde

1 - Vasi Tayin Edilecek Kimseler

Madde 12 - 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Kanun ile25 Nisan 1964 
gün ve 225 sayılı Kanun gereğince sulh hakimi, çocuğa belli bir şahıs tarafından bakılmasına 
veya çocuğun bir aileye verilmesine yahut bir müesseseye konulmasına karar verirse, ha-
kim, aldığı tedbire göre, çocuğu verdiği şahsı, ailenin içinde uygun gördüğü kimseyi, mües-
sesenin müdürünü - vasilik niteliğini haiz bulundukları takdirde - tercihan vasi tayin eder. Bu 
çocuklardan bir şahsa veya aileye tevdi edilenlerin çocuk yuvası veya yetiştirme yurtlarından 
birine yerleştirilmesine karar verilmesi yahut çocuk yuvasına verilenlerin yetiştirme yurduna 
devrolunması halinde hakim, eski vasinin görevine son vererek yeni müessese müdürünü 
vasi tayin edebilir. Çocuğun, çocuk yuvasından yetiştirme yurduna devredildiği, çocuk yuvası 
müdürü tarafından derhal sulh hakimine haber verilir.

Hakim, yetiştirme yurtlarında ilk öğretimini bitirerek 6972 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde 
zikredilen müessese ve şahıslara verilen çocuklara, Medeni Kanun hükümlerine göre uygun 
göreceği diğer bir kimseyi vasi tayin eder.

Reşit olmayan çocuğun yetiştirme yurdundaki öğretiminin sona erdiği, yurt müdürü tarafın-
dan derhal sulh hakimine haber verilir.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca müessese müdürünün vasi tayin edilmesi halinde, müdürün ve-
sayet görevi Medeni Kanunun 389 uncu maddesi gereğince çocuğun infak ve terbiyesine iti-
naya inhisar eder. Küçüğün mallarının idaresi görevi, müessese müdürüne, ancak bu şahsın 
muvafakati ile verilebilir. Müesseseye konulan çocuğun malları varsa ve müessese müdürü 
malları idare görevini kabul etmezse, bu malları idare etmek üzere Medeni Kanunun 363 
üncü maddesi uyarınca başka bir veya birkaç vasi daha tayin olunur.

2 - Hakimin Nezareti

Madde 13 - Yukarıki maddede gösterilen müesseselerin müdürleri de, vesayet görevini ifa 
ederken bütün vasiler gibi sulh hakiminin nezaretine tabidirler.

III - Diğer Kanunlardaki Tedbirler

Madde 14 - Vesayet altında bulunan çocuk, şirretliği hasebiyle emirlere karşı gelir ve hak-
kında tedbir alınması icabederse, 6972 ve 225 sayılı kanunların öngördüğü müesseselerin 
mevcut olmaması halinde, sulh hakimi, diğer imkanlardan faydalanır ve özellikle 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 161 inci maddesiyle 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
maddesinin ilgili hükümlerine istinaden çocuk hakkında gerekli tedbirleri alır.

IV - Vasiliğe İstekli Olanların Önceden Tesbiti

Madde 15 - Sulh hakimi, mahkemenin yargı çevresinde bulunan ve vesayet görevine istekli 
olan kimseleri bildirebilecek hayır müesseseleri ile benzeri müesseselere baş vurarak ilerde 
vasi tayininde nazara alınmak üzere isteklileri tesbit eder. 

Hakim, lüzum gördüğü hallerde, çocuğun hangi çocuk yuvasına bırakılabileceği hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından bilgi de alır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VESAYETİN İDARESİ

I - Defter Tutma

Madde 16 - Tayin olunan vasi ilk iş olarak vesayet altındaki kimsenin mallarının defterini 
tutarak tayininden itibaren bir ay içinde iki nüsha halinde sulh mahkemesine verir.

Vasi, deftere, vesayet altındaki kimsenin mallarının nev’ini, adedini ve muhammen kıymet-
lerini sıra numarası altında kaydeder. Gayrimenkul malların tapu kayıtları ve bu malları takyit 
eden ayni haklar da ayrıca gösterilir. Defter,sulh hakimine verilir. Hakim, usulüne uygun ve 
doğru olarak düzenlendiği kanısına vardığı takdirde defterin bir nüshasını tasdik ederek va-
siye verir; diğer nüshasını dosyasında saklar.

Hakim, defterde yazılan malların iyi tarif edilmediği, kıymetlerinin takdirinde yanlışlık yapıldı-
ğı veya eksik yazıldığı düşüncesine varırsa, bunları, nezareti altında tamamlattırır.

Birinci fıkrada gösterilen süre içinde defterin düzenlenmesine engel olan haller mevcut ise, 
vasi, keyfiyeti sulh mahkemesine bildirerek mühlet ister.

Vasinin mehil isteği mahkemece uygun görüldüğü veya tevdi olunan defter usulüne uygun 
bulunmadığı takdirde, defteri tamamlamak veya yeniden düzenlemek için vasiye bir mehil 
verilir. Bu mehil kesindir. Bu süre içinde de defter tamamlanmaz veya usulüne uygun şekilde 
düzenlenmezse, vasi hakkında fahiş ihmal sebebiyle Medeni Kanunun 427 nci maddesine 
göre işlem yapılır.

Defter düzenlemede zorluklara uğrayan vasi talimat vermesi ve yardım etmesiiçin sulh haki-
mine başvurabileceği gibi; sulh hakimi de vasiye icap eden gerekli talimatı verir ve yardımı 
yapar.

Vesayet altındaki kimsenin malları mevcut değilse, vasi birinci fıkradaki süre içinde, durumu 
sulh hakimine yazılı olarak bildirir.

II - Vesayet Altındaki Kimsenin Mevcudunun ve Gelirinin İhtiyaçlarına Yetip Yetmediğinin 
Tesbiti

Madde 17 - Yukarıki madde hükmüne göre düzenlenen defter sulh hakimine tevdi edildik-
ten sonra, hakim, vesayet altındaki kimsenin mevcudunu, gelirini ve ihtiyaçlarını takdir eder 
veya ettirir ve mevcudu ile gelirinin vesayet altındaki kimsenin ihtiyaçlarına yetip yetmiyece-
ği hakkında bir karar verir.

III - Mallar Hakkında Yapılacak İşler

1 - Genel Olarak

Madde 18 - Vesayet altındaki kimsenin malları hakkında, duruma göre, Medeni Kanunun 
384, 385, 386, 387 ve 388 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yukarıki fıkra gereğince işleme tabi tutulmayan eşya muhafaza olunur.

Senetler, kıymetli eşya, önemli vesikalar ve buna benzer şeyler, sulh hakiminin nezareti altın-
da, emin bir yere konur. Bunların böyle muhafazası vesayet işlerinin görülmesine mani teşkil 
ediyorsa, icabında vasiden teminat alınarak kendisine de verilebilir.

Küçüğe ait paralar 4947 sayılı Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanununun geçici 6 ncı maddesi 
gereğince Türkiye Emlak Kredi Bankasına, mezkür geçici maddeye göre devir muamelesi 
yapıldıktan sonra, şubeleri bulunan yerlerde Türkiye Emlak Kredi Bankasına, bu bankanın 
şubesi bulunmayan yerlerde T.C. Ziraat Bankasına yatırılır.
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2 - Açık Artırma ile Satış

a) Genel Olarak

Madde 19 - Vesayet altındaki kimseye ait malların satışında açık artırma esastır.

Ancak, Medeni Kanunun 388 inci maddesinin son fıkrası gereğince, menfaat umulan haller-
de, gayrimenkuller asliye mahkemesinin izni alınmak suretiyle, pazarlıkla satılabilir.

Asliye mahkemesinin bu suretle satışa izin verebilmesi için pazarlıkla satışın açık artırmadan 
daha karlı olacağına dair mahkemeye kanaat verecek sebeplerin mevcut bulunması şarttır.

Sulh hakimi de, menkul satışlarında, açık artırmadan daha karlı olacağı nakanaat getirir ise, 
pazarlıkla satışa karar verebilir.

b) Açık Artırmada Usul

Madde 20 - Açık artırma, sulh hakiminin idaresi altında mahkeme katibi tarafından yapılır.

Hakim, her satışta, vesayet altında bulunanın menfaatlerine uygun olmak üzere, satış şartla-
rını ve satış ilanlarının nerede ve ne şekilde yayınlanacağını tesbit eder. Satış ilanına, ihale-
nin, hakim tarafından tasdik ile lüzum ifadeedeceği yazılır.

Gayrimenkuller, ticari işletmeler, iktisaden bir gayeye tahsis olunmuş mal toplulukları ve 
değeri üç bin lirayı aşan menkullerin kıymetleri bilirkişiye takdir ettirilir.

Hakim, Medeni Kanunun 388 inci maddesi gereğince gayrimenkulün satılmasına izin verir-
ken ve ihaleyi tasdik ederken, bu kıymeti ve küçüğün menfaatlarını gözönünde tutar. 

Menkullerden, üçüncü fıkrada belirtilen kıymette olanların müzayedede en çok artırana tem-
lik olunabilmesi için, hakimin ihaleyi tasdikı şarttır.

Satış akdi, ikinci fıkra gereğince, hakimin tesbit edeceği şartlara ve Borçlar Kanununun 225 
ve mütaakip maddelerine göre yapılır. Hakim, ihale hakkındaki kararını aynı gün verir.

Satış bedelini müşterinin derhal ödemesi gerekir. Hakim, satış bedelinin enaz yarısını derhal 
ödeyen bir alıcıya, geri kalanını ödemesi için en çok on günlük bir mühlet verebilir.

Satış bedeli, aynı gün ve en geç ertesi günü, 18 inci maddenin son fıkrasında gösterilen yer-
lere, satışa memur kimse tarafından ve hakimin sorumluluğu altında yatırılır.

Bedel tamamen ödendikten sonra, satışa memur mahkeme katibi, gayrimenkulün müşteri 
adına tescili için, hakimin izni ile tapuya derhal tezkere yazar ve tezkereye ihale tutanağının 
onaylı bir örneğini ekler. Bu yazı, Medeni Kanunun 924üncü maddesi gereğince ayni hakkın 
doğması için tapu siciline yapılacak tescil talebini ve tescilin hukuki sebebini teşkil eder.

IV - Hesap Verme Yükümlülüğü

1 - Raporun Düzenlenmesi ve Tevdii

Madde 21 - Vesayet altındaki kimsenin mevcudunun ve gelirinin ihtiyaçlarına yeteceğine 
sulh hakimliğince karar verilmesi halinde, hakim başka bir süre tayin etmemişse, vasi, her 
yıl Aralık ayının son günündeki durumu gösterir bir hesap raporunu imza ederek en geç Mart 
ayının birinci gününe kadar sulh hakimine verir. Raporun bir yıldan kısa sürelerle tevdiine ka-
rar verilmesi halinde, hakim,hesabın hangi güne kadarki durumu göstereceğini ve raporun 
en geç hangi tarihte tevdi edileceğini de kararında belirtir.

Rapordaki hesaplarda, hesap devresi içinde alınan mallarla ödenen miktar tafsilatiyle göste-
rilir; masraf ve gelirin belgeleri rapora eklenir. Hesapların altına, vesayet altındaki kimsenin 
o andaki serveti kaydedilir.

Rapora, vesayet altındaki kimsenin mallarına ait hesaplardan başka bu kimsenin şahsına, 
ikamet ettiği yere ve küçük ise medeni ve mesleki terbiyesine dair gereği kadar tafsilatlı bilgi 
de yazılır.
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Vesayet makamının bir kararının infazı suretiyle yapılan muameleler mevcutsa, bunlara ait 
kararların tarihleri de raporda gösterilir.

2 - Raporun Mahkemece Tetkik ve Tasdikı

Madde 22 - Hakim, raporu, verildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tetkik ederek tasdik 
veya reddeder yahut eksik veya karışık gördüğü hesapların tamamlanmasını veya düzeltil-
mesini vasiye bildirerek kendisine uygun bir mehil verir.

Hakimin raporu tasdik edebilmesi için, onu her noktadan muvafık görmesi şarttır.

Raporun tetkikinde, hakim, vasinin benzeri işlerde bir iş sahibinden beklenen itinayı gereği 
gibi gösterip göstermediğini inceler ve bu hususta varacağı kanaata göre Medeni Kanunun 
407 nci maddesi uyarınca rapor hakkındaki kararı verir.

Vasinin sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü genel hükümlere tabidir.

3 - Rapor Verme Yükümlülüğünden Muafiyet

Madde 23 - Vesayet altındaki kimsenin malı bulunmaması veya tanzim edilen cetvele göre 
bu kimsenin mevcudu ile gelirinin ihtiyaçlarına yetmiyeceğine bu Tüzüğün 17 nci maddesi 
gereğince sulh hakimi tarafından karar verilmesi hallerinde vasinin hesap tutma yükümlü-
lüğü yoktur.

Mevcudun ve gelirin ihtiyaçlara kafi gelmediğine mahkemece karar verilmiş olması sebe-
biyle vasinin hesap tutma yükümlülüğü bulunmayan hallerde, vesayet altındaki kimsenin 
mevcudu paraya çevrilirse, keyfiyet 16 ncı maddede gösterilen deftere sulh hakimi tarafın-
dan şerh olunur.

Bu durumda olan vesayet altındaki kimsenin bağışlama vesair yollarla, vakı iktisapları da, 
iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, deftere işlenmek üzere vasi tarafından sulh hakimine 
haber verilir. Vasi, haber vermedeki gecikmesinden sorumludur.

Vesayet altındaki kimselerin sonradan vukua gelen iktisaplarla mal ve gelir sahibi olması 
veya mevcudunun ve gelirinin ihtiyaçlarına yeter dereceye ulaşması halinde, sulh hakimi, 
bir kararla, defter tutmayan vasiye defter tutma ve gerekiyorsa hesap verme yükümlülüğüne, 
defter tutmakta olup hesap vermiyen vasiye de bundan böyle hesap verme yükümlülüğünü 
yükler.

V - Vasilik Ücreti

Madde 24 - Sarfedilen emeğe ve vesayet altındaki kimsenin gelirine göre vasi ve kayyıma 
verilecek ücretin miktarı, her hesap müddeti için, raporun verilmesinden sonra, sulh hakimi 
tarafından tayin olunur.

VI - Vasinin Tasarrufları Aleyhine İtiraz

Madde 25 - Vasi, vesayeti altındaki kimsenin mesleki ve bedeni terbiyesine, bakımına ve 
mallarının idaresine ait görevini yaparken bu kimsenin menfaatlerini layıkiyle düşünmez 
veya onun yahut yakınlarının haklarını ihlal edecek tasarruflarda bulunursa, temyiz kud-
retini haiz olan vesayet altındaki kimsenin veya Medeni Kanunun 404 üncü maddesinde 
öngörülen ve yargı mercilerince ilgili sıfatiyle bu gibi tasarruflar hakkında itiraz yetkileri tanı-
nan kimselerin sulh hakimine itirazı üzerine veya vasinin bu hallerine bizzat muttali olması 
yahut incelemelerinden böyle bir sonuca varması halinde, sulh hakimi, bu hususta gereken 
kararı verir.

VII - Bankadaki Para, Hisse Senedi ve Tahvillerin İadesi

Madde 26 - Vesayet altındaki kimseye ait olup bankaya yatırılmış bulunan para, hisse senedi 
ve tahvilleri, sulh hakiminin müsaadesi olmadan, vasi alamaz. Vesayet altındaki kimse vesa-
yetten kurtulunca, sulh mahkemesi, bu hali vakit geçirmeden bankaya bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VESAYETİN SONA ERMESİ

I - Malların Teslimi

Madde 27 - Vasinin medeni haklarını kaybetmesi, vasilik müddetinin uzatılmaması, azil, 
küçüğün reşit olması veya reşit kılınması, hacri müstelzim hallerin kalkması veya hacrin 
mahkeme kararı ile kaldırılması gibi sebeplerle görevi sona eren vasi; hakim veya tayin ede-
ceği memur huzurunda, defter gereğince aldığı malları, ehliyetini kazanmış olan kimseye 
veya bunun mirasçılarına yahut yeni vasiye teslim eder.

Teslim olunan malların vaziyeti ve müfredatı tutanağa geçirilir ve deftere göre eksikler varsa 
bunlar da tesbit olunur.

II - Vesayetin Sonunda Rapor Verme

Madde 28 - Vesayeti sona eren vasi vazifesi son bulduğu günden itibaren onbeş gün içinde 
sulh hakimine malların idaresine dair bir rapor verir.

Bu rapora, gelir ve giderin her kalemi, ayrı ayrı mahiyeti gösterilerek yazılır. Evvelce verilmiş 
ve tasdik edilmiş rapor varsa, o rapordan sonraki gelir ve giderlerin rapora yazılması ile ye-
tinilir. Raporda yazılı gelir ve giderden gerekenlerin isbat belgeleri de birlikte verilir. Hakim, 
hangi kalemlerin belgelerinin verilmesi gerektiğini takdir eder.

Yol, yiyecek, giyecek giderleri gibi giderlerin vesayet altındaki kimsenin haline uygun derece-
de olanlarından belge istenmez. Hakim onbeş gün içinde raporu tetkik ederek bir karar verir. 

Hakim, raporu doğru bulursa tasdik eder. Noksan görülen cihetler olursa, bunların tamam-
lanması için vasiye bir mehil verilir. Eksiklikler süresinde tamamlandıktan sonra rapor, ha-
kimlikçe tasdik olunur. Verilen mehle rağmen eksiklik vasi tarafından tamamlanmaz veya 
vasi birinci fıkrada yazılı süre içinde raporunu vermezse yahut hakim, rapora nazaran, vasi-
nin sorumlu olması gerektiği kanısında bulunursa, bu ciheti, ehliyetini kazanmış olan kimse-
ye veya mirasçılarına yahut yeni vasiye tebliğ eder. Yeni vasi, hakimin tebligatı üzerine eski 
vasi aleyhine dava açar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MİRAS

BİRİNCİ BÖLÜM

İHTİYATİ TEDBİRLER

I - Genel Olarak

Madde 29 - Ölenin son ikametgahı sulh hakimi, terekenin muhafazası ve selametle hak 
sahiplerinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.

Bu tedbirler, re’sen veya Medeni Kanunun 532 nci maddesinin üçüncü bendinde gösterilen 
kişilerin isteği üzerine alınır.

Medeni Kanunun 532 ve 533 üncü maddeleri gereğince alınacak tedbir kararları mahkeme 
tarafından uygulanır ve sonuçları izlenir.

Tedbiri gerektiren hallerin ortadan kalkması üzerine, sulh hakimi, terekeyi hak sahiplerine 
teslim etmek suretiyle tedbirlere hemen son verir. Tedbirin kaldırılması gerektiği yolundaki 
isteklerin hakimlikçe reddine dair kararlar aleyhine hak sahibi tarafından kanun yoluna baş-
vurulabilir.
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II - Terekenin Mühürlenmesi ve Defterin Tutulması

1 - Kapsamı

Madde 30 - Aşağıdaki hallerde, sulh hakimi, terekeyi mühürler ve defterini yapar: 

1 - Mirasçılardan biri vesayet altına alınmış ise veya alınması gerekiyorsa,

2 - Vekili bulunmıyan bir mirasçının gaybubeti halinde,

3 - Mirasçılardan ve ilgililerden birinin isteği üzerine.

Medeni Kanunun 532 nci maddesi gereğince mühürleme ve defter tutma işlemi, tesbit ve 
muhafaza edilmedikleri takdirde ziyaa uğraması muhtemel olan mallara münhasır olmak 
üzere uygulanır. Gayrimenkuller deftere yazılmaz. Kütüphane veya pul koleksiyonu gibi tes-
biti uzun zamana ihtiyaç gösteren menkullerden mürekkep mal toplulukları, mühürlenmek 
veya kasa gibi emin bir yere konulmak suretiyle muhafaza edilir.

Defterin derhal tutulması kabil olmıyan hallerde, deftere geçirilecek malların zayi olmama-
sını sağlamak için, terekeye dahil malların tamamının veya bir kısmının ölümün akabinde 
ve engeç on gün içinde mühürlenmesine karar verilebilir. Bu şekilde mühürlenmesine karar 
verilen malların defterinin derhal yapılması gerekir.

Bazı hallerde eşyanın ölen kimseyle birlikte oturanların kullanılmasına bırakılması gerektiği 
takdirde, bunlar, mühürlenmeksizin hemen defteri yapılarak o şahıslara bırakılır.

Bu takdirde, gerekli görülürse, eşyanın bırakıldığı kimselerden teminat istenir.

2 - İhtiyar Meclislerinin Görevlendirilebileceği Haller

Madde 31 - Ölenin son ikametgahı, sulh hakiminin bulunduğu şehir ve kasabanın dışında 
ise, ihbar veya başvurma halinde, tereke beşyüz liradan aşağı tahmin olunduğu takdirde, 
terekenin mühürlenmesi ve yazılma işleri hakim tarafından verilecek talimat dairesinde, ih-
tiyar meclislerine yaptırılabilir.

3 - Süre

Madde 32 - Mahkeme, re’sen veya Medeni Kanunun 532 nci maddesinin üçüncü bendi gere-
ğince, istek üzerine mühürleme ve defter tutma tedbirlerini, aynı maddenin son fıkrasındaki 
bir aylık süre içinde tamamlamakla yükümlüdür.

III - Terekenin Resmen İdaresi

1 - Resmen idareyi gerektiren haller

Madde 33 - Sulh hakimi;

1 - Vekil tayin etmeden gaybubet eden mirasçının menfaati gerektiriyorsa onun hissesi hak-
kında,

2 - Mirasa istihkak iddia edenlerden hiç biri sıfatını teyit edecek delil gösteremediği yahut 
mirascı bulunup bulunmadığı şüpheli olduğu takdirde tereke hakkında,

3 - Ölenin bütün mirasçıları malüm olmazsa, keza tereke hakkında,

4 - Medeni Kanunun 470, 498, 526, 528, 534, 535 ve 574 üncü maddelerinin uygulandığı hal-
lerde, mirasın resmen idaresini emreder.

2 - Sona Erme

Madde 34 - Medeni Kanunun 533 ve bu Tüzüğün 33 üncü maddeleri gereğince mirasın res-
men idaresine mahkemece karar verilen hallerde, resmen idareyi gerektiren sebep ortadan 
kalkınca, sulh hakimi, bu idarenin sona erdiğine derhal karar verir.
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Resmen idarenin sona erdiğine karar verilmesini mütaakip, idareye memur edilen kimse, 
sulh hakimine, en geç bir hafta içinde idare zamanına ait bütün işlemleri gösterir bir rapor 
verir. Raporun birer örneği mahkemece ilgililerine verilir. 

Resmen idare halinin sona ermesi gerektiği yolundaki isteklerin kabul veya reddine dair 
kararlar aleyhine ilgililer, genel hükümlere göre, kanun yoluna başvurabilirler.

IV - Vasiyetnamenin Açılması

1 - Vasiyetnamenin Hakime Verilmesi

Madde 35 - Ölenin vasiyetnamesini düzenleyen veya saklayan daire veya mahkeme yahut 
saklamayı deruhte eden veya ölenin evrakı arasında bulan herkes, vasiyetnameyi, ölenin son 
ikametgahı sulh hakimine derhal verir.

Vasiyetname resmi ise düzenliyen daire veya mahkeme örneğini gönderir.

Hakim, vasiyetnamenin kendisine verilmesi üzerine, duruma göre, mümkün olduğu takdir-
de ilgilileri dinledikten sonra, kanuni mirascıların mallara geçici olarak vaziyed etmelerine 
müsaade eder veya mirasın resmen idaresine karar verir.

2 - Vasiyetnamenin Açılmasında Usul

Madde 36 - Sulh hakimine verildiği günden itibaren en geç bir ay içinde vasiyetnamenin 
sulh mahkemesince açılması gerekir. Ancak, vasiyetçinin öldüğüne dair kesin delil mevcut 
olmadan vasiyetname verilmişse, bu delilin sağlanmasına kadar, vasiyetnamenin açılması 
geri bırakılabilir.

Vasiyetnamenin açılma gününü sulh hakimi tesbit eder. Adresi bilinen veya bilinmesi müm-
kün olan mirascılar, mahkemece uygun görülecek usul ile vasiyetnamenin açılacağı gün ve 
saat belirtilerek davet olunur. Bu davet, mirascıların mahkemede hazır bulunmasını müm-
kün kılacak süreye riayet edilerek yapılır.

Sulh hakimi, davet edilen günde gelen mirascılar huzurunda, vasiyetnameyi açar. Davete 
rağmen hiç bir mirascı gelmemiş olsa dahi vasiyetname açılır.

Açılan vasiyetname okunur ve bu durumu tesbit eden bir tutanak düzenlenir ve hakim, zabıt 
katibi ve hazır bulunan ilgililerce imzalanır.

Vasiyetname resmi şekilde düzenlenmemişse, metnine, imzasına ve tarihine dokunmaya-
cak bir yerine, okunduğu tarih yazılmak ve hakim, zabıt katibi ve hazır bulunan ilgililerce 
imza edilip okunaklı şekilde mahkeme mührü basılmak suretiyle durum tesbit edilir. Vasi-
yetnamenin kağıdında elverişli yer yoksa altına birkağıt yapıştırılır ve bu işlem yapıştırılan ka-
ğıtta yapılır. Kağıtların yapıştırılma yeri, yeteri kadar, okunaklı mahkeme mührü ve hakimin 
imzası ile tesbit edilir.

Açılan vasiyetname, hakim tarafından emin bir yerde saklanır. 

3 - Vasiyetname Örneğinin Tebliği

Madde 37 - Vasiyetnamenin açılmasından sonra, lehlerine vasiyet yapılmış veya mirascı ta-
yin edilmiş olan herkese vasiyetnamenin bu hususa dair hükümlerini ihtiva eden bir örneği, 
başvurmalar beklenmeksizin, masrafı terekeye ait olmak üzere, tebliğ olunur. İkametgahı 
belli olmıyanlara, vasiyetnamede lehine bir hüküm bulunduğu veya mirascı nasbolunduğu 
ilanla bildirilir.

4 - Mirascılık Belgesi

Madde 38 - Medeni Kanunun 538 inci maddesi gereğince ilgili, sulh mahkemesine, vasiyet-
nameye itiraz edeceğini açıkça bildirirse veya tenkis yahut iptal davası açarsa, sulh mahke-
mesi, mirascılık sıfatı hakkında resmi belge veremez.
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Sulh hakimine vasiyetnameye itiraz edeceğini bildiren mirascı, bir yıl içinde tenkis veya iptal 
davasını açmazsa, Medeni Kanunun 538 inci maddesinin son fıkrası hükmü yazılmak sure-
tiyle bir mirascılık belgesi verilir. Açılan tenkis veya iptal davası red olunursa, bu hükmün 
kesinleştiğini sulh mahkemesine bildiren mansup mirascıya, sulh mahkemesince, mirascılık 
belgesi verilir.

5 - Şifahi Vasiyet

Madde 39 - Şifahi vasiyet şahitler tarafından kendisine bildirilen mahkeme,vasiyetcinin son 
ikametgahı sulh mahkemesi değilse, şifahi vasiyetnameyi doğrudan doğruya veya Cumhuri-
yet Savcılığı aracılığiyle derhal vasiyetçinin son ikametgahı mahkemesine gönderir.

Böyle bir vasiyetin bulunduğunu haber alan, ölenin son ikametgahı sulh mahkemesi, vasi-
yetçinin öldüğü tesbit edilince bu Tüzüğün 35 ve mütaakip maddeleri gereğince işlem yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

MİRASIN REDDİ

I - Reddin Şekli

Madde 40 - Medeni Kanunun 549 uncu maddesi gereğince mirascının mirası reddetmesi 
halinde, sulh hakimince, reddeden mirascının açık kimliği tesbit edilirve ayrıca bir tutanak 
düzenlenerek mirası reddedene veya talep, bu konuda yetkisi olan vekil tarafından yapılmış 
ise vekiline imza ettirilip, hakim ve zabıt katibince de imzalanır. Vekilin vekaletnamesi de 
bu tutanağa eklenir; durum, mahkemenin esas defterine işlenir. Red için başvuran kimseye, 
mirasın reddi amacıyla başvurduğuna dair, mahkemenin esas defterinin kayıt numarasını 
ihtiva eden mahkeme mührü ile mühürlenmiş ve zabıt katibi tarafından kayda uygunluğu 
tasdik edilmiş bir belge verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEFTER TUTMA

I - Defter Tutma İsteği

Madde 41 - Defter tutma isteği, ölenin son ikametgahı sulh hakimine yazılı veya sözlü beyan 
ile olur. Sözlü beyan tutanağa geçirilerek, beyanda bulunana imza ettirilir.

II - Defterin Muhteviyatı

Madde 42 - Mirası reddetmek hakkını haiz olan mirascılardan biri, mirası red için belirli olan 
sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde defter tutma isteğinde bulunduğu takdirde, sulh 
hakimi tarafından ölenin menkul ve gayrimenkul mallarının durumunu ve müfredatını ve 
alacak ve borçlarının miktarını gösterir bir defter yapılır.

Deftere, bütün menkul mallar sıra numarası altında, cinsi, nev’i, adedi ve tesbit edilen kıyme-
ti gösterilmek ve her malın nerede bulunduğu belirtilmek suretiyle kaydı yapılır. Koleksiyon 
halindeki eşya bir kalemde ve aynı numara altında gösterilir. Aynı nev’iden veya birbirine 
benzer eşya mümkün olduğu takdirde birlikte tasnif olunur. Gayrimenkul mallar ile bu mal-
ları kayıtlıyan ayni haklar varsa tapu kayıtlarıyla beraber yazılır. Gayrimenkuller, adi veya ha-
sılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmiş ise, kiracıların hüviyet ve ikametgahları ve 
sözleşmenin süresi ve kira karşılığının miktarı gösterilir. Birmal, üçüncü şahsın elinde bulu-
nup da istihkak iddiası ileri sürülmüşse, bunların isimleri ve iddianın ilişkin bulunduğu malın 
sıra numarası ve belge ibraz edilmiş ise mahiyeti, tarihi ve numarası gösterilir.

Saklanması masraflı veya bozulması muhtemel olan mallar açık artırma yoluyla veya haki-
min gerekçeli kararına istinaden pazarlıkla sattırılır.
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Ölenin ticaret, sanat veya ziraatının devamına lüzum görülürse, hakim, bu işleri yapmak üze-
re bir kayyım tayin eder.

III - İlan Yolu İle Tebligat

1 - İlanın Muhteviyatı ve Yeri

Madde 43 - Yukarıki maddelere göre defter tutulmaya başlanınca hakim, ölenin alacak ve 
borçlarını, tesbit edeceği süre içinde kayıt ettirmek üzere başvurmaları için ilgililere ilan yolu 
ile tebligat yapar. Bu hususta verilecek süre bir aydan az ve iki aydan çok olamaz.

İlanda;

1 - Ölen kimsenin adı, soyadı, meslek ve sanatı, ikametgahı ve kefaletten dolayı alacaklı olan-
lar da dahil olduğu halde ölenin bütün alacaklıları ile borçlularının ilk ilandan itibaren belir-
tilen süre içinde alacak ve borçlarını - varsa belgeleriyle birlikte - kaydettirmeleri lüzumu,

2 - Alacaklarını zamanında yazdırmayan alacaklıların mirasçıyı ne şahsen ve ne de terekeye 
izafeten takip edemiyecekleri ve verecekleri evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteye-
bilecekleri,

belirtilir.

Resmi kayıtlardan yahut ölenin evrakından anlaşılan alacak ve borçlar doğrudan doğruya 
deftere geçirilir ve durum alacaklılara ve borçlulara bildirilir.

Bu şekilde tesbit edilmesi mümkün olmayan alacak ve borçlar için, hakim faideli gördüğü 
takdirde, ölenin son ikametgahında ve ölenin iş münasebeti mevcut olan yurt içi ve dışı 
diğer yerlerde de uygun göreceği şekillerde alacaklı ve borçluların başvurmaları için gerekli 
ilanları yapabilir.

2 - İlanın Şekli 

Madde 44 - Gazete ile ilan yapılırsa ilk ilanın gazetede yayımlandığı tarih yukarıki maddede 
gösterilen süreye başlangıç olur.

Mahkeme, o mahallin işlek bir yerinde asılma suretiyle ilana karar verirse, ilanı oraya koy-
makla görevli kıldığı memur, ilanın asıldığı yerin açık adresini ve ilanın asıldığı tarihi bir tu-
tanakla tesbit eder ve tutanağı derhal mahkemeye verir. Asılma süresinin sonunda da ilan 
aynı şekilde bir tutanakla kaldırılır ve tutanak derhal mahkemeye verilir. Tutanaklar dosyada 
saklanır. Yukarıki maddede gösterilen süre, ilanın kaldırıldığı tarihten işler.

Hem gazete ile hem asılmak suretiyle ilan yapılmışsa, süre, asılan ilanın kaldırıldığı tarihten 
işlemeye başlar.

IV - Belgelerin Saklanması

Madde 45 - İlan üzerine başvuran alacaklı ve borçluların alacak ve borçları bir deftere ka-
yıt olunarak ibraz ettikleri belgeler hakimin takdir edeceği emin bir yerde saklanır ve ibraz 
edilen belgelerin tasdikli birer örneği istekleri üzerine, masrafı alınmak suretiyle kendilerine 
verilir.

V - Kaydın Sona Ermesi ve Defterin İşlenmesi

Madde 46 - Alacak ve borçların kaydı için tayin olunan sürenin sonunda kayıt işlemine son 
verilir.

Yukarıda yazılı esaslara uygun şekilde düzenlenen defter ilgililerin incelemeleri için en az bir 
en çok iki ay süreyle, açık bulundurulur.

VI - Defter Tutma Sırasındaki İdari Tasarruflar

Madde 47 - Defter tutma işleminin devamı süresince yapılmaması terekenin zararına sebep 
olacak acele tamirat, iflas masasına ölenin alacağını kaydettirmek; olgunlaşmış mahsülü 
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toplamak, çapalamak, ekilenleri muhafaza etmek, topla - nan ve bozulmaya elverişli olan 
malların satılması veya ölene ait bulunan ve olduğu gibi muhafazası halinde kıymetinden 
kaybedeceği veya kaybetmekte olduğu aşikar olan malların elden çıkarılması gibi idari ta-
sarruflar yapılabilir ve bu idari tasarrufu yapmasına hakim tarafından izin verilen mirasçıdan 
teminat istenmez.

VII - Dosya Açma ve Katibin Görevlendirilmesi 

Madde 48 - Medeni Kanunun 560 ıncı maddesi gereğince sulh mahkemesi tarafından defter 
tutulmaya başlandığı zaman, buna mahsus ayrı bir dosya açılır ve defter, hakimin gözetimi 
altında bu işle görevlendireceği katibe tutturulur. Defter tutma işlemi sona erince, defterin 
her sahifesi, hakim ve bu işle görevli katip tarafından imzalanır.

VIII - Defter Tutma Masrafları

Madde 49 - Terekenin mevcut parası defter tutma masraflarını sağlıyacak durumda değilse, 
bu masraf sonradan mahsubu yapılmak üzere, defter tutulmasını isteyen mirasçıdan avans 
olarak alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RESMİ TASFİYE

I - Resmi Tasfiye İsteği

Madde 50 - Resmi tasfiye isteği, ölenin son ikametgahındaki sulh hakimine yazılı veya sözlü 
beyan ile olur. Sözlü beyan tutanağa geçirilerek beyanda bulunana imza ettirilir.

II - Resmi Tasfiyeyi Yapacak Olanlar

Madde 51 - Resmi tasfiyeyi sulh hakimi yapar. Bu işi dilerse gözetimi altında bir veya birkaç 
kişiye de yaptırabilir.

III - Tasfiye Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 52 - Defter tutma sonunda terekenin mevcudunun borçları karşılayacağı anlaşılırsa, 
ölenin işyeri tasfiye, borçları ifa, alacaklar tahsil edilir ve belirli şeylere dair vasiyeti mevcuda 
göre yerine getirilir.

Bu Tüzükte aksine hüküm bulunmıyan hallerde, tasfiye memuru, Türk Ticaret Kanununun 
211 inci ve mütaakıp maddelerine göre iflas etmemiş bir kolektif şirketin tasfiyesindeki tasfi-
ye memurunun görev ve yetkilerine sahiptir.

IV - Malların Paraya Çevrilmesi 

1 - Genel Olarak

Madde 53 - Tasfiyenin amacı, ölenin borçlarının ödenmesidir. Tasfiye memuru, borçları 
ödemek için ihtiyaç nispetinde malları paraya çevirir. Malların, mümkün mertebe, olduğu 
gibi kalmasını ve mirasçıların eline bu şekilde geçmesini sağlamağa çalışır.

Tasfiye için lüzumlu olmıyan mallar tasfiye tamamlanmadan da mirasçılara teslim edilebilir.

2 - Menkullerin Paraya Çevrilmesi

Madde 54 - Menkul malların paraya çevrilmesinde açık artırma usulü esastır.

Tasfiye memuru basiretli bir iş adamı gibi hareket ederek faideli gördüğü takdirde, gerekçe-
sini de göstermek şartiyle menkul malı pazarlıkla da satabilir.
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3 - Gayrimenkullerin Paraya Çevrilmesi

Madde 55 - Gayrimenkullerin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açık artırma ile paraya 
çevrilmesi esastır.

Bütün mirasçılar pazarlıkla satış veya ihtiyari artırma ile paraya çevirme usulünde birleşirler-
se, durum, tasfiye memuru tarafından sulh hakimine bildirilir. Ancak, sulh hakimi, bu tak-
dirde terekenin borcunu tamamen kapanacağına kanaat getirmez ve gayrimenkulün açık 
artırma ile satılması halinde daha fazla edeceği kanaatına varırsa açık artırma usulünü tercih 
eder.

Terekenin borcunun tamamen ödenebilecek duruma geldiğine sulh hakimince kanaat geti-
rilmesi ve mirasçıların tamamının talip ve muvafakatı halinde, hakim, yalnız mirasçılar ara-
sında artırmaya karar verir. Bu halde ihtiyari artırma usulü uygulanır.

İhtiyari artırma sonucunda gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse ihale bedelini en geç 
on gün içinde ödemeye mecburdur. Bu süre sulh hakimi tarafından uzatılamaz. Kendisine 
ihale yapılan kimse, süresi içinde ihale bedelini ödemezse, ikinci bir artırma yapılır. İki ihale 
bedeli arasındaki farkı ilk ihale yapılan kimse öder. İkinci ihalenin de neticesiz kalması ha-
linde, sulh hakimi, gayrimenkulün açık artırma ile satılmasına karar verir.

İhtiyari artırma sonucunda gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse bedeli tamamen öde-
yince, sulh hakiminin artırmaya memur ettiği şahıs tarafından tapu sicil muhafızlığına yazı-
lacak tezkere hakimlikçe tasdik edilir ve tapuya tescil için evrakı müsbite olarak sicil muha-
fızlığına gönderilir. Bu tezkere, tapu siciline tescilin hukuki sebebini teşkil eden satış akdinin 
belgesi olur ve aynı zamanda Medeni Kanunun 924 üncü maddesine göre tescil isteği yerine 
geçer.

V - Resmi Tasfiyenin Sona Ermesi

1 - Defter Düzenlenmesi

Madde 56 - Tasfiyeye memur edilen kimse veya kimseler tasfiye sonunda bu Tüzüğün 41 
inci ve mütaakip maddeleri gereğince başlangıçta düzenlenen deftere ilaveten, tasfiye sıra-
sında yaptıkları ödemeleri, aldıkları paraları ayrı ayrı tarihleriyle kime ödendiği veya kimden 
alındığı meşruhatını da vermek suretiyle tamamlayıcı bir defter daha tutarak sulh hakimine 
verirler.

Hakim, tasfiyeye memur kimselerden gereken bilgiyi alır ve incelemeleri yapar. Bu incele-
me, yalnız mirasın resmen idaresini gerektiren hallerin son bulup bulmadığına münhasır 
olmayıp, tasfiye memurlarının görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarını da kapsar.

Sulh hakimi, tasfiye memurlarının işlemlerinde gördüğü noksanları kendilerine tamamlatır.

2 - Tasfiye Sonunda Tereke

Madde 57 - Tasfiye memurunun görevi, tasfiye sonucunda kalan mal ve alacakları mirasçı-
ların emrine amade kılmakla sona erer. Terekenin tasfiyeden artan kısmının taksimi tasfiye 
memurunun görevi dışındadır.

Tasfiye memuru, tasfiye tamamlandıktan sonra dahi, ilerde bazı borçların ortaya çıkması 
ihtimalini gözönünde tutarak, bir miktar parayı ayırabilir. Mirasçılar yeteri kadar teminat gös-
terirlerse bundan vazgeçilir.

VI - İflas Usulü İle Tasfiye

Madde 58 - Tutulan deftere göre mevcudun borca yetişmediği anlaşılır veya başlangıçta 
mevcudun borcu karşılayacağı kanaatı ile alelade tasfiyeye başlanıp sonradan mevcudun 
borca yetişmiyeceği sonucuna varılırsa, sulh hakimi, durumu derhal alacaklılara bildirir ve 
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iflas usulü ile tasfiyeye karar vererek bu tasfiyeyi yapmak için bir veya bir kaç memur tayin 
eder.

Bu tasfiye, İcra ve İflas Kanununun iflasa dair hükümlerine göre yapılır.

VII - Tasfiye Memurunun Ücreti

Madde 59 - Tasfiye memurunun ücreti, sarfettiği emeğe ve terekenin geliri ile işin mahiyeti-
ne göre, sulh hakimi tarafından tesbit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEREKENİN PAYLAŞTIRILMASINDAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEM

I - Miras Şirketine Mümessil Tayini İsteği

Madde 60 - Miras şirketine mümessil tayini isteği, ölenin son ikametgahı sulh hakimine ya-
zılı veya sözlü bir beyan ile olur. Sözlü beyan tutanağa geçirilerek beyanda bulunana imza 
ettirilir.

II - Defter Düzenlenmesi ve Malların Teslimi

Madde 61 - Terekeye ait mallar ve borçlar, miras şirketi mümessiline, tutulan bir defter ge-
reğince teslim olunur.

III - Deftere İtiraz 

Madde 62 - Yukarıki madde hükmüne göre tutulan defterin, aslı sulh mahkemesinde alıko-
nularak, tasdikli birer örneği mirasçılara verilir.

Mirasçılar, defterdeki tesbite, defterin kendilerine verildiği tarihten itibaren sekiz gün içinde 
sulh hakimine yazılı olarak itiraz edebilirler.

IV - Mümessilin Hesap Vermesi

Madde 63 - Mümessil, idaresine verilen malların belgelere dayanan hesabını her üç ayda 
bir mirasçılara ve hesabın bir örneğini de sulh hakimine verir. Şikayet halinde, hesap, bir 
muhasip marifetiyle incelettirilerek, ortaya çıkacak duruma göre, vasi hakkındaki hükümler 
uyarınca, tereke mümessili hakkında işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

PAYLAŞTIRMA

I - Paylaştırma Davası

Madde 64 - Medeni Kanunun üçüncü Kitabının Onyedinci Babının ikinci faslı hükümlerine 
göre, terekenin mirasçılar arasında paylaştırılmasında yetkili mahkeme, Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununun 561 inci ve mütaakıp maddeleri hükümlerini uygular.

II - Payların Teşkili

Madde 65 - Medeni Kanunun 590 ıncı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 562 nci 
maddeleri gereğince, paylar, mahkeme tarafından teşkil olunduktan sonra mirascıların uyu-
şamaması halinde, payların tahsisi için hakim bütün mirasçıları davet ederek kura çektirir. 
Kura sonucu bir tutanakla tesbit edilir. 

Bu hususta mahkemece verilen taksim kararı kesinleşince, her mirascıya, hissesi müstakil 
mülkü olarak verilir.
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III - Malların Satılması

Madde 66 - Medeni Kanunun 591 inci maddesinin uygulanması gereken hallerde sulh haki-
mi satışa karar verirse, artırmanın açık olacağını veya münhasıran mirasçılar arasında yapı-
lacağını da kararında gösterir.

IV - Aile İçin Yapılan Fedakarlığa Karşı Tazminat İsteği

Madde 67 - Mirasın paylaştırılması sırasında Medeni Kanunun 610 uncu maddesindeki şe-
kilde bir iddia ileri sürülür ve mirasçılar bunu kabul etmezse, hak iddia edene, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 567 nci maddesindeki halde on gün içinde dava açması için ha-
kim tarafından mühlet verilir.Bu süre içinde dava açılmazsa paylaştırmaya devam olunur.

BEŞİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

I - Yönetmelikle Düzenlenecek Hususlar

Madde 68 - Velayet, vesayet ve miras işlerini gören mahkemelerde tutulacak defterler, dos-
yalar, tutanaklar ve sair evrakla ilgili hususlar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetme-
likte gösterilir.

II - Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 69 - 27/2/1934 günlü ve 2/220 sayılı kararname ile yürürlüğe konulmuş olan “Kanunu 
Medeninin Velayet, Vesayet ve Miras Hukukuna Mütaallik Hükümlerinin Tatbik Suretine dair 
Nizamname”nin 6 - 18 inci maddeleri bu Tüzüğün 68 inci maddesi gereğince hazırlanacak 
yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte; diğer maddeleri ise bu Tüzüğün yürürlüğe 
girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

III - Yürürlük Tarihi

Madde 70 - Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı tari-
hinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

IV - Yürütme

Madde 71 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden 
diğer bir taraf ülkeye götürülen veya alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ül-
keye iadesine veya şahsî ilişki kurma hakkının kullanılmasına dair 25/10/1980 tarihli Ulusla-
rarası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya 
yönelik usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Kanun, bir kişiye veya bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak 
üzere tevdi edilmiş bulunan ve yer değiştirmenin veya alıkonulmanın gerçekleştiği sırada 
fiilen kullanılmakta olan velâyet veya şahsî ilişki kurulması haklarının ihlâlinden hemen önce 
mutat meskeninin bulunduğu taraf ülkelerden birinde bulunan çocuklara uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Kanunda geçen;

a) Merkezî Makam: Adalet Bakanlığını, 

b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında çocuğun yeri değiştirilmeden veya alıkonulmadan 
önce bakım, gözetim ve koruma veya şahsî ilişki kurma hakkını fiilen kullanan gerçek kişi 
ile kurum ve kuruluşları,

c) Çocuk: Onaltı yaşını tamamlamamış kişileri,

d) Velâyet hakkı: Çocuğun bakım, gözetim ve koruma ile meskenini tayin etme hakkını,

e) Şahsî ilişki kurma hakkı: Çocuğun belirli bir süre mutat meskeninin bulunduğu yerden 
başka bir yere götürülmesi hakkını,

f) Sözleşme: 25/10/1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Söz-
leşmeyi, 

g) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

h) Uzmanlar: Sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagog gibi meslek mensuplarını,

ı) Mahkeme: Aile mahkemesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MERKEZÎ MAKAMIN ALACAĞI TEDBİRLER

Merkezî Makam

Madde 4 - (1) Sözleşmenin öngördüğü yükümlülükler Merkezî Makam tarafından, mahallî 
Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığı ile yerine getirilir.

(2) Merkezî Makam, başvuruda bulunan adına çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulmasını 
sağlamak amacıyla idarî ve adlî işlemleri yapmaya yetkilidir.

Merkezî Makamın Görevleri

Madde 5 - (1) Merkezî Makam, mahallî Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile;
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a) Sözleşme kapsamında çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulma hakkının kullanılması ko-
nusunda bir başvurunun yapılmasını müteakip çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile menfa-
atlerinin korunması için kolluk ve diğer yetkili makamları görevlendirmek de dahil olmak 
üzere gerekli bütün tedbirleri alır.

b) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya taraflar arasında sulh yoluyla 
bir çözüme ulaşılmasını teminen gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar.

c) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya taraflar arasında sulh yoluyla 
bir çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip edilmeyeceği veya şahsî ilişki 
hakkının kullanılması konusunda bir karar verilmek üzere yetkili mahkemeye dava açar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

USÛL HÜKÜMLERİ

Görev ve Yetki

Madde 6 - (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde görevli mahkeme aile 
mahkemesidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve 
işlerde 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usul-
lerine Dair Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(2) İade veya şahsî ilişki kurulması hakkında başvuru yapıldığı sırada çocuğun halen oturdu-
ğu veya 10 uncu maddeye göre koruma altına alındığı yer mahkemeleri yetkilidir.

Başvuru Usûlü

Madde 7 - (1) Çocuğun, velâyet hakkı ihlâl edilerek yerinin haksız olarak değiştirildiğini veya 
alıkonulduğunu ileri süren kişi, kurum veya kuruluş, çocuğun geri dönmesini sağlamak için 
çocuğun mutat meskeninin bulunduğu merkezî makama veya Merkezî Makama veya Söz-
leşmeye taraf diğer herhangi bir devlet merkezî makamına başvurabilir.

(2) Çocuğun iadesi hakkındaki davalar, Merkezî Makam adına mahallî Cumhuriyet başsav-
cılığınca açılır. 

(3) Davanameye yabancı merkezî makam veya başvuruda bulunan veyahut çocuğu yanında 
bulunduran kişi tarafından ibraz edilen belgeler eklenir. Bu Kanunun uygulanmasında mer-
kezî makam tarafından gönderilen belgelerin tasdiki aranmaz.

(4) Mahkeme çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması talebinin değerlendirilmesine esas 
olmak üzere, gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgelerin ibrazını isteyebilir.

Sulh Yoluyla Çözüm

Madde 8 - (1) Mahkeme, bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde esasa gir-
meden önce, çocuğun iadesini uzmanlardan da yararlanarak sulh yoluyla teşvik eder. Sulh 
sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir. 

Yargılama Usûlü

Madde 9 - (1) Çocuğun iadesine dair davaname, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ 
olunur. 

(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan tüm dava ve işler basit yargılama usûlüne göre 
öncelikle ve acele görülür. 
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Geçici Koruma Tedbirleri

Madde 10 - (1) Mahkeme, talep üzerine veya re’sen çocuğun yüksek yararının tehlikeye 
düşmesini önlemek için dava sonuna kadar aşağıda belirtilen geçici tedbirlere, gerektiğinde 
çocuğun görüşünü ve uzmanlardan rapor almak suretiyle karar verebilir: 

a) Bakım ve gözetimi üzerine alan akrabalardan birine teslim.

b) Bakım ve gözetimi üzerine alan güvenilir bir aile yanına yerleştirme.

c) Çocuk bakımı ve yetiştirme veya benzeri resmî yahut özel kurumlara yerleştirme.

d) Resmî veya özel bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimi güç çocuklara mahsus 
kurumlara yerleştirme.

Şahsî İlişki Kurulması

Madde 11 - (1) Şahsî ilişki kurma hakkının korunması veya tesisi talebi ile bu talep üzerine 
yürütülecek adlî ve idarî işlemler, çocuğun iadesi talebi hakkındaki usûl ve esaslara tâbidir. 

(2) Çocuğun iadesi veya çocukla şahsî ilişki kurulması davasının neticelenmesine kadar, 
mahkemece başvuruda bulunan ile çocuk arasında geçici olarak şahsî ilişki kurulması kararı 
verilebilir.

İade Davasında Velâyet

Madde 12 - (1) Çocuğun iadesine dair bir karar verilmiş ise bu hükümde ayrıca velâyete iliş-
kin karar verilmez. Ancak, çocuğun iadesi talebinin reddine karar verilmesi halinde, velâyet 
hakkına dair bir karar verilebilir. 

Velâyet Kararının İade Davasına Etkisi

Madde 13 - (1) Çocuğun iadesi başvurusunun yapılmasından sonra verilmiş bir velâyet kara-
rı, bu Kanun hükümleri çerçevesinde çocuğun iadesi talebinin reddine gerekçe oluşturmaz.

Bekletici Mesele

Madde 14 - (1) Görülmekte olan bir iade davası sırasında velâyet davası da açılmış ise velâ-
yete ilişkin dava bekletilir. 

Davaların Ayrılması

Madde 15 - (1) İade davası ile velâyet davası birleştirilmiş ise birleştirilen davalar tefrik edi-
lerek öncelikle iade davası görülüp sonuçlandırılır. 

Adlî Tatil

Madde 16 - (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işler adlî tatilde de görülür.

(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî tatil nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin hü-
kümleri uygulanmaz.

Kararın Kesinleşmesi

Madde 17 - (1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair kararlar kesinleştiğinde 
yerine getirilir. 

(2) Çocuğun iadesi ve şahsî ilişki kurulması hakkındaki kararlara karşı Merkezî Makam, baş-
vuruda bulunan veya davalı tarafından kanun yoluna başvurulabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ

Kararın Yerine Getirilmesi

Madde 18 - (1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmlar, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun ilgili hükümlerine göre çocuğun bulunduğu yerdeki 
icra müdürlüğünce İcra ve İflâs Kanununun 25 inci maddesinde yazılı şekilde bir icra emri 
tebliğ etmeksizin yerine getirilir.

(2) Bu Kanun gereğince verilen geçici tedbir kararları Cumhuriyet başsavcılığınca, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yerine 
getirilir.

İcra Müdürlüğünün Yetkisi

Madde 19 - (1) Çocuğun iadesi ve şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmın icrası sırasında, çocu-
ğu yanında alıkoyan kişi bulunmaz veya hemen bulundurulması mümkün olmazsa ilâmın 
yerine getirilmesi yokluğunda yapılır.

(2) Çocuğu alıkoyan kişi icra müdürlüğünün isteği halinde, çocuğun bulunabileceği yerleri 
derhal göstermek zorundadır. Bu yerler gerektiğinde zorla açtırılır.

Kolluk Kuvvetlerinin Görevleri

Madde 20 - (1) Zor kullanma hususunda bütün kolluk kuvvetleri icra müdürlüğünün yazılı 
başvurusu üzerine kendisine yardım etmek ve emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Koruma Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi

Madde 21 - (1) Çocuk hakkında alınacak her türlü koruma tedbirleri sırasında, fiziksel ve 
zihinsel yönden zarar görmemesi için İcra ve İflâs Kanununun 25/b maddesinde öngörülen 
hükümler uygulanır.

İcranın Ertelenmesi

Madde 22 - (1) İlamın yerine getirilmesinin, çocuğun fiziksel ve duygusal yönden gelişimini 
ağır bir tehlike altında bırakacağının uzman tarafından tespit edilmesi durumunda, icra mü-
dürü tarafından, talep üzerine veya re’sen söz konusu tehlike ortadan kalkıncaya kadar icra 
ertelenir.

Çocuğun İadesi

Madde 23 - (1) İade veya şahsî ilişki kurulmasına dair kararların icrası suretiyle çocuğun 
teslimi ancak başvuruda bulunanın veya tayin edeceği bir kişi yahut kurum yetkilisinin hu-
zurunda yerine getirilir. 

Çocuğun Yerinin Değiştirilmemesi

Madde 24 - (1) Mahkemece, talep üzerine veya re’sen iade ya da şahsî ilişki kurulması iş-
lemleri sonuçlanıncaya kadar çocuğun yerinin takibi için aşağıdaki geçici tedbirlerden birine 
ya da birden fazlasına karar verilebilir: 

a) Çocuğun yurt dışına çıkışının geçici olarak durdurulması.

b) Çocuk adına pasaport alınması veya yenilenmesi işlemlerinin durdurulması.

c) Çocuğun okul, muhtarlık veya nüfus kayıtlarının alınması veya değiştirilmesi işlemlerinin 
durdurulması.
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d) Pasaport veya kimlik kayıtlarına dava süresince el konulması.

e) Çocuğun tayin edilen sürelerde yetkili makamlarca kontrol edilmesi.

f) Bu maksatla öngörülen diğer her türlü tedbirler.

Yaptırım

Madde 25 - (1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası sırasında 
çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından sonra tekrar kaçıran taraf ile bu fiillere iştirak eden-
ler ve bu Kanuna göre yapılan tebliğ, tedbir ve emirlere uymayanlar hakkında, İcra ve İflâs 
Kanununun 341 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Çocuğun Giderleri

Madde 26 - (1) Bir aile yanına veya paralı özel bir kurum ya da benzeri teşekküllere yerleş-
tirilen çocuğun giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek bu meblağ mahkemece verilecek bir 
kararla tespit edilir.

(2) Haksız yere ödeme yapılmasına sebebiyet veren ilgililere karşı Devletin, genel hükümler 
uyarınca rücû hakkı saklıdır. 

Yargılama Masrafları

Madde 27 - (1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işler harca tâbi değildir. Yar-
gılama masrafları kovuşturma ödeneğinden karşılanır. Bununla birlikte yargılama masrafları 
davayı kaybedene yükletilir. 

(2) Şu kadar ki; başvuruda bulunan adına bir avukat veya müşavirin katılımından doğan mas-
raflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan masraflar kovuşturma ödeneğinden karşılanmaz.

Adlî Yardım

Madde 28 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında başvuruda bulunan, adlî yardımdan yararla-
nabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Usûl Hükümleri

Madde 29 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medenî Kanununun aile hukukuna ilişkin hükümleri ile 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Ku-
ruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs 
Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
ve 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanun hükümleri 1/8/2000 tarihinden sonra meydana gelen bu Ka-
nun kapsamındaki dava ve işler hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 30 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



AMK

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 
YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası 
4787

Kabul Tarihi 
09/01/2003

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
18/01/2003

Sayı 
24997

Yayımlandığı Düstur 

Tertip 
-

Cilt 
7
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Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini 
düzenlemektir.

Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine 
dair hükümleri kapsar.

Aile Mahkemelerinin Kuruluşu

Madde 2 - Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli 
ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, 
kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının 
teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir.

Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerdeki aile mahkemesinin birden çok dairesi 
kurulabilir. Bu durumda daireler numaralandırılır. Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu 
Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen 
Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.

Aile mahkemelerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.

Aile Mahkemeleri Hâkimlerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde 3 - Aile mahkemelerine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî 
yargıda görevli, tercihan evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında 
lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
atama yapılır.

Aile Mahkemelerinin Görevleri

Madde 4 - Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler: 

1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere 
İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygula-
ma Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler

2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna 
göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

3. Kanunlarla verilen diğer görevler. 

Aile Mahkemeleri Bünyesinde Bulunan Uzmanlar

Madde 5 - Her aile mahkemesine,

1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen 
konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme 
yapmak ve sonucunu bildirmek,

2. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla 
ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak, 

Üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile so-
runları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sos-
yal çalışmacı atanır.

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafın-
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dan yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık 
dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya ser-
best meslek icra edenlerden yararlanılır.

Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzen-
lenen hâkimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir.

Koruyucu, Eğitici ve Sosyal Önlemler

Madde 6 - Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına 
giren konularda: 

1. Yetişkinler hakkında;

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaş-
tırmaya, 

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülükle-
rin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,

c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yer-
lere yerleştirmeye,

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,

2. Küçükler hakkında;

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan 
küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya 
eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, 

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve banka-
lar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut 
meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,

Karar verebilir.

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre 
atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır.

Usul Hükümleri

Madde 7 - Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve işlerin özelliklerine göre, esasa girme-
den önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin 
ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, 
gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde yargıla-
maya devam olunarak esas hakkında karar verilir.

(Mülga ikinci fıkra: 14/4/2004 - 5133/3 md.) 

Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan konu-
larda Türk Medenî Kanununun aile hukukuna ilişkin usul hükümleri ile Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
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Kadrolar

Madde 8 - Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
ye ekli (I) ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.(1) 

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 9- 1) 14.1.1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasındaki “Sulh Hâkimi” ibaresi “Aile Mahkemesi Hâkimi” olarak değiştiril-
miştir.

2) 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesinin 
II numaralı bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (5) numaralı alt 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut (6) numaralı alt bendi (5) numaralı alt bent olarak 
teselsül ettirilmiştir.

4. Borçlar Kanununun 91,92 nci maddelerinde mahkeme veya hâkime verilen işleri,

Geçici Madde 1 - Aile mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde, 
yargı çevresi içerisinde ve görev alanına giren sonuçlanmamış dava ve işler, yetkili ve görevli 
aile mahkemesine devredilir. 

Geçici Madde 2 - (Ek: 14/4/2004 - 5133/4 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aile mahkemelerinde görülmekte olan ve 4721 sayılı 
Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan konularla ilgili dava ve 
işler yetkili ve görevli mahkemesine devredilir.

Yürürlük

Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



AKK

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI 
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BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER VE TANIMLAR

Amaç, kapsam ve temel ilkeler

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan 
kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin ko-
runması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel il-
kelere uyulur: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özel-
likle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına 
dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir 
usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir 
şekilde yerine getirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cin-
siyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

Tanımlar

Madde 2 - (1) Bu Kanunda yer alan;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya 
hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, 
cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti,

c) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,

ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları 
etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ka-
nunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,

d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya 
acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit 
ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel 
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve 
davranışı,

e) Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan 
ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen 
veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri,

f) Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirle-
rin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını 
yedi gün yirmidört saat esası ile yürüten merkezleri,

g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan 
veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri,

ğ) Tedbir kararı: Bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında 
hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilecek ted-
bir kararlarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

Madde 3 - (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden 
birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar veri-
lebilir: 

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 
uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım 
yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti veril-
mesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 
altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını des-
teklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 
on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçme-
mek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle 
kreş imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan 
tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı ta-
rihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz 
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

Madde 4 - (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu ted-
birlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar 
verilebilir: 

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve koru-
nan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için 
diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına 
dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik 
ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

Madde 5 - (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birka-
çına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir: 

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme-
yi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun 
korunan kişiye tahsis edilmesi.
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c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin re-
fakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, ta-
nıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşma-
ması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları 
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve 
tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) , (b) , (c) ve (d) bentlerinde 
yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın 
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört 
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koru-
ma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine 
göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi 
ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, 
şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir 
nafakasına hükmedebilir.

Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler

Madde 6 - (1) Kişinin silah bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasının suç 
oluşturması dolayısıyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturması nedeniyle;

a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik ted-
birlerine,

b) Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına ve bu çerçevede uygulana-
bilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine,

ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

İhbar

Madde 7 - (1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu 
resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsa-
mındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere 
ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.

Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik

Madde 8 - (1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet 
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savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer 
hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulan-
ma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık 
veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, 
bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge 
aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun 
amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir ta-
lebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir 
tutanakla derhâl tebliğ edilir.

(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet 
uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.

(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi 
ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve ad-
resleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda 
gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı 
olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.

İtiraz

Madde 9 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihin-
den itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

(2) Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesi-
nin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son 
numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde 
asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin 
aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

(3) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması

Madde 10 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe 
müdürlükleri ile verilen kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en 
seri vasıtalarla bildirilir.

(2) Bu Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da 
reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlük-
lerine derhâl bildirilir.

(3) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet 
uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında ko-
ruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbi-
rin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

(4) Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bu-
lunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlükleri-
ne ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı 
sağlanır.
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(5) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel 
teşkil etmez.

(6) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın 
gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı 
hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üze-
rine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak 
barındırılabilir.

(7) İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir.

Kolluk görevleri

Madde 11 - (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu Kanunda belirtilen 
hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda 
eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından 
yerine getirilir.

Teknik yöntemlerle takip

Madde 12 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâ-
kim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görün-
tüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz.

(2) Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Tedbir kararlarına aykırılık

Madde 13 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, 
bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen 
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar 
zorlama hapsine tabi tutulur.

(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 
aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak 
zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar 
Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZLERİN KURULMASI, DESTEK HİZMETLERİ VE KURUMLARARASI KOORDİNASYON

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması

Madde 14 - (1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın perso-
nelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yir-
midört saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet 
önleme ve izleme merkezlerini kurar.

(2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve destek hizmetleri verilir.

Destek hizmetleri

Madde 15 - (1) Bu Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin 
olarak uygulanmasının izlenmesi bakımından şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafın-
dan verilecek destek hizmetleri şunlardır: 
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a) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına 
ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak.

b) Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri ve 
diğer hizmetleri koordine etmek.

c) Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda 
bulunmak.

ç) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte 
programlar hazırlamak ve uygulamak.

d) Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun amacına uygun olarak yay-
gınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak.

e) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşla-
rıyla işbirliği yapmak.

(2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri şunlardır: 

a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik 
etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bu-
lunmak ve yardımlar yapmak.

c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.

ç) Psiko - sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.

d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer 
üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.

f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hüküm-
leri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.

(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri şunlardır: 

a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal 
araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuç-
ları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.

c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin;

1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum 
ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,

2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun 
olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına,

3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,

yönelik faaliyetlerde bulunmak.

(4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı bi-
rimlerde sunulur.
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Kurumlararası koordinasyon ve eğitim

Madde 16 - (1) Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası koordinasyon 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun uygulanmasıyla 
ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan 
tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanun 
kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak üzere teşvik 
edilir.

(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel tele-
vizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katı-
lımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve ben-
zeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme 
materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00 - 22.00 saatleri 
arasında olmak üzere 08.00 - 22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay 
düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan 
yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendir-
me materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır.

(4) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu kurum ve kuruluşla-
rının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

(5) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, per-
sonel ve üyelerinin bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla Bakanlığın hazırla-
yıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim prog-
ramlarına katılmasını sağlar.

(6) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konu-
sunda eğitime yönelik dersler konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Geçici maddi yardım yapılması

Madde 17 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım yapılmasına karar veril-
mesi hâlinde, onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 
otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave 
her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar 
hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere 
barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak 
uygulanır.

(2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten kar-
şılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil 
edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil 
edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde yapılan yardımlar, 
bu kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Nafaka

Madde 18 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir ör-
neği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.
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(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olma-
sı durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da 
ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili iş-
lemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır.

Sağlık giderleri

Madde 19 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler-
den genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 
kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel 
sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardı-
mından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın 
genel sağlık sigortalısı sayılır.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda 
rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel 
sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile 
rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri 
Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma

Madde 20 - (1) Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için 
yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf 
alınmaz. Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler gelir vergisi ile veraset ve 
intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesna-
dır.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygu-
lanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve 
çekişmesiz yargıya katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Kadrolar

Madde 21 - (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Yönetmelik

Madde 22 - (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar altı ay içinde, Adalet, 
İçişleri, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlık ta-
rafından hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar

Madde 23 - (1) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta 4320 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4320 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen 
kararların uygulanmasına devam olunur.
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Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi

Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde kurulması öngörülen şiddet önle-
me ve izleme merkezleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlık 
tarafından belirlenecek illerde pilot uygulama yapılmak üzere kurulur. Kuruluşları tamamla-
nıncaya kadar merkezlerin görevlerinin Bakanlığın hangi birimlerince yürütüleceği Bakanlık 
tarafından belirlenir.

Yürürlük

Madde 24 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın-
lar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu 
kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler 
hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanması-
na ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aydınlatılmış rıza: Korunan kişinin kendisi hakkında verilebilecek tedbir kararının anla-
yabileceği bir biçimde sebepleri, aşamaları ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bil-
gilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı 
beyanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk değerlen-
dirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi, 
kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin 
zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması, şiddet uygulaya-
nın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen 
veya ilgilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit 
bulunamaması halini,

ç) Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk tarafından gerekti-
ğinde her türlü teknik cihaz ve donanımlarla, yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak, 
şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikelerden ko-
runması amacıyla yerine getirilen tedbiri,

d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,

e) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,

f) Hayati tehlike: Bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet olayına maruz kalması ya 
da kalma ihtimalinin bulunması halini,

g) İhbar ve şikâyet: İhbar, üçüncü kişiler tarafından ilgili makam veya mercilere olayın yazılı, 
sözlü veya başka bir suretle bildirilmesini; şikâyet, şiddet mağdurunun şiddet veya şiddet 
tehlikesi halinde ilgili makam veya mercilere müracaat etmesini,

ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Kanunu,

h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,

ı) Kolluk amiri: Hakkında tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da 
tedbirin uygulanacağı yerdeki Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atamalarındaki usule göre konu ile yetkili ve görevli 
kolluk biriminin komutanını/amirini,
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i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete uğra-
yanların, şiddetten korunması, psiko - sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlen-
dirilmesi ve bu dönemde şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da 
karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, 
kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

j) Korunan kişi: Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdurunu ve varsa beraberinde-
ki çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurunu,

k) Koruyucu tedbir kararı: Kanun kapsamında belirtilen merciler tarafından korunan kişi 
hakkında olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı,

l) Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü,

m) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya 
acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit 
ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel 
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve 
davranışı,

n) Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şid-
det olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da 
kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi,

o) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışman-
lık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin gö-
rev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmidört 
saat esasına göre yürütüldüğü merkezi,

ö) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan 
veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,

p) Önleyici tedbir kararı: Kanunda belirtilen merciler tarafından şiddet uygulayan veya uygu-
lama tehlikesi bulunan kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbir-
lere ilişkin kararı,

r) Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavcılığını, hâkimi, Bakanlığın ilgili 
birimlerini,

s) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakkında hâkim, 
mülkî amir veya kolluk tarafından, talep veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,

ş) Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmak-
sızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek 
şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, 
içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve 
baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İHBAR VE ŞİKÂYET

İhbar ve şikâyet

Madde 4 - (1) Kişinin, şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunması 
halinde herkes durumu yazılı, sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar 
edebilir. Şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluşla-
rı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise durumu derhal, şikâyet mercilerine 
bildirmek zorundadır.
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(2) Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine maruz kalması halinde durumu 
şikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirebilir.

(3) Şikâyet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

(4) Müdürlük veya ŞÖNİM’e yapılan şikâyet ve ihbarlar, bunlar tarafından olayın özelliğine 
göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet başsavcılığına veya hâkime gecikmeksizin bildirilir.

(5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir.

Yapılacak İşlemler

Madde 5 - (1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultu-
sunda gerekli işlemleri yapar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında 
almış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki 
amire veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin en 
seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle 
olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar 
verilmek üzere hâkime veya mülki amire gönderir.

(3) Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen 
koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar veri-
lebilir. Ayrıca mülki amir olayın niteliğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet 
başsavcılığına bildirir.

(4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle ŞÖNİM’e bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEDBİR KARARLARI

Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Madde 6 - (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, 
birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir 
tarafından ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da resen 
karar verilebilir: 

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 
uygun barınma yeri sağlanması,

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım 
yapılması,

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti veril-
mesi,

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 
altına alınması,

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını des-
teklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 
on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçme-
mek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle 
kreş imkânının sağlanması.

Barınma yerinin sağlanması

Madde 7 - (1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya 
Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı 
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hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu ku-
rum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde güvenli nakli sağlanıncaya 
kadar geçici olarak barındırılır.

(2) Korunan kişi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ŞÖNİM tarafından Bakanlığa bağlı 
veya Bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya ka-
dar, bedeli ödenerek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin güvenliği 
sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve iaşe 
giderleri, ŞÖNİM tarafından ödenir. Korunan kişinin yerleştirildiği yere ilişkin bilgi ŞÖNİM’e 
bildirilir. ŞÖNİM kişinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hiz-
meti verilecek yeri belirler ve korunan kişinin buraya yerleştirilmesini sağlar.

(3) Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde konuke-
vi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından 
refakat edilir. ŞÖNİM tarafından il içi ve il dışı nakillerde ulaşım için araç tahsis edilir ve ula-
şım giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır.

(4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandığı veya korunan kişinin kol-
lukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafından kişi ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun müm-
kün olmaması halinde barınma ve iaşe giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşı-
lanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici barınma imkânı, ikinci fıkrada belirtilen 
şekilde sağlanır.

(5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait barınma yer-
lerine getirilen şiddet mağduru, başka herhangi bir karar veya onay aranmaksızın barınma 
yerine derhal kabul edilir.

(6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar verilen kişinin barınma yerinde 
kalmak istememesi halinde aydınlatılmış rızası alınarak kalmak istediği yere ŞÖNİM tarafın-
dan ulaştırılır. Kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep edilir.

Geçici Maddi Yardım Yapılması

Madde 8 - (1) Korunan kişi hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca geçici maddi yardım 
yapılır.

(2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir ve yerine getirilmek üzere ŞÖNİM’e gönde-
rilir.

(3) Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net 
asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla 
olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. 
Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını 
geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar 
yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır.

(4) Geçici maddi yardım, korunan kişinin kimlik numarası ve banka hesap numarası beya-
nına istinaden, kararın ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini müteakiben hazırlanan bordro ile ödenir. 
Bordro, her ayın onbeşinde ve otuzunda düzenlenerek tahakkuk eden meblağ ilgililerin ban-
ka hesabına yatırılır. Aynı tedbir kararında birden fazla kişi hakkında geçici maddi yardım 
yapılmasına dair karar verilmesi halinde bu kişiler aynı bordroda gösterilir ve ödemeler aynı 
banka hesap numarasına yapılır. Ödeme evrakına karar örneği eklenir. Geçici maddi yardı-
ma dair ödemelere kararın geçerliliği süresince devam edilir. Geçici maddi yardım yapılma-
sının kaldırılmasına ya da değiştirilmesine karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün 
üzerinden hesaplanarak ödeme yapılır. Korunan kişiye elden ödeme yapılmaz.

(5) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardım-
lar için konulan ödenekten karşılanır. Geçici maddi yardıma ilişkin ödemelerin geri alımı 42 
nci maddede belirtilen esaslara göre yapılır.
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(6) Diğer Kanunlara göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım yapılması tedbirine karar 
verilmesine engel olmaz.

(7) Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, 
bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden istisnadır.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti

Madde 9 - (1) Korunan kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo - ekonomik durumu değerlendiri-
lerek, hakları, destek alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik 
faaliyetlerde bulunmayı da kapsayacak şekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve 
uyum sağlaması, gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine 
yarayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir.

(2) Korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde 48 inci madde ile düzenlenen 
davalara müdahil olmayı da içeren gerekli destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

(3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM tarafından sağlanır.

Geçici koruma altına alınma

Madde 10 - (1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafın-
dan, olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde bulundurularak şiddet mağdurunun hayati 
tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma 
tedbiri verilir.

(2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu 
tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki 
kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yirmidört 
saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tara-
fından korunan kişinin gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir kararı 
uygulanmaya devam olunur.

(3) Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muhtemel 
tehdit ve risk göz önüne alınarak şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun değer-
lendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-
huriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir 
tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.

(4) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete uğrama 
tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi 
durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetin-
den sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk tarafından açıklanarak tutanağa geçirilir ve 
tebliğ edilir.

Kreş imkânı sağlanması

Madde 11 - (1) Çocuk sahibi olan korunan kişinin çalışmaması halinde, çalışma yaşamına 
katılımını desteklemek üzere dört ay, çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak, 
on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geç-
memek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere 
kreş imkânı sağlanması tedbiri verilir.

(2) Korunan kişi, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe kaydedildiğine veya kreşe devam 
ettiğine dair belge ile aylık kreş bedelini gösterir belgeyi Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük 
birinci fıkra uyarınca gerekli işlemleri yerine getirir ve hizmetin alınması süresi üzerinden 
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aylık olarak ödeme yapar. Çocuk bir aydan daha kısa bir süre faydalanmış ise hizmet aldığı 
gün üzerinden ödeme yapılır.

(3) Kreş bedelinin birinci fıkrada belirtilen tutardan az olması halinde belgedeki tutar, fazla 
olması halinde ise birinci fıkrada belirtilen tutar ödenir. Bu ödemeler Müdürlük tarafından 
kreşe yapılır.

(4) Kreş imkânı sağlanmasına dair tedbirin suiistimalinin öğrenilmesi halinde ödenen meb-
lağ korunan kişiden tahsil edilir.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

Madde 12 - (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim tarafından, ilgilinin 
talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine 
veya resen, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki koru-
yucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alına-
bilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir: 

a) İş yerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve koru-
nan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için 
diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına 
dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili 
diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

İşyerinin değiştirilmesi

Madde 13 - (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin tabî olduğu ilgili mevzuat hükümlerine 
göre, talebinin bulunması halinde veya onayı alınmak suretiyle işyerinin bulunduğu il içinde 
ya da il dışında değiştirilmesine karar verilebilir.

(2) Karar hâkim tarafından, korunan kişi bakımından en uygun koşullar göz önüne alınarak 
yerine getirilmek üzere korunan kişinin iş yerine tebliğ edilir.

(3) Karar yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. İş yeri değiştirilmesine dair tedbir 
kararının kaldırılması halinde de karar işyerine tebliğ edilir.

Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi

Madde 14 - (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin talebi üzerine kişinin evli olması hâlinde 
müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenebilir.

(2) Hakkında ayrı yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir kararı verilen kişinin müracaatı 
üzerine, nüfus müdürlüğü tarafından kişinin talebine uygun olarak adresle ilgili işlemler ye-
rine getirilir.

Aile konutu şerhi

Madde 15 - (1) Hâkim tarafından, Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve ko-
runan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu şerhi konulması kararı verilebilir.

(2) Karar, hâkim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne 
gönderilir.
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Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi

Madde 16 - (1) Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi tedbiri, hâkim tarafından, ko-
runan kişinin hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin 
yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde, ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayanılarak Tanık 
Koruma Kanunu hükümlerine göre verilen tedbir kararıdır.

(2) Karar, İçişleri Bakanlığınca gereği yerine getirilmek üzere hâkim tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına gönderilir.

(3) Cumhuriyet başsavcılığınca bu karar İçişleri Bakanlığına ivedilikle gönderilir. Karar üze-
rine yapılan işlemin sonucu, İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

Madde 17 - (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbir-
lerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir: 

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme-
yi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun 
korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refa-
katçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, ta-
nıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşma-
ması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları 
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve 
tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve 
destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve 
kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verebilir.

(3) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise 
hâkim, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, 
şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir 
nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasının tahsiline ilişkin hususlar 43 üncü maddedeki 
usul ve esaslara göre yerine getirilir.

Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama

Madde 18 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye karşı tehdit, hakaret, 
aşağılama veya küçük düşürme ve benzeri söz ve davranışlarda bulunmamasına ilişkin ola-
rak karar verilebilir.
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Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi

Madde 19 - (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan kişi ile birlikte oturdukları 
müşterek konuttan uzaklaştırılarak, konutun korunan kişiye tahsis edilmesine ilişkin karar 
verilebilir.

(2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kişiye, şiddet uygulayana ya da 
bu kişilerin yakınlarına ait kişisel eşya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edil-
mesine karar verebilir. Teslim edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir kararında gösterilir.

(3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, 
telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâ-
kim şiddet uygulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshet-
memesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür 
yükümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir.

(4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırılmama-
sına yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu kurumuna bildirilir.

Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama

Madde 20 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye, konuta, okula, işyerine 
ve korunan kişinin bulunabileceği sair yerlere yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.

Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması

Madde 21 - (1) Hâkim tarafından daha önce verilmiş, çocukla kişisel ilişki kurma kararı 
varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılmasına veya durumun özelliğine göre sınırlan-
dırılmasına ya da tümüyle kaldırılmasına ilişkin karar verilebilir.

Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama

Madde 22 - (1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, şiddet uygulayanın, şiddete uğ-
ramamış olsa bile korunan kişinin, yakınlarına, şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki kurulma-
sına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.

Eşyalara zarar vermeme

Madde 23 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev 
eşyalarına zarar vermemesine yönelik karar verilebilir.

İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme

Madde 24 - (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla, şiddet uygula-
yanın görsel, işitsel, yazılı, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sair surette korunan 
kişiyi rahatsız etmemesine yönelik karar verilebilir.

Silah teslimi

Madde 25 - (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla şiddet uygulaya-
na ait silâhların kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik karar 
verilebilir.

Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi

Madde 26 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah taşıması zorunlu olan bir kamu 
görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi-
ne yönelik karar verilebilir.
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(2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya tedbirin değiştirildiğine ya da 
kaldırıldığına dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir 
kararını uygulamaya devam eder ve silahı hiçbir şekilde iade etmez.

(3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet uygulayan ve bir tanık ara-
sında imzalanan tutanak ile yerine getirilir.

Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı Madde kullanmama ve bağımlılık halinde muayene 
ve tedavi

Madde 27 - (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişilerin bulundukları yerler-
de alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken 
korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlin-
de, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir.

(2) Hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin, bir sağlık kuruluşunda muayene veya te-
davi olmasının sağlanması ve sonuçları ile tedbirin kişi üzerindeki etkilerinin takibi ŞÖNİM 
tarafından ilgili kurum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde yerine getirilir. ŞÖNİM olayın 
özelliğine göre bu kararın yerine getirilmesi sırasında kolluktan yardım isteyebilir.

(3) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde 
durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(4) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki usul 
ve esaslara göre karşılanır.

Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi

Madde 28 - (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol açan davranışlarını 
önlemek amacıyla, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin 
sağlanmasına yönelik karar verilebilir.

(2) Şiddet uygulayanın muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verilmesi halinde, illerde 
il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezine başvurulması zorunludur.

(3) Şiddet uygulayan, illerde il halk sağlığı müdürlüğü varsa ruh sağlığı şubesi tarafından, 
ilçelerde toplum sağlığı merkezi tarafından kamuya ait sağlık kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin 
tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu bu birimler tarafından ŞÖNİM’e 
bildirilir.

(4) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde 
durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(5) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki usul 
ve esaslara göre karşılanır.

Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler

Madde 29 - (1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına ve geçici ko-
ruma altına alınmasına ilişkin tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk 
amirince de alınabilir. Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü 
içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanma-
yan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altına alınabilecek 
önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. 
Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin ona-
yına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden 
kalkar.

(3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rast-
larsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEDBİR KARARLARININ VERİLMESİ, YERİNE GETİRİLMESİ VE DİĞER USUL İŞLEMLERİ

Tedbir kararının verilmesi

Madde 30 - (1) Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri ya da 
Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşı-
labilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulan-
ma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılması hâlinde, resen, korunan kişinin, müdürlük, 
ŞÖNİM veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştiril-
mesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge 
aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacı-
nı gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

(4) Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kişi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk 
görevlileri tarafından yapılan talep üzerine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin ortadan 
kalktığının anlaşılması halinde, kararı veren merci tarafından verilen tedbirlerin kaldırılması-
na karar verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu karar korunan kişiye 
de tebliğ edilir.

Tedbir kararının tebliği

Madde 31 - (1) Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye ve şiddet uygu-
layana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine getirilmek üzere görevli olan kurum veya 
kuruluşa gönderilir.

(2) Tedbir talebinin reddine ilişkin karar, sadece korunan kişiye tebliğ edilir.

(3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbirlerin belirtilen sürelerde yetkili 
merci tarafından onaylanmaması halinde tedbir kararının kalktığı korunan kişiye tebliğ edilir, 
ilgili kolluğa bildirilir.

(4) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından alınan önleyici ted-
bir, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve 
mahkemeye bildirimde bulunulur.

(5) Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsine 
tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve 
tebliğ işlemlerinde de bu ihtar yapılır.

Gizlilik

Madde 32 - (1) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya re-
sen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek 
bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm 
resmi kayıtlarda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya 
açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır.

(2) Adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ve 
Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

(3) Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre bilgilerinin gizli tutulmasına karar verilen korunan kişinin, 
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Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal Yargı 
Ağı Bilişim Sistemi, kolluk, bankalar, sağlık kurum ve kuruluşları ve benzeri tüm kayıtlardaki 
bilgileri gizli tutulur.

(5) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde, karar ŞÖNİM müdürü aracılığıyla 
tedbir kararının uygulanacağı yer nüfus müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına işlenir. Gizli-
lik şerhinde kararı veren mercinin adı, kararın tarih ve sayısı bulunur. Bu durumda korunan 
kişilerin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin yapılması sırasında adres beyanı istenilmez. Gizlilik 
kararı verilen kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.

(6) Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararının süresinin sona erme-
sini takip eden onbeşinci gün MERNİS veri tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir kararının 
değiştirilmesi veya kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar gecikmeksizin 
yerine getirilir.

Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz

Madde 33 - (1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen koruyucu tedbir 
kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile 
mahkemesine itiraz edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan usule göre işlem yapılır.

(2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek başka bir tedbirle 
değiştirilmesine veya aynen devamına karar verebilir.

(3) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli gö-
rülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar 
kesindir.

Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına ve zorlama hapsi kararına itiraz

Madde 34 - (1) Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu veya önleyici 
tedbir kararları ile tedbir kararlarına aykırılık dolayısıyla verilen zorlama hapsi kararlarına 
karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkeme-
sine itiraz edilebilir.

(2) İtiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlin-
de, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde 
aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahke-
mesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın 
asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

(3) Tedbir kararlarına karşı yapılan itirazı inceleyecek merci, itiraz talebinin kabulüne veya 
reddine, verilen tedbir kararının kaldırılmasına, uygun görülecek başka bir tedbirle değiştiril-
mesine veya aynen devamına karar verebilir.

(4) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli gö-
rülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Asıl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakkında verilen kararlara karşı, esas davadan 
bağımsız olarak ikinci fıkrada yer alan usule göre itiraz edilebilir.

(6) Zorlama hapsi kararlarına karşı yapılan itirazda da ikinci fıkrada yer alan usule göre işlem 
yapılır.

(7) Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Tedbir kararının ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi

Madde 35 - (1) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına, kolluğa 
veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri vasıtalarla bildirilir.
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(2) Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da 
reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından ŞÖNİM’e gecikmeksizin bildirilir.

(3) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından ŞÖNİM ile 
işbirliği içerisinde ivedilikle yerine getirilir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınma-
sı ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya 
da arabuluculuk önerilemez.

(4) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına, gecikmesinde sakınca bulunan haller-
de barınma yeri sağlanmasına ilişkin koruyucu tedbir kararları ile şiddet uygulayan hakkında 
verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici 
tedbir kararı verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki 
kolluk görevli ve yetkilidir.

(5) Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevli ve yetkili kolluğa ivedi-
likle gönderilir ve kolluk marifeti ile uygulanması izlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca gerek-
tiğinde tedbir kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine imkân tanı-
nır. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar süresince kolluk tarafından 
kontrol edilir. Bu kontrol korunan kişinin;

a) Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi,

b) İkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletişim kurulması,

c) Komşularının bilgisine başvurulması,

ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınması,

d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılması,

şeklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde bu husus hak-
kında tutanak tutulur ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(6) Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin aşamaları ve so-
nucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıtalarla 
ŞÖNİM’e bildirilir.

(7) Korunan kişi, korunduğu yer dışında başka bir yere gitmesi gerektiğinde gideceği yer 
hakkında kolluğa bilgi verir, bu durumda dahi hakkında verilen kararın uygulanmasına de-
vam edilir. Korunan kişi tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde bu husus kolluk ami-
ri tarafından bir tutanak ile tespit edilir.

(8) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel 
teşkil etmez.

Kolluk Görevleri

Madde 36 - (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında Kanunda belirtilen 
hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar görevli tarafından 
yerine getirilir.

(2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda 
eğitim almış personel arasından belirlenir.

Teknik Yöntemlerle Takip

Madde 37 - (1) Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasında teknik araç ve yöntemler kulla-
nılmasına karar verebilir. Ancak, teknik araçlar kullanılmak suretiyle, kişilerin ses ve görüntü 
kaydı alınamaz, kişiler dinlenemez ve izlenemez.



530 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Tedbir Kararlarına Aykırılık

Madde 38 - (1) Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit edilmesi halinde 
tutulan tutanak Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı tara-
fından ivedilikle aile mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile mah-
kemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın resen zorlama 
hapsine ilişkin karar verilebilir.

(2) Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı alanı içerisinde olduğu tak-
dirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mahke-
menin yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açısından 
kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama hapsine karar verilip 
verilmediği hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek ka-
rar verilir.

(3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davran-
ması halinde hakkında zorlama hapsi uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararı-
nın tefhim veya tebliğ edilmiş olması gerekir.

(4) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, duruşma yapılmaksızın verilir. Ancak, hâkim tarafından 
gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı hareket eden şiddet uygu-
layana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 
hâkim tarafından üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar verilir.

(6) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 
aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak 
zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

(7) Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz 
ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulması

Madde 39 - (1) Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek koru-
yucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde 
uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve 
izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen 
kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütül-
düğü ŞÖNİM’i kurar.

Kurumlararası Koordinasyon

Madde 40 - (1) Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası ve sivil toplum 
kuruluşları ile koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Kanunun uygulanmasıyla ilgili 
olarak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir 
kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, Kanun kapsa-
mında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddet-
le mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda, Bakanlık tarafından üniversi-
teler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak bilgilendir-
me materyalleri hazırlanır veya hazırlatılır. Materyaller, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar tarafından 
ayda en az doksan dakika yayınlanır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00 - 22.00 saatleri 
arasında olmak üzere 08.00 - 22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay 
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düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan 
yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından denetlenir.

(4) Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının 
personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

Eğitim

Madde 41 - (1) Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuru-
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin Bakanlığın 
hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim 
programlarına katılmasını sağlar.

(2) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği ko-
nusunda eğitime yönelik dersler konulur. Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim 
Bakanlığının ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanır.

(3) Ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencileri, Bakanlığın görev alanına giren 
konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmada ya da mevcut projelerin içerisinde yer 
alma konularında teşvik edilir. Bu öğrencilere mezun oldukları tarihte Bakanlık ile Milli Eği-
tim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan bir sertifika verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER VE DİĞER HÜKÜMLER

Geçici Maddi Yardımlarda Rücu

Madde 42 - (1) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemelerin tahsili için, ödeme tutarı, 
ödemenin yapılacağı yer ile tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu şiddet 
uygulayana tebliğ edilir. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde bu tutar, 21/7/1953 tarihli 
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi 
dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.

(2) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ilgili müdürlüğe yapılan ihbar 
üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tarafından kararların uygulanması izlenirken tespit edil-
mesi halinde, bu hususa ilişkin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu düzenlenir. Bu du-
rumda yapılan ödemeler, kendisine ödeme yapılan kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde birinci fıkra hü-
kümlerine göre şiddet uygulayandan tahsil edilmiş olan tutar kendisine iade edilir.

Nafaka

Madde 43 - (1) Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örne-
ği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.

(2) Gizlilik kararı bulunması halinde icra müdürlükleri tarafından yapılacak işlemlerde 32 nci 
maddenin ikinci fıkrası kapsamında korunan kişinin bilgileri gizli tutulur.

(3) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması 
durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da üc-
retinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

(4) İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet baş-
savcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır. Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf 
alınmaz.
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Sağlık Giderleri

Madde 44 - (1) Korunan kişinin sağlık giderleri, genel sağlık sigortası kapsamında karşı-
lanır. Ancak Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden 
genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık 
sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından 
yararlanma hakkı bulunmayanlar, bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabî tutulmaksızın genel 
sağlık sigortalısı sayılır.

(2) Korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi kararı varsa, sağlık hizmetlerinden 
yararlanırken, başvurusunun gizli tutulması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa zamanda 
işlemlerinin tamamlanması esastır.

(3) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda 
rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel 
sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile 
rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri 
Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

Harç, Masraf ve Vergiden Muafiyet

Madde 45 - (1) Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için ya-
pılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf 
alınmaz.

(2) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal 
vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.

Davaya Katılma

Madde 46 - (1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yöne-
lik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde 
haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil olarak 
katılabilir.

Yürürlük

Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM, TANIM, KANUNÎLİK İLKESİ VE KANUNUN UYGULAMA ALANI

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekono-
mik düzeni korumak amacıyla; 

a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler, 

b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları, 

c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci, 

d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu, 

e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar, 

Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır. 

Tanım 

Madde 2 - (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını ön-
gördüğü haksızlık anlaşılır. 

Genel Kanun Niteliği 

Madde 3 - (Değişik: 6/12/2006 - 5560/31 md.) 

(1) Bu Kanunun;

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine 
hüküm bulunmaması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını 
gerektiren bütün fiiller hakkında,

uygulanır.

Kanunîlik İlkesi 

Madde 4 - (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; 
kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel 
ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir. 

Zaman Bakımından Uygulama

Madde 5 - (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uy-
gulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşı-
lığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal 
uygulama kuralı geçerlidir. 

(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Netice-
nin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz. 

Yer Bakımından Uygulama

Madde 6 - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci 
maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm 
bulunan haller saklıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM

KABAHATTEN DOLAYI SORUMLULUĞUN ESASLARI

Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi

Madde 7 - (1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş 
kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yü-
kümlülüğün varlığı gereklidir. 

Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk

Madde 8 - (1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla bir-
likte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş 
bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. 

(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kaba-
hatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye 
ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş 
sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. 

(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hallerde 
de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını 
oluşturan işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır. 

Kast veya Taksir

Madde 9. - (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem 
de taksirle işlenebilir. 

Hata

Madde 10 - (1) Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen 
kabahatler bakımından uygulanır. 

Sorumluluk

Madde 11 - (1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para 
cezası uygulanamaz. 

(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya 
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi 
hakkında idarî para cezası uygulanmaz. 

Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler 

Madde 12 - (1) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun 
hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, 
kabahatler bakımından da uygulanır.

Teşebbüs

Madde 13 - (1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabi-
leceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanu-
nunun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da 
uygulanır.

İştirak

Madde 14 - (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her 
biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.



536 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan 
kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir. 

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin 
işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulun-
durulmaksızın idarî para cezası verilir. 

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat 
olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi 
halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır. 

İçtima 

Madde 15 - (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 
tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu ka-
bahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş 
ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. 

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî 
para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı 
verilinceye kadar fiil tek sayılır.

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla 
yaptırım uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDARÎ YAPTIRIMLAR

Yaptırım Türleri 

Madde 16 - (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası 
ve idarî tedbirlerden ibarettir. 

(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbir-
lerdir. 

İdarî Para Cezası 

Madde 17 - (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir. 

(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu du-
rumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin 
kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur. 

(3) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununa ekli (I) , (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından 
verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın 
dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para 
cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafın-
dan verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun 
müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl 
içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam 
olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
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(4) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para 
cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler ta-
rafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından 
tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir 
kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı 
takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur.

(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halin-
de bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvur-
madan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara 
karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. 

(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli 
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve 
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının 
hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî 
para cezaları açısından uygulanmaz. 

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

Madde 18 - (1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar ve-
rilebilir. 

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;

a) Kullanılmaz hale getirilmesi, 

b) Niteliğinin değiştirilmesi, 

c) Ancak belli bir surette kullanılması,

Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen 
süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilme-
sine karar verilir. 

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabi-
lir.

(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşu-
na, aksi takdirde Devlete geçer. 

(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî 
para cezası veya başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir. 

(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir. 

(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha 
edilir. 

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir. 
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Saklı Tutulan Hükümler 

Madde 19 - (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için; 

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, 

b) İşyerinin kapatılması, 

c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması, 

d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması,

Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik 
yapılıncaya kadar saklıdır. 

Soruşturma Zamanaşımı

Madde 20 - (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında 
idarî para cezasına karar verilemez. 

(2) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi; 

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, 

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

yıldır.

(Ek cümle: 13/2/2011 - 6111/22 md.) Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı 
Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayol-
ları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para 
cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar 
idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş 
olanlar düşer.

(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. 

(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçek-
leşmesiyle işlemeye başlar. 

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zama-
naşımı hükümleri uygulanır. 

Yerine Getirme Zamanaşımı

Madde 21 - (1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya 
mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez. 

(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi; 

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi, 

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş, 

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört, 

d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç, 

Yıldır. 
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(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır. 

(4) (Değişik: 23/7/2010 - 6009/37 md.) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladı-
ğı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya 
yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARAR VERME YETKİSİ VE KANUN YOLLARI

İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi

Madde 22 - (1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça göste-
rilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. 

(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst 
amiri bu konuda yetkilidir. 

(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev 
alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir. 

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kural-
ları kabahatler açısından da geçerlidir. 

Cumhuriyet Savcısının Karar Verme Yetkisi 

Madde 23 - (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat 
dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir. 

(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi 
halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, 
kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir. 

(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet sav-
cısı bu nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir. 

Mahkemenin Karar Verme Yetkisi

Madde 24 - (1) Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mah-
keme tarafından idarî yaptırım kararı verilir. 

İdarî yaptırım kararı 

Madde 25 - (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta; 

a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, 

b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, 

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,

Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gös-
terilerek açıklanır. 
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Kararların Tebliği 

Madde 26 - (1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm-
lerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun 
yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir. 

(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu 
husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin 
olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınıl-
ması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir. 

(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir. 

Başvuru Yolu 

Madde 27 - (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım 
kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh 
ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde 
idarî yaptırım kararı kesinleşir.

(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin orta-
dan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu 
başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. 

(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek 
bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. 

(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen 
deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engel-
leyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir. 

(5) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından veril-
mesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

(6) (Ek: 6/12/2006 - 5560/34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturdu-
ğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına 
itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir. 

(7) (Ek: 6/12/2006 - 5560/34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluştur-
duğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle 
verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı 
itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir.

(8) (Ek: 6/12/2006 - 5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı 
kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; 
idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî 
yargı merciinde görülür.

Başvurunun İncelenmesi 

Madde 28 - (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda; 

a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönde-
rilmesine,

b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh 
ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı 
bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden ka-
bulüne, 

Karar verilir. 
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(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum 
ve kuruluşuna tebliğ eder.

(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç 
onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dos-
yasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, iş-
lem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî 
yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.

(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep 
üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirle-
nen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. 
Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, 
yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir. 

(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, 
bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır. 

(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya ko-
nulur. 

(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idarî 
yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde 
idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. 
Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar. 

(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının; 

a) Hukuka uygun olması nedeniyle, “başvurunun reddine”, 

b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, “idarî yaptırım kararının kaldırılmasına”, 

Karar verir. 

(9) (Ek: 6/12/2006 - 5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösteril-
diği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, 
mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar 
verebilir.

(10) Üçbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar ke-
sindir.

İtiraz Yolu 

Madde 29 - (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar 
verir. 

(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme ha-
linde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz. 

(5) (Değişik: 31/3/2011 - 6217/27 md.) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tara-
fından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir.

Vazgeçme ve Kabul 

Madde 30 - (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusun-
dan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
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(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun 
yolu başvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir. 

Masrafların ve Vekalet Ücretinin Ödenmesi

Madde 31 - (1) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir.

(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu 
veya savunması reddedilen tarafça ödenir. 

İKİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ KABAHATLER

Emre Aykırı Davranış 

Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, 
kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre ay-
kırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam 
tarafından karar verilir. 

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. 

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda 
yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır. 

Dilencilik

Madde 33 - (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilenci-
likten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye zabıta gö-
revlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. 

Kumar 

Madde 34 - (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumar-
dan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin 
kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir. 

Sarhoşluk

Madde 35 - (1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlar-
da bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, 
ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur. 

Gürültü

Madde 36 - (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişi-
ye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi ger-
çek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar 
verir. 

Rahatsız Etme

Madde 37 - (1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası 
idarî para cezası ile cezalandırılır.
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(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri 
yetkilidir.

İşgal

Madde 38 - (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya 
yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, bele-
diye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların 
gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri 
tarafından yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(3) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Tütün Mamullerinin Tüketilmesi

Madde 39 - (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, 
ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para ce-
zası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. 

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi 
halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu 
taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün 
mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa 
aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en 
yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. 

Kimliği Bildirmeme 

Madde 40 - (1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya ad-
resiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli 
tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla 
kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. 
Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gö-
zaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklan-
ma haline derhal son verilir. 

Çevreyi Kirletme

Madde 41 - (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler 
dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması 
halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. 

(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya 
tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını 
sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına 
atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat 
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faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para 
cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da 
ayrıca kişiden tahsil edilir. 

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin ola-
rak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli 
aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla 
ilân olunur. 

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütem-
mim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir. 

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir. 

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halin-
de idarî para cezasına karar verilmeyebilir. 

(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Afiş Asma 

Madde 42 - (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait du-
var veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân 
asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içe-
rikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır. 

(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan 
afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir 
şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin 
dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halin-
de birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. 

(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.

(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar 
verir. 

(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Silah Taşıma 

Madde 43 - (1) Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları 
park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından 
elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Tüzel Kişilerin Sorumluluğu

Madde 43/A - (Ek: 26/6/2009 - 5918/9 md.) 

(1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hu-
kuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu 
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından; 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 

1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun, 

2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun, 
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3) 236 ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,

4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun, 

5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu-
nun, 

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan 
zimmet suçunun,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık 
suçlarının,

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde tanımla-
nan suçun,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde tanımla-
nan terörün finansmanı suçunun, 

tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından 
ikimilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan 
suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir.

Tüzel Kişilerin Bildirim Yükümlülüğü

Madde 43/B - (Ek: 2/7/2012 - 6352/102 md.) 

(1) 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan; bankalara, finansal kuruluşlara 
veya paranın sayım ve incelemesini yaparak bankalara destek hizmeti veren kuruluşlar ile 
mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen şirketlere, her ne amaç-
la olursa olsun ibraz edilen paranın sahte olduğunun anlaşılması halinde, 5237 sayılı Kanu-
nun 278 inci maddesinde düzenlenen bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, 
bu maddede sayılan tüzel kişilere Cumhuriyet savcısı tarafından bin Türk Lirasından beşbin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Ek Madde 1 - (Ek: 11/5/2005 - 5348/5 md.) 

(1) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi mahkemelerinin görevi-
ne ilişkin hükümler saklıdır.

Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunda ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer 
kanunlardaki idarî para cezaları ile ilgili olarak geçen “Türk Lirası” ibaresi karşılığında, uygu-
lamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak adlandı-
rıldığı sürece bu ibare kullanılır.

Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idare mahkeme-
lerinde dava açılarak iptali istenen idarî yaptırım kararları hakkında uygulanmaz. 

Geçici Madde 3 - (1) Daha önce verilmiş olan idarî para cezasına ilişkin kararlara karşı he-
nüz iptal davası açılmamış olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiş olması halinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 27 nci madde hükümlerine 
göre sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunulabilir. 

Yürürlük

Madde 44 - (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin 
bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, de-
ğerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere 
bildirilmesine dair usul ve esasları belirler.

Adlî Sicil Kayıtlarının Tutulması 

Madde 2 - (1) Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından ke-
sinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile 
Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde 
bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Mü-
dürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulur.

Merkezî ve Mahalli Adlî Sicillerin Görevleri

Madde 3 - (1) Merkezî Adlî Sicil, adlî sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, dü-
zeltilmesi ve mahalli adlî sicillere ulaştırılması ile görevlidir.

(2) Mahalli adlî sicil, bulunduğu yer ile gerektiğinde diğer yerlere ait adlî sicil bilgilerinin bilgi-
sayara girilmesi, bu bilgilerin merkezî adlî sicile aktarılması ile merkezî adlî sicilden bilgilerin 
alınıp ilgili şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir.

Adlî Sicile Kaydedilecek Bilgiler

Madde 4 - (1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve 
kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda; 

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak; 

1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı, 

2. Koşullu salıverilme kararı, 

3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, 

4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar, 

5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu, 

b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

1. Denetim süresi,

2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla ceza-
nın infaz edilmiş sayıldığı hususu, 

3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

c) Adlî para cezası ile ilgili olarak; 

1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,

2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, 

3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu, 

4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği 
hususu, 

d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde; 

1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya 
güvenlik tedbiri uygulanması hükmü, 
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2. (Değişik: 26/2/2008 - 5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak 
hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının 
infazına ilişkin karar,

3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiş-
tirilmesine ilişkin karar,

e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak; 

1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yok-
sun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar, 

2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının 
veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri 
alınmasına ilişkin karar, 

f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet 
kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuri-
yet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar, 

g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin 
pişmanlık dolayısıyla verilen karar, 

h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar, 

i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar, 

Adlî sicile kaydedilir. 

(2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet 
hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar açısından da birinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 

(3) Kanun gereği olarak gerçek kimliği saklı tutulan kişilerin adlî sicil ve arşiv kayıtlarına iliş-
kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Adlî Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler 

Madde 5 - (1) Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; 

a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, 

b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, 

c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Adlî sicile kaydedilmez.

Diğer Bilgilerin Kaydı 

Madde 6 - (1) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak 
mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından is-
tenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.

(2) (Ek: 2/7/2012 - 6352/103 md.) Karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yarar-
lanması dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında verilen kararlar adlî sicilde bun-
lara mahsus bir sisteme kaydedilir. Onbeş yıl süreyle muhafaza edilen bu kayıtlar, ancak bir 
soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafın-
dan istenmesi halinde verilebilir.
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Adlî Sicil Bilgileri Verilebilecek Olanlar 

Madde 7 - (1) Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle;

a) İlgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, 

Verilebilir. 

(2) Yabancı devletler tarafından istenilen adlî sicil bilgileri mütekabiliyet esasına göre verilir. 

Adlî Sicil Bilgilerini Verebilecek Merciler 

Madde 8 - (1) Adlî sicil bilgileri; mahalli adlî sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, (…) 

kaymakamlıklarca yurt dışında elçilik ve konsolosluklarca, merkezî adlî sicilde ise Adalet 
Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.

Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi 

Madde 9 - (1) Adlî sicildeki bilgiler; 

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin 
pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması, 

d) Genel af, 

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. 

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin bi-
rinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet 
hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiy-
le, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına 
alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, 
adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Arşiv Bilgilerinin İstenmesi 

Madde 10 - (1) Arşiv bilgileri; 

a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtil-
miş olmak koşuluyla vekili,

b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya 
mahkemeler, 

c) Yetkili seçim kurulları,

d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 

Tarafından istenebilir. 

(2) Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde, kişi hakkında alınacak bir karar veya yapılacak 
bir işlemle ilgili olarak, bir yakınının adlî sicil ve arşiv kayıtları istenemez ve bu bilgiler, kişiyi 
herhangi bir haktan yoksun bırakmak için dayanak olarak kullanılamaz. 

(3) Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuş-
turma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahke-
melerce istenebilir. 
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Adlî Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Gizliliği 

Madde 11 - (1) Adlî sicil ve arşiv bilgileri gizlidir. Bu bilgiler, görevlilerce açıklanamaz ve bu 
Kanun hükümlerine göre verilen kişi, kurum ve kuruluşlarca veriliş amacı dışında kullanıla-
maz. 

Adlî Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Silinmesi 

Madde 12 - (1) (Değişik: 5/4/2012 - 6290/2 md.) Arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksun-
luğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu 
tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle, 

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçme-
siyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten iti-
baren beş yıl geçmesiyle,

tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil 
ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir. 

(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya 
ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına 
ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir. 

Adlî Sicil ve Arşiv Kayıtlarında Sorgulama Yetkisi Verilmesi 

Madde 13 - (1) Bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adlî sicil ve arşiv 
kayıtlarında; 

a) Mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı ve askerî savcılık doğrudan doğ-
ruya, 

b) Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları Adalet Bakanının onayı ile,

Sorgulama yapabilirler. 

(2) (Ek: 4/7/2012 - 6353/32 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatın adli sicil ve arşiv 
kaydı alınmasını öngördüğü hallerde, Adalet Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çer-
çevesinde ilgili kişiler hakkında adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilirler. Gerçek 
kişiler de kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanlığının belirleyeceği usul 
ve esaslar çerçevesinde ve güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilir, 
sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler.

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi

Madde 13/A - (Ek: 6/12/2006 - 5560/38 md.) 

(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir 
cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hak-
ların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin 
beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla, 

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geç-
miş olması,
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b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdü-
ğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması,

gerekir. 

(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî 
nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilme-
si için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin 
mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz. 

(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hük-
mü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecede-
ki mahkemenin karar vermesi gerekir. 

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet 
savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir. 

(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hü-
kümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir. 

(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşi-
vine kaydedilir. 

(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraf-
lar hükümlü tarafından karşılanır.

Komisyon 

Madde 14 - (1) Adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesiyle ilgili kararları almak ve kanunla ve-
rilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve Bakan onayı ile üç hâkimden oluşan bir komisyon kurulur. 

Yönetmelik

Madde 15 - (1) Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde Adalet Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.

Merkezî ve Mahalli Adlî Sicildeki Atamalar 

Madde 16 - (1) Merkezî ve mahalli adlî sicildeki şube müdürü, mühendis, çözümleyici, prog-
ramcı, istatistik uzmanı, tercüman, şef, bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol iş-
letmenleri Adalet Bakanlığınca atanırlar; gerektiğinde sözleşmeli olarak da çalıştırılabilirler.

Malî Hükümler

Madde 17 - (Mülga: 4/7/2012 - 6353/33 md.) 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı 
Adlî Sicil Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunda öngörülen adlî sicil sistemi ile mevcut kayıtların bu Ka-
nuna uyarlanması bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır. 

Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İs-
tatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme 
koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. (Mülga 
ikinci cümle: 5/4/2012 - 6290/3 md.) 
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(2) (Değişik: 5/4/2012 - 6290/3 md.) Bu Kanunun yayımı tarihinde, Anayasanın 76 ncı mad-
desi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler 
bakımından, arşive alınan veya şartları oluştuğu halde ya da henüz şartları oluşmadığı için 
arşive alınmayan kayıtlar hakkında 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) (Ek: 5/4/2012 - 6290/3 md.) İkinci fıkrada sayılanlar dışında, birinci fıkra gereğince işlem 
yapılarak arşive alınan kayıtlar 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin 
dolduğu veya ertelenmiş olan mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih 
esas alınarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinir.

Yürürlük

Madde 19 - (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ KISIM

AMAÇ VE TEMEL İLKELER

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN AMACI

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve 
esasları düzenlemektir. 

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL İLKELER

İnfazda Temel İlke

Madde 2 - (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, 
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya 
diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden 
ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.

(2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı 
davranışlarda bulunulamaz. 

İnfazda Temel Amaç

Madde 3 - (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, ön-
celikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesi-
ni engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden 
sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, 
sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

İnfazın Koşulu

Madde 4 - (1) Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.

İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği 

Madde 5 - (1) Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tara-
fından izlenir ve denetlenir.

İKİNCİ KISIM

HAPİS CEZALARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HAPİS CEZALARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER

Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler

Madde 6 - (1) Hapis cezalarının infaz rejimi, aşağıda gösterilen temel ilkelere dayalı olarak 
düzenlenir: 

BİRİNCİ KİTAP

AMAÇ VE TEMEL İLKELER, HAPİS CEZASI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
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a) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını önleyecek tedbir-
ler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulurlar.

b) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır. Hürriyeti 
bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını 
sağlayan maddî ve manevî koşullar 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 hususunda mümkün olan araç ve olanaklar 
kullanılır. Hükümlünün kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınmış haklarının dokunulmazlı-
ğını sağlamak üzere cezanın infazında ve iyileştirme çabalarında kanunîlik ve hukuka uygun-
luk ilkeleri esas alınır. 

d) İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan hükümlülere ilişkin infaz rejiminde, bu hü-
kümlülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara yer verilmesine özen gösterilir 
ve bu hususlar yönetmeliklerde 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 koru-
mak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.

g) Hükümlünün infazın amacına uygun olarak kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği hü-
kümlere uyması zorunludur. 

h) Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlâl edenler hak-
kında Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır. Cezalara, Kanunda belirtilen merciler, 
sürelerine uygun olarak hükmederler. Cezalara karşı savunma ve itirazlar da Kanunun gös-
terdiği mercilere yapılır.

İyileştirmede Başarı Ölçütü

Madde 7 - (1) Hapis cezalarının infazında hükümlülerin iyileştirilmeleri amacını güden prog-
ramların başarısı, elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle orantılı olarak ölçülür. Bunun için 
iyileştirme çabalarına yönelik olarak hükümlünün istekli bulunması teşvik edilir. 

(2) Hapis cezasının, kendisinde var olan zararlı etki yapıcı niteliğini mümkün olduğu ölçü-
de azaltacak biçimde düzenlenecek programlar, usûller, araçlar ve zihniyet doğrultusunda 
yerine getirilmesi esasına uyulur. İyileştirme araçları hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan 
saygısını korumasını sağlayacak usûl ve esaslara göre uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

CEZA İNFAZ KURUMLARININ TÜRLERİ 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

Madde 8 - (1) Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı 
teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı 
tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış 
çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün 
gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygu-
lanabileceği tesislerdir.

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 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 tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hüküm-
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lüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlü-
lerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup 
hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç 
işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk 
Ceza Kanununda yer alan;

a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78) , 

b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82) ,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) ,

d) Devletin güvenliğine karşı 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 edilir.

(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında 
bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini 
bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu kurumlara gön-
derilirler.

(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması 
hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır.

(5) (Değişik: 25/5/2005 - 5351/1 md.) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci 
maddede belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlü-
lerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan 
toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişilik-
lerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.

Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 

Madde 10 - (1) Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz 
edildiği Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Bu kurumlarda iç 
güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur.

(2) Bu maksatla kurulmuş kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması hâlinde, 
kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlülerin kaldığı bölümlerle 
bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilir.

Çocuk kapalı ceza infaz kurumları 

Madde 11 - (1) Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer neden-
lerle 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 alı-
narak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.

(3) Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz ku-
rumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda ayrı bölümlerin bulun-
maması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde veya di-
ğer kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılırlar. 

(4) Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur. 
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Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 

Madde 12 - (1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte onse-
kiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektik-
leri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri 
bulunan kurumlardır.

(2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki 
hükümlüler, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bölümlerinde bu madde-
deki esaslara göre barındırılırlar.

(3) 9 uncu madde kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının 
güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir. 

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri

Madde 13 - (1) Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımı, 23 üncü maddede belir-
tilen gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılır.

(2) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usûlleri yönetme-
likte gösterilir. 

Açık Ceza İnfaz Kurumları

Madde 14 - (1) Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları 
ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi 
bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen 
kurumlardır. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca 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 göste-
rilir. 

(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 hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin ceza-
sı alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı 
veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az 
olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam 
etmekte olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalış-
ma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun kararı ile 
kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin onayına sunulur. 

Çocuk Eğitimevleri

Madde 15 - (1) Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hüküm-
lülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları gü-
dülerek yerine getirildiği tesislerdir. 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 tamamlayabilmeleri bakımından 
yirmibir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir. 

(3) Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile 11 inci madde kapsamına girenler hariç ol-
mak üzere, bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz kurumlarına gönde-
rilmezler. 



560 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ 

Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni İle Ertelenmesi 

Madde 16 - (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hü-
kümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kuru-
munda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş 
sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bö-
lümlerinde 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 kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya 
da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzen-
lenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Baş-
savcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek 
suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde 
bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bil-
dirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca 
veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönem-
lere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri 
bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeye-
ceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, 
mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam 
ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâ-
linde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı 
infaz hâkimliğine başvurulabilir.

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bu-
lunan 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 kalan-
lardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle 
tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının 
dördüncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun 
yerlerde infaz 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 toplum güvenliği bakı-
mından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada 
belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.

Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi

Madde 17 - (Değişik: 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 Baş-
savcılığınca ertelenebilir.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.

(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası 
açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
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(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yük-
seköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli 
hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya ta-
rım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sü-
rekli bir tedaviyi 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 gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.

(6) Bu madde hükümleri;

a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçlardan mahkûm olanlar,

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,

c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, 

hakkında uygulanmaz.

Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı

Madde 18 - (1) Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal 
rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli görülme-
yerek infaz kurumlarına geri gönderilenlerin cezaları, belirlenen infaz kurumlarının mahsus 
bölümlerinde infaz edilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin cezalarının infazı için belirlenen infaz kurumlarının ihtiyaç 
duyduğu uzman ve diğer tıp görevlileri, Sağlık Bakanlığınca karşılanır.

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 uyandırır-
sa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır.

(2) (Değişik: 24/1/2013 - 6411/5 md.) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlar-
da ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır.

(3) (Ek: 24/1/2013 - 6411/5 md.) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye 
öncelikle çağrı kâğıdı gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜMLÜLERİN CEZA İNFAZ KURUMLARINA KABUL İŞLEMLERİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlemler

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 kaydedilen ilâmdaki cezanın süresi gözetile-
rek 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 düzenlenen ceza infaz kurumuna alındığı ve 
salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir 
belge verilir.
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Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri 

Madde 21 - (1) Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen 
adlî para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının 
yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul 
odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma 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 başlandığı gün “hükümlü defte-
ri”ne kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. 

(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 bilgi-
ler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, Kanunun 
zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. 

Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi

Madde 22 - (1) Hükümlülere, kuruma alındıklarında uygulanacak iyileştirme çalışmaları, 
disiplin suçları ve cezaları, bilgi edinme ve şikâyet yolları, hak ve sorumlulukları gibi konular 
ile kurumdaki yaşam biçimine uyum sağlamaları için gereken bilgiler, kurum yöneticileri 
tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ olunur. İnfaz sonrası koruma ve yardım 
konusunda ayrıca bilgi verilir. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu hükümlülere kendi dilinde, 
mümkün olmadığında İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak bildirilir. Duyma ve konuş-
ma engellilere işaret diliyle anlatılır. Görme engellilere ise kendi alfabeleri ile yazılmış kitap-
çık verilir. 

(2) Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında, başka kuruma nakillerinde ve has-
taneye yatırılmalarında, istekleri üzerine ailelerine veya gösterdikleri kişilere; hükümlü ya-
bancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde, uyruğu olduğu devletin diplomatik temsilci-
lik veya konsolosluğuna durum bildirilir. 

(3) Askerlik çağına giren, hâlen silâh altında bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarına alın-
malarında, başka kuruma nakillerinde veya kurumda iken askerlik çağına girmeleri veya 
salıverilmeleri hâlinde durum, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir.

(4) Hükümlülerin ölümü hâlinde de yukarıdaki hükümler uygulanır ve ayrıca durum ailele-
rine derhâl bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMLÜLERİN SINIFLANDIRILMASI VE CEZALARIN İNFAZI 

Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması 

Madde 23 - (1) Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) Hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve sağlık durumları, suç işlemeden önceki 
yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça bakış 
açıları, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlenerek, durumlarına uygun infaz kurumları-
na ayrılmaları ve bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejimi; gözlem, inceleme ve 
değerlendirme yöntemiyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza 
infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yapılır. Hükümlüler, işledikleri suç tiple-
rine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altın-
da bulundurulmaları gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına 
veya normal güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilirler. 

b) Bu merkezlerde; mümkün olduğunca kriminoloji, penoloji, davranış bilimleri, adalet psi-
kolojisi veya ceza hukuku alanında bilgi ve deneyime sahip yöneticiler, psikiyatri uzmanı, 
hekim, adlî tıp uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik 



CG
TİK

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 563

danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi uzman görevliler 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 bunların noksanlığı hâlin-
de kadın, çocuk ve kadın ve erkek gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan 
bölümlerinde yerine getirilir. 

d) Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden başlayarak tek kişi-
lik 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 gönderilmeleri gereken 
infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda göste-
rilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez.

f) Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde göz-
leme tâbi tutulmayabilir.

g) Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakan-
lığına gönderir. Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça 
belirlenir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5351/2 md.) Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma so-
nunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz kurumunda veya o yer Cumhuriyet Baş-
savcılığına bağlı diğer ceza infaz kurumlarında kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları 
Bakanlığa gönderilmez ve cezalarının infazına, bulundukları veya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam olunur.

(2) Hükümlülerin gözleme tâbi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına dair hüküm-
ler, askerî cezaevleri 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.) 

Hükümlülerin Gruplandırılması

Madde 24 - (1) Hükümlüler; 

a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler, 

b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine tâbi 
tutulması gerekenler,

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 İnfazı

Madde 25 - (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 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 eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi 
hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi 
ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.
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d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya 
meslek etkinliğini yürütebilir.

e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak 
üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere 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 veril-
mez.

h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme 
faaliyetine katılamaz. 

ı) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygu-
lanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, 
mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik 
ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma 

Madde 26 - (1) Hükümlü, hapis cezasının yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla dü-
zenlenen infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla yükümlüdür.

(2) Hükümlü, ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum 
göstermekle yükümlüdür. Her ne amaçla olursa olsun, bilerek kendi yaşamlarını ve beden-
sel bütünlüklerini tehlikeye düşürecek 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 durumları gecikmeksizin kurum 
yönetimine bildirmek, kendi ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun davranışlar gös-
termek zorundadır. 

(2) Hükümlü, hem kendi, hem de diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek ey-
lemlerden kaçınmakla yükümlüdür. 

Bina ve Eşyanın Korunması 

Madde 28 - (1) Hükümlü, barındırıldığı odayı, kurum binasını, yönetimce kendisine bırakılan 
şeyleri düzenli 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 belirle-
nen meslek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânları 
ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya işyurtlarında çalıştırılabilirler. 

(2) Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek 
meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya 
güçlendirmektir. Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel 
durumları göz önünde bulundurulur.
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(3) Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur. Öğretim ku-
rumlarına veya örgün eğitime devam eden çocuk ile genç hükümlüler, öğretim yılı içinde 
atölye ve işyerlerinde çalıştırılmazlar. 

(4) Bunların çalıştırılmalarında 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Kurum Dışında Çalıştırma

Madde 30 - (1) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında 
bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler, kurum dışın-
daki iş alanlarında çalıştırılabilirler. 

(2) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza infaz kurumu görevlileri gözetiminde, ka-
palı ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dış güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler 
altında çalıştırılırlar. 

(3) Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında 
kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazası aranmaz.

(4) İş alanlarına sahip kuruluşların hükümlü çalıştırmaları teşvik olunur. 

(5) Hükümlülerin kurum dışında çalışma esasları tüzükte gösterilir. 

Kurum Hizmetinde Çalıştırma

Madde 31 - (1) (Değişik: 25/5/2005 - 5351/3 md.) İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem kuru-
lu kararı ile kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırıla-
bilir. Çocuk hükümlüler, kendi yaşam alanları veya eğitsel amaçlar dışında çalıştırılamazlar.

(2) Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılamaz. 

Ücret ve Sosyal Haklar

Madde 32 - (1) Çalışan hükümlülere ürettiklerinden elde edilen gelirden, çalışmaları karşılı-
ğı ücret ödenir ve bu hükümlüler sosyal haklardan yararlandırılırlar.

(2) Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olanlar ile bunların hak sahiplerine yapılan her türlü yar-
dım ve giderler, kendi mevzuatları çerçevesinde ilgili sosyal güvenlik kurumunca karşılanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK

Kurumların İç Güvenliği

Madde 33 - (1) Kurumların iç güvenliği, Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma görevlileri 
tarafından sağlanır. İç güvenlik görevlileri, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri ile işbirliği 
yapar. 

(2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerindeki idare ile infaz ve koruma görevlileri; firarların 
önlenmesi, asayiş ve disiplinin sağlanması için gözetim ve denetimle yükümlüdürler.

Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi

Madde 34 - (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar 
aşağıdaki hâllerde açılır: 

a) Kurum hekimine, revir, hamam ve berbere gitme, başka odaya nakil.

b) Hastane ve duruşmaya gönderme ve başka kuruma nakil.
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c) Tahliye, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim, öğretim, spor ve iyileştirme çalışmaları, 
kurumda çalıştırma.

d) Kurullara çağrılma.

e) Ölüm, deprem veya yangın gibi olağanüstü hâller.

f) Cezaevi idaresince gerekli görülen hâller.

(2) Hükümlüler, yukarıda sayılan hâller dışında, diğer odalardaki hükümlüler ve kurum gö-
revlileri ile temasta bulunamazlar. 

Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar 

Madde 35 - (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde 
bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbî malzeme ve diğer 
ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir.

Arama

Madde 36 - (1) Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında haber-
siz olarak her zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama yapılır.

(2) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu 
görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZA VE TEDBİRLERİ, ÖDÜLLENDİRME

Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları

Madde 37 - (1) Hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin 
ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını 
emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin 
niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

(2) Suç oluşturan eylemlerden dolayı açılan kamu davası, disiplin soruşturması yapılmasını 
ve cezanın uygulanmasını engellemez. 

Disiplin Cezaları ve Tedbirleri

Madde 38 - (1) Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları 
ağırlık derecesine göre şunlardır: 

a) Kınama.

b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma.

c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma.

d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama.

e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma.

f) Hücreye koyma.

(2) Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak 
uygulanamaz.

Kınama 

Madde 39 - (1) Kınama cezası, hükümlüye eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun 
açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir.
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(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 davranış-
larda 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 bulundurmak.

g) Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak.

h) Yatma plânına uymamak.

ı) Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak.

j) İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak.

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 alıkoyma cezası, hükümlünün bir aydan üç 
aya kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan 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 ka-
tılmak.

e) Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak.

f) Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya vermek veya satmak.

g) Açlık grevi yapmak.

Ücret Karşılığı Çalışılan İşten 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 bırakılmasıdır. 

(2) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) İş elbisesini giymemek.

b) İş yerini izinsiz terk etmek.

c) İş yerindeki çalışma 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.
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g) İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye düşürmek veya 
bunlara ağır zarar vermek.

h) İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak.

Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama

Madde 42 - (1) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama ce-
zası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, 
televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından 
yararlanmaktan 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 bulun-
mak.

d) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yapmak.

e) Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.

(3) Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra ken-
disine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan 
başlanamaz. 

(4) Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afet hâllerinde 
yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde hükmü uygulanmaz. 

Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 

Madde 43 - (1) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma 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 prog-
ramları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sos-
yal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, 
avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum 
görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa 
olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, 
mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını en-
gellemek.

f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak.

(3) Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde 
hükmü uygulanmaz.

Hücreye Koyma 

Madde 44 - (1) Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre 
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bir günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüz-
lü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır.

(2) Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.

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 çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde 
kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara 
katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak.

g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasak-
lanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, 
bulundurmak, kullanmak.

h) Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere şiddet kulla-
narak engel olmak veya buna kalkışmak.

ı) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya vermeye kalkışmak.

j) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.

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 geçirmek.

m) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teş-
vik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.

(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 sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile görevlileri 
her türlü kasten yaralamak.

f) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara kalkışmak 
veya cinsel tacizde bulunmak.

g) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, 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 almak.

ı) Firar etmek veya tünel kazmak.

j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde 
kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup 
oluşturmak.
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k) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı 
kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

l) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

m) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.

(4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir.

(5) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüşmesine engel 
olunmaz.

Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri

Madde 45 - (1) Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri, çocuğun 
disiplin cezası gerektiren eyleminin gerçekleşme riskinin bulunması hâlinde bu riski ortadan 
kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkânsız zararların doğmasını önle-
mek amacıyla uygulanan ve ceza niteliği taşımayan koruma ve önleme amaçlı tedbirlerdir.

(2) Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri şunlardır: 

a) Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek.

b) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek.

c) Bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek.

d) Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığı işyerini veya 
atölyeyi değiştirmek.

e) Belli yerlere girmesini yasaklamak.

f) Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak.

Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 

Madde 46 - (1) Uyarma: Çocuğa eyleminin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklan-
ması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. 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 değiştirmek.

d) Yatma ve kalkma zamanına uymamak.

e) Sayımı geciktirmek veya geç çıkmak.

f) İzin alması gereken durumlarda diğer odalara izinsiz gitmek.

g) Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiyecek bulundurmak. 

h) Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişilere, kurum dışında katıldığı faaliyetlerin 
görevlilerine ve arkadaşlarına kaba veya saygısız davranmak.

ı) Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yanlış bilgilendirmek, 
yalan söylemek.

j) Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat etmemek.

k) Katıldığı etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bulundurması gereken araç ve gereçleri yanın-
da bulundurmamak.
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l) Kurum içinde katılması gereken faaliyetlere katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan 
sonra izinsiz ayrılmak.

m) Siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, 
ilân, broşür ve buna benzer eşyaları bulundurmak, asmak, teşhir etmek ya da üzerinde ta-
şımak.

(2) Kınama: Çocuğun, daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci kez 
tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir. 

(3) Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme: Disiplin cezası gerektiren eylemin sonuçları-
nın, istekli olması koşulu ile çocuk tarafından onarma, tazmin etme veya eski hâle getirme 
suretiyle giderilmesidir. Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 

a) Başkasına ait eşyayı izinsiz 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 etmek.

f) Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde almak veya kullanmak.

g) İşini kasten kötü yapmak veya çalışması gerekirken çalışmamak.

h) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde kendisine verilen ödev ve görevleri yapmamak.

ı) Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerlerden aldığı kitap, araç ve gereçleri zama-
nında geri vermemek, eksik vermek ve bunlara zarar vermek.

j) Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanımları ile kuruma ait taşınır ve taşınmaz mal-
ları veya başkasına ait herhangi bir eşyayı yakmak, kırmak veya hasara uğratmak.

k) Üzerinde bulundurulmasına izin verilmeyen veya bulundurabileceğinden fazla eşya veya 
para bulundurmak.

l) Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma bağlı yerlere sokmak veya yanında bu-
lundurmak.

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 ge-
tirme cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde çalışması karşılığında 
aldığı ücret ve ailesinden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün süre 
ile kesilmesidir.

(5) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma: Çocuğun otuz güne kadar sosyal, kültürel ve spor-
tif faaliyetlere katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler 
şunlardır: 

a) Kumar oynamak.

b) Kavga etmek.

c) Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenliğini 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.
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f) Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.

g) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı 
kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 

h) Katıldığı faaliyetlerin akışını ve düzenini engelleyici ve bozucu nitelikte kastî davranışlarda 
bulunmak, faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu davranışlarına 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 ayrıca-
lıkların otuz gün süre ile geri alınmasıdır. 

(7) İznin ertelenmesi: Disiplin cezasını gerektiren eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine 
göre çocuğun izninin altmış güne kadar ertelenmesidir. Bu disiplin cezasını gerektiren ey-
lemler şunlardır: 

a) Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husumet hislerini tahrike çalışmak, imtiyaz ve 
menfaat hırsları yaratmak.

b) Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma getirmek, kullanmak, bulundurmak, satmak, 
kullanmış olarak kuruma gelmek.

c) Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanmak, haraç almak.

d) Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu işler için kullanılabilecek madde ve aletleri 
yapmak, saklamak, bulundurmak.

e) İdareye ait olup kendisine verilmemiş bulunan yatak, battaniye, karyola ve dolap gibi eş-
yayı zapt etmek ve yeni gelenlere satmak. 

f) Kurum görevlilerine hakaret etmek, karşı gelmek.

g) Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokan davranışlarda bulunmak.

h) Mazeretsiz olarak izinden dönmesi gereken zamandan geç dönmek ve uyması gereken 
koşullara uymamak.

ı) Kuruma yasak eşya sokmak, başkasına vermek veya satmak.

j) Okul, işyeri gibi gitmesi gereken bir yere gitmemek, katılması gereken faaliyetlere katıl-
mamak.

k) Hakaret veya iftira etmek, alçaltıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak, başkalarını 
bu tür davranışlara kışkırtmak.

l) Suç örgütlerinin propaganda ve eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

m) Kurum dışına izinsiz çıkmak.

n) Kurumca verilen kimlik kartında veya kendisine verilen her tür belgede tahrifat yapmak, 
sahte belge düzenlemek, kullanmak.

o) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak, katılanları faaliyetleri terk 
etmeye zorlamak veya kışkırtmak.

p) Kasten başkasını yaralamak.

(8) Kapalı ceza infaz kurumuna iade: Çocuğun, eyleminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk ka-
palı ceza infaz 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 infaz kurumuna iade edilemez. Kapalı ceza infaz 
kurumuna iadeyi gerektiren eylemler şunlardır: 
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a) Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silâh ve patlayıcı madde 
kullanmak suretiyle 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 teşebbüs 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 teşeb-
büs ve bu tür davranışlara kışkırtmak.

ı) Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapmak veya yaptırmak.

(9) Odaya kapatma cezası: Sekizinci fıkrada belirtilen kapalı infaz kurumunda bulunan ço-
cuğun, aynı fıkrada 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 uygula-
nır. Çocuk, cezanın infazı öncesinde, sırasında ve sonrasında doktor kontrolünden geçirilir. 
Cezanın infazı sırasında çocuğun; ailesi, avukatı ve yasal temsilcisiyle görüşmesine izin ve-
rilir.

Disiplin Soruşturması

Madde 47 - (1) (Değişik: 25/5/2005 - 5351/4 md.) Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katıl-
maktan alıkoyma 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 soruş-
turmaya başlanır.

(3) Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ekleri disiplin 
kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre infaz hâkimi-
nin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir. 

(4) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Haklarında disiplin soruşturması yapılan-
lara, yüklenen eylemin niteliği ve sonuçları ile üç gün içinde savunmalarını vermeleri, aksi 
hâlde bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Savunma yazılı olarak 
sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü savunma tutanakla saptanır. Türkçe bil-
meyenlerle, sağır ve dilsizlerin savunmaları tercüman aracılığıyla alınır. 

(5) Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç üç gün içinde ka-
rara bağlanır. Disiplin kurulu, yasada yazılı disiplin cezası uygulanmasına veya disiplin cezası 
verilmesine yer olmadığına karar verebilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır ve 
kararda şikâyet mercii ve süresi açıkça gösterilir.

(6) Disiplin kurulu kararı, haklarında soruşturma yapılanlara yönetim tarafından derhâl tebliğ 
edilir. 

(7) Kurumun iç düzenini ve hükümlülerin yaşam ve beden bütünlüklerinin ciddî tehlike al-
tında bulunması nedeniyle derhâl tedbir alınması zorunlu olan hâllerde, kurumun en üst 
amiri 49 uncu maddede belirtilen tedbirleri almakla beraber soruşturmayı başlatır. Bu hâlde 
infaz hâkimine bilgi verilir.
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Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması

Madde 48 - (1) 37 ilâ 46 ncı maddelerde yer alan eylemlerin tanımına uymayan ve kanunda 
tanımları yapılmamış olan eylemler, nitelik ve ağırlıkları bakımından bunlara benzediklerin-
de, aynı maddelerdeki disiplin cezaları ile karşılanırlar. 

(2) Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten 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 hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye koyma 
cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin cezalarının infazına 
derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme 
tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin infa-
zına başlanmaz.

b) Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi yapıl-
maz, ancak bu süre hakederek salıverme tarihini geçemez.

c) Hücreye koyma cezasına ilişkin disiplin cezalarının infazından önce ve infazı sırasında 
hükümlü, hekim tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa 
cezanın infazı sonraya bırakılır veya hekiminin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Koşullu 
salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam teşekküllü Devlet veya üni-
versite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası infaz 
edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır. Ra-
porlar infaz dosyasına konulur. 

(4) İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasın-
da aşağıda belirtilen süreler esas alınır;

a) Kınama cezası onbeş gün,

b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,

c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,

d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç ay,

e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,

f) Hücreye koyma cezası 44 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fık-
rasındaki hâllerde bir yıl,

g) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f) bendinde belir-
tilen süre,

Sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli olmak koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
cezalar kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar, kurumun en üst 
amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.

(5) Çocuk hükümlüler hakkında verilen disiplin cezaları;

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 sonunda,

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, 
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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 infaz tarihinden itibaren başlar. 

(6) Disiplin kurulu, kurum kurallarına uyma, iyileştirme programında ilerleme veya verilen 
ceza ile amaçlanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hakkında vermiş olduğu ce-
zayı süre koşulu aranmaksızın her zaman kaldırabilir. 

Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler

Madde 49 - (1) Yönetim, disiplin soruşturması yapılan hükümlünün odasını, iş ve çalışma 
yerini değiştirebilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlü-
lerden ayırabilir.

(2) Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması hâ-
linde, asayiş ve düzeni sağlamak için Kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler de alınır. 
Tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

Zorlayıcı Araçların Kullanılması 

Madde 50 - (1) Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve 
bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçlar;

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 hükümlünün kendisine veya başkalarına za-
rar 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 - (Değişik: 24/1/2013 - 6411/6 md.) 

(1) Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faali-
yetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine 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 hükümlüler, en geç üç ayda bir kez olmak 
üzere, üç saatten yirmidört saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde ceza infaz kuru-
mu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.

b) Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar 
ana ve babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin 
yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.

c) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.

d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.

e) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilir.

f) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki katına kadar artırılabilir.
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g) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları 
sağlanabilir.

h) Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilir.

ı) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı verilebilir. 

j) Hediye verilebilir.

k) Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir.

(4) Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam ve 
şartları, suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir.

Şikâyet ve İtiraz

Madde 52 - (1) Disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı şikâyet ve itiraz durumunda 16.5.2001 
tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Diğer mevzuattan kaynaklanan dilekçe ve şikâyet hakkı saklıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

HÜKÜMLÜLERİN NAKİLLERİ

Nakiller

Madde 53 - (1) Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, has-
talık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.

(2) Hükümlü nakilden önce aranır ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî hekime mua-
yene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst amirince 
derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı olmak üze-
re en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî rapor ile 
belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve durum Adalet 
Bakanlığına bildirilir.

Kendi İstekleri İle Nakil

Madde 54 - (1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara 
nakledilebilmeleri için;

a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe ver-
meleri,

b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış 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 barındırıldığı 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 uygulanmaz.

(2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil 
hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır. 
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Disiplin Nedeniyle Nakil

Madde 55 - (1) Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde 
kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine 
Bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilir.

(2) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can gü-
venliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadırlar.

Zorunlu Nedenlerle Nakil

Madde 56 - (1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kulla-
nılamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu ne-
denlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında 
Adalet Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.

Hastalık Nedeniyle Nakil 

Madde 57 - (1) Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam 
teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır.

(2) Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık ku-
rulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı ol-
mak üzere iki uzman hekim tarafından 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 Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. 

(3) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık ku-
rulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir. 

(4) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin var-
lığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir.

(5) Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum 
hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlen-
diği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir.

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 kırı-
cı şekilde nakledilemez. Nakil sırasında alınacak tedbirler, hükümlünün firarını önleyici ve 
yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşamaz, birbirleriyle ve görevlilerle 
herhangi bir tartışmaya girmelerini engelleyici boyutları geçemez.

(3) (Değişik: 24/1/2013 - 6411/8 md.) Çocuk eğitimevlerine nakiller kurum görevlisinin ne-
zaretinde yapılır. Açık ceza infaz kurumlarına nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılır. 
Bu hâlde hükümlünün, aynı il sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakil-
lerde aynı gün içinde; farklı illerde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde ise ku-
rum 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.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI, GÜVENCELERİ VE KISITLAMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

SAVUNMA HAKLARININ KULLANILMASI, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KATILMA, 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı

Madde 59. - (1) Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletna-
mesi olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

(2) Avukat ve noter ile görüşme, meslek kimliklerinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve 
çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayaca-
ğı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde yapılır. 

(3) Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme yapa-
mazlar. 

(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5351/5 md.) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve 
müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 
sayılı Kanunun 220 nci, İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer 
alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiil-
leri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer 
suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu 
veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin ka-
rarıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği 
veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi 
belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı 
ilgililer, 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebilirler.

(5) (Ek ibare: 25/5/2005 - 5351/5 md.) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası söz-
leşmelere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla, Yabancı ülkelerde haklarında so-
ruşturma veya kovuşturma yapılmakta olan, yabancı ülke veya uluslararası yargı mercilerin-
de dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı 
uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak 
veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâ-
letnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avu-
katla birlikte görüşme yapabilirler. 

Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü

Madde 60 - (1) Ceza infaz kurumlarında, olanaklar elverdiğince, kültürün ve sanatın çeşitli 
dallarını temsil eden programlar hazırlanır ve hükümlülerin bunlara katılmaları hususundaki 
usûller düzenlenir. 

(2) Bu programların temel hedefi, hükümlülerin ifade yeteneklerini geliştirmelerini ve bilgi-
lerini artırmalarını sağlamaktır. 

(3) Kurumun kültür ve sanat programları, Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ku-
rum en üst amiri tarafından düzenlenir. Bu maksatla Devletin kültür ve sanat işleriyle görevli 
kuruluşları gerekli yardımları yaparlar. 

(4) Hükümlülerin ifade özgürlüğü çerçevesinde gerçekleştirebilecekleri yayın etkinlikleri, 
kurumda çalışma esaslarını düzenleyen hükümlere ve bu husustaki koşullara bağlıdır.

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 61 - (1) Ceza infaz kurumlarında, kurumun büyüklüğüne göre, kütüphane veya kitap-
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lık oluşturulur. Kütüphanelerde veya kitaplıklarda verilen derslere kaynaklık edecek kitapla-
rın yanı sıra olanaklar ölçüsünde hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmelerini, okuma 
alışkanlığı edinmelerini ve kültür bakımından ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak kitaplar 
da bulundurulur. 

(2) Hükümlüye kurum kütüphanesinden yararlanma imkânı verilir.

(3) Bu hizmet, gezici kitaplıklarla da yerine getirilebilir. 

Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı

Madde 62 - (1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz 
yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

(2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahke-
melerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf-
lar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, 
hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hüküm-
lülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz.

(3) Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları 
kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

GÜNLÜK YAŞAMDA HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Hükümlünün Barındırılması ve Yatırılması

Madde 63 - (1) Tehlikeli hâli bulunan hükümlü ancak bir veya üç kişilik odalarda, diğer 
hükümlüler ise kurumun fizikî yapısı, kapasite durumu ve güvenlik gerekleri göz önüne alı-
narak 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 çı-
kar amaçlı örgüt suçluları ile terör suçlularının Kanunda sayılan hâller dışında bir araya gel-
melerine ve bağlantı kurmalarına izin verilmez. 

(4) Oda ve kısımlarda iklim koşulları göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandır-
ma ve hijyen sağlanır.

Hükümlünün Giydirilmesi 

Madde 64 - (1) Muhtaç hükümlülere talepleri hâlinde, idare tarafından iklime ve sağlığa 
uygun giysiler verilir. 

(2) Hükümlülerin giysileri, iç ve dış güvenlik görevlilerinin giymekte olduğu üniformalara 
benzer şekil ve renkte olamaz.

Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması 

Madde 65 - (1) Anaları hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunma-
yan sıfır - altı yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında kalabilirler. Bu çocuklar gündüzle-
ri ceza infaz kurumu bünyesindeki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya 
diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakımevlerinde barındırılırlar.

(2) Analarının yanında kalan çocuklara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçlarına göre yiyecek ve 
içecek verilir.
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(3) Üç yaşını doldurmuş çocuklar, hâkim kararıyla çocuk yuvalarına veya yetiştirme yurtla-
rına yerleştirilebilirler. Bu çocukların belirlenecek bir program ve usule göre zaman zaman 
analarıyla temasları sağlanır.

Hükümlünün Telefon İle Haberleşme Hakkı

Madde 66 - (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve 
usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon gö-
rüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt men-
subu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. 

(2) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde hükümlüler, ücretli telefonlarla ser-
bestçe görüşme yapabilirler. 

(3) Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler 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 saklanır. 

(4) Hükümlüler açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuk eğitimevlerinde araç telefonu, 
telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramaz ve kullanamaz-
lar. 

Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları İle İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı

Madde 67 - (1) Hükümlü, ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi bulunduğu takdir-
de bu sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir. 

(2) Merkezî yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, yararlı olmayan yayınların izlenmesini ve 
dinlenmesini engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız anten kullanılarak televiz-
yon ve radyo izlenmesine ve dinlenmesine izin verilir. Bu cihazlar, bedeli kendisi tarafından 
ödenmek koşuluyla hükümlü adına kurumca satın alınır. Her ne biçimde olursa olsun dışar-
dan gelenler tarafından getirilen radyo, televizyon ve bilgisayarlar kuruma alınmaz. 

(3) Kapalı ve açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde ancak, eğitim ve iyileştir-
me programları çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve işitsel eğitim 
araç ve gereçlerinin kullanımına izin verilebilir. Eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldı-
ğı takdirde denetim altında internetten yararlanılabilir. Hükümlü, odasında bilgisayar bulun-
duramaz. Ancak, Adalet Bakanlığının uygun görmesi hâlinde eğitim ve kültürel amaçlı olarak 
bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin verilebilir. 

(4) Bu haklar, tehlikeli hâlde bulunan veya örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtla-
nabilir. 

Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı

Madde 68 - (1) Hükümlü, bu maddede belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen 
mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme 
hakkına sahiptir. 

(2) Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar; mektup 
okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst ami-
rince denetlenir. 

(3) Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör ve çı-
kar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan, 
kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren mek-
tup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hükümlü tarafından yazılmış ise gönderilmez. 
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(4) Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mek-
tup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir. 

Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı

Madde 69 - (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, dinî bayram, yılbaşı veya kendi 
doğum günlerinde, dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hedi-
yeyi 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 bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilir ve 
ibadette kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve 
bulunduğu yerlerde muhafaza edebilir. 

(2) Hükümlünün, mensup bulunduğu dinin görevlilerince ziyaret edilmesine ve onlarla ileti-
şim kurmasına, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla izin verilir. 

Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri

Madde 71 - (1) Hükümlü, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için mu-
ayene ve tedavi olanaklarından, tıbbî araçlardan yararlanma hakkına sahiptir. 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 bakanlıklarınca birlikte belirlenecek kalori esa-
sına göre, sağlıklı ve güçlü kalması için nitelik ve nicelik olarak besleyici, sağlık koşullarına 
uygun, makul çeşitlilikte, yaş, sağlık, çalıştığı işin özelliği, dinî ve kültürel gerekleri göz önün-
de tutularak besin verilir ve içme suyu sağlanır. 

(2) Hükümlü, kendisine verilen günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını ku-
rum kantininden sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu maddeler, idarenin izin 
ve kontrolü altında dışardan sağlanabilir. 

(3) Hasta hükümlüye, kurum hekiminin belirleyeceği besinler verilir. 

(4) Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere durumlarına uygun 
gıda verilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İYİLEŞTİRME 

BİRİNCİ BÖLÜM
BİREYSELLEŞTİRME

İyileştirme Programlarının Belirlenmesi

Madde 73 - (1) Hükümlünün geçmişi, suçluluk nedenleri, suç sicili, fizik yeteneği ve ruhsal 
yapısı, kişisel doğası, arz edebileceği tehlike hâlleri, hapis cezasının süresi, salıverildikten 
sonraki beklentisi dikkate alınarak, 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 yerleştirilir. 



582 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 74 - (1) Hükümlülerin yerleştirildikleri kurum veya bölümlerde bireyselleştirmeyi 
mümkün kılacak sayıda bulundurulmalarına özen gösterilir. 

(2) İyileştirme programları uygulanan grupların özelliklerine göre değişik güvenlik tedbirle-
rine yer verilir.

(3) Tehlikeli hâlde oldukları saptanan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri için yapılacak çalış-
malarda on kişiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM

Eğitim Programları 

Madde 75 - (1) Ceza infaz kurumlarında bulunduğu süre içinde hükümlüye, kişiliğini gelişti-
recek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi 
sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak programlar uygulanır. 

(2) Hükümlünün yaş, ceza süresi ve yeteneklerine öncelik verilerek ekonomik ve kültür du-
rumuna uygun biçimde düzenlenen eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek öğre-
tim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko - sosyal hizmet konularını 
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 ya-
rarlanmaları sağlanır.

Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler

Madde 77 - (1) Hükümlülerin iyileştirilme çabalarında başarıya ulaşılması için dernekler, 
vakıflar ve gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu 
maksatla olanakları ölçüsünde, gerekli yardımları yapmakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE TIBBÎ MÜDAHÂLELER

Hükümlünün Muayene ve Tedavisi

Madde 78 - (1) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan 
muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle ya-
pılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. 

(2) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluş-
ları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla 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 gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gereken öneri-
leri içeren bir rapor düzenler ve kurum yönetimine verir. 
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Hastaneye Sevk 

Madde 80 - (1) Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye sevkine gerek duyulduğunda du-
rum, kurum hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir. 

İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli 

Madde 81 - (1) Kurum hekimi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve inceleme-
ler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa 
durum, kurum yönetimine bildirilir.

Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi 

Madde 82 - (1) Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içe-
cekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı 
bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince bilgilendirilirler. Psi-
ko - sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır 
ve sonuç alınamaması hâlinde, beslenmelerine kurum hekimince belirlenen rejime göre 
uygun ortamda başlanır.

(2) Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlülerden, birinci 
fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya 
bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın ku-
rumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teş-
hise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike 
oluşturmamak şartıyla uygulanır.

(3) Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi redde-
den hükümlülerin sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya ceza infaz kuru-
munda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı hâlinde 
de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum hekiminin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. 
Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü için 
hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaksızın 
başvurulur.

(5) Bu madde uyarınca hükümlülerin sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik zorlayı-
cı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DIŞARIYLA İLİŞKİLER

Hükümlüyü Ziyaret

Madde 83 - (1) Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve ka-
yın 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 edilebilir. (Ek cümle: 24/1/2013 - 6411/9 md.) Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi 
bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından yazılı olarak izin verilebilir.

(3) Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık 
olmak üzere iki biçimde yaptırılır. 
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Yabancı Hükümlüleri Ziyaret 

Madde 84 - (1) Yabancı hükümlülerin, vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilciliği veya 
konsolosluğunun ziyaret istemleri, mevzuatta belirlenen esas ve usûllere uygun olarak gecik-
tirilmeden yerine getirilir. 

(2) Diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayan devletler vatandaşlığındaki hü-
kümlüler ile mülteci veya vatansız olan hükümlülerin, yararlarını koruyan devletin diploma-
tik temsilciliği veya bu gibi kimseleri koruma görevini üstlenmiş ulusal veya uluslararası ku-
ruluşlarla görüştürülmelerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

(3) 83 üncü madde hükümleri saklıdır.

Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi

Madde 85 - (1) (Değişik: 8/8/2011 - KHK - 650/28 md.;İptal: Anayasa Mahkemesinin 
18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden 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 Bakanlı-
ğından izin almak zorundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensup-
ları 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 ziyaret edilebilir. 

(3) Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum yöneti-
mince alınır. Ziyaret ve görüşmeler yasal zorunluluk olmadıkça kurum görevlilerinin gözeti-
minde 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 ertelenebilir.

Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar

Madde 86 - (1) Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet 
ve özel kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güven-
liği için alınan ve uygulanan yasal 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 sokula-
maz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.

(3) Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa 
olsun, ceza infaz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üst-
leri metal dedektörle aranır; eşyaları x - ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 
geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kont-
rol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan 
sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu 
başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsil-
cileri, ceza 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 yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır. 

(4) Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan 
edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.
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(5) Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan her 
türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına 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 sürdür-
melerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir. 
Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan ted-
birlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst amirince 
bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler 
saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BEDEN EĞİTİMİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Beden Eğitimi

Madde 87 - (1) Hükümlünün toplumsal, ruhsal ve bedensel gelişmelerini sağlamak ama-
cıyla fizik ve ruhsal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor, beden eğitimi 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 elverdiği ölçüde, günde en az bir saat açık havada gezinmek olanağı verilir. Bu süre 
içerisinde bireysel spor da yapılabilir. Kurum dışındaki etkinliklere açık ceza infaz kurumları 
ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler katılabilirler. 

Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma 

Madde 88 - (1) Hükümlü, çalışma saatleri dışında ve belirlenecek düzene göre idarece ter-
tiplenen kurslara katılabilir ve kütüphaneden yararlanabilir. Bu konudaki programlar uzman-
ların önerileri ve hükümlünün istekleri dikkate alınarak kurum yönetimince belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA

Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması

Madde 89 - (1) Hükümlünün, Kanunun 107 nci maddesinde öngörülen süreleri, ceza infaz 
kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını 
iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyi-
leştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun 
görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekir. 

Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler

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 kişilerle ilişki kurması doğrultusunda katkı ve yardımda 
bulunulur.

Hükümlüye İş Bulmada Yardım

Madde 91 - (1) Hükümlü, salıverildiğinde iş bulması veya kendi işini kurması yönünde özen-
dirilir. Bu konuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla işbirliği yapılır. Bu husustaki 
ayrıntılar tüzükte gösterilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

İZİNLER

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri

Madde 92 - (1) Hükümlü; izin, hastaneye, Cumhuriyet Başsavcılığına veya duruşmaya sevk, 
eğitim, öğretim, işyurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet 
ve yangın hâlleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kuru-
mun dışına çıkarılamaz.

(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 tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cum-
huriyet 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 tarafından tayin 
olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dö-
nüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gös-
terme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza 
edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

İzinler

Madde 93 - (1) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar dışındaki hükümlü-
lere mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilebilir. İzinde geçen süreler hükümlülükte 
geçmiş sayılır.

(2) İzinlerin kullandırılması ile ilgili ayrıntılar tüzükte gösterilir.

Mazeret İzni

Madde 94 - (1) Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün 
isteği ile; 

a) Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz kurumu en üst amiri-
nin 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 felâketler nedeniyle zarara uğra-
dıklarının belgelendirilmesi koşuluyla kurum en üst amirinin görüşü, Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının önerisi ve Adalet Bakanlığının onayı ile,

Yol dışında on güne kadar mazeret izni verilebilir. 

(2) (Değişik: 27/4/2012 - 6301/1 md.) Bu Kanunun 25 inci maddesi kapsamına girenler 
hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik 
bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlünün, dış güvenlik 
görevlisinin refakatinde bulunmak şartıyla, talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayıyla;

a) İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle 
cenazesine katılması için yol süresi dışında iki güne kadar,

b) Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin 
anne veya babasından 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. (Değişik ikinci cümle: 24/1/2013 - 6411/ 10 md.) Hükümlünün, izin süresi 
içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya (a) bendinde belirtilen bir yakı-
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nının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz 
kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alın-
mak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilir. Yurt dışına çıkmasını gerektirmesi 
durumunda hükümlüye, bu madde gereğince izin verilemez.

Özel İzin

Madde 95 - (1) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda 
olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdür-
melerini 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 İzni

Madde 96 - (1) Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz ge-
çirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndük-
lerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum 
en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz 
saate kadar izin verilebilir. 

İzinden Dönmeme, Geç Dönme

Madde 97 - (1) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hü-
kümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler 
uygulanır.

(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi 
yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İNFAZLA İLGİLİ 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 getirilemeyeceği ileri sürü-
lür 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 isteminin reddi hâlinde de aynı hüküm 
uygulanır.

(3) Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mah-
keme olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması

Madde 99 - (1) Bir kişi hakkında hükmolunan herbir ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını 
ayrı ayrı korurlar. Ancak, bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise, 
107 nci maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden bir toplama kararı istenir.

Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi

Madde 100 - (1) Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza 
infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süre, cezadan indirilir.
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(2) Ancak, cezanın infazını durdurmak için hükümlü, hastalığına kasten neden olmuşsa bu 
hükümden yararlanamaz. 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 gereken kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet 
savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.

(2) 99 uncu madde gereğince cezaların toplanması gerektiğinde, bu hususta hüküm vermek 
yetkisi, en fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye, bu durumda birden çok mahkeme 
yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye; hükümlerden biri doğrudan doğruya bölge 
adliye mahkemesi tarafından verilmiş ise, bölge adliye mahkemesine, Yargıtay tarafından 
verilmiş ise Yargıtaya aittir.

(3) Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan 
bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

BEŞİNCİ KISIM

SALIVERİLME ÖNCESİ VE SONRASI HÜKÜMLÜYE VE ESKİ HÜKÜMLÜYE YARDIM

BİRİNCİ BÖLÜM

İNFAZ KURUMUNA DIŞ YARDIMLAR VE HÜKÜMLÜLER ARASI YARDIMLAŞMALAR

İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar

Madde 102 - (1) Hükümlülerin ceza infaz kurumlarından salıverilmelerinden önce veya sa-
lıverilmelerinden sonra kişisel zorluklarını aşmalarını, iyileştirilmelerini 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 esasları 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 kurumunda ve salıveril-
melerinden sonraki yaşamlarında iş, meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak amacıyla 
katkıda bulunabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZİ İLE KORUMA KURULLARI

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları

Madde 104 - (1) Cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhan-
gi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko - sos-
yal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında 
sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine 
getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulur. 

(2) Salıverilme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurulları kurulur.

(3) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yön-
tem ve esasları, ilgili kanununda düzenlenir.
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BİRİNCİ KISIM

DİĞER CEZALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA VE ADLÎ PARA CEZALARININ İNFAZI

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma

Madde 105 - (1) Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer 
alan kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı 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, bölgelerinde bulunan bu tür kurumlardan hü-
kümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve hizmetler listesini oluştururlar. 
Bu listeler mahkemelere verilir. Mahkeme, bu listelerden uygun gördüğü hizmeti ve süresini 
hükümlüye önerir ve bunu reddetme hakkına sahip 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 infazı

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 ayını kesintisiz olarak geçiren,

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, 
cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan 
değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir neden-
le açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri 
gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından 
itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları hâlin-
de, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;

a) Sıfır - altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre 
kalan kadın hükümlüler,

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız ida-
me ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler,

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, 
Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanele-
rin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendiril-
melidir.

İKİNCİ KİTAP

DİĞER CEZALAR, TEDBİRLER, KOŞULLU SALIVERİLME VE TUTUKLULUK
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(4) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlülerin yuka-
rıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanmalarında, hak ederek tahliye tarihi esas alınır. 

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hüküm-
lünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

d) Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdür-
lüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiş-
tirilebilir.

(6) Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdür-
lüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı de-
netim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve 
önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, 

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine ka-
dar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tara-
fından karar verilir.

(7) Hükümlü hakkında;

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 
üncü maddesinde sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi,

b) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve 
cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya 
devam edilmesi,

c) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve ceza-
sının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma 
başlatılması, 

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hâkimi tarafından, hüküm-
lünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilir. Hükümlü hakkında soruş-
turma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza 
verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün 
cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi 
tarafından karar verilir.

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren 
iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade 
kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan 
hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde 
yazılı hükümler uygulanır.

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu 
salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli ra-
por, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönet-
melikle düzenlenir.
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Adlî Para Cezasının İnfazı

Madde 106 - (1) Adlî para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasın-
da belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden 
ibarettir. 

(2) Adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz 
gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder.

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemez-
se, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapse-
dilir.

(4) (Değişik: 26/2/2008 - 5739/5 md.) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının 
ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygu-
lanır.

(5) Adlî para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile üçüncü fıkra 
hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır. 

(6) Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî para ceza-
sının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit 
taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci 
takside ilişkin izin hükümsüz kalır. 

(7) Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî 
para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez. 

(8) Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten 
çıkartılır. 

(9) (Değişik: 26/2/2008 - 5739/5 md.) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelene-
mez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olması-
na rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır.

(10) (Mülga: 26/2/2008 - 5739/5 md.) 

(11) İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri ka-
lan 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 SALIVERİLME, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

Koşullu Salıverilme 

Madde 107 - (1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz 
süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet ha-
pis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm 
edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıveril-
meden yararlanabilirler. 

(3) Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; 

a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı, 
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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 iş-
lenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm 
edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, 
süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda 
çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;

a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası 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 fıkra hükümleri çocuklar hakkında uygulan-
maz.

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya 
kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.

(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre 
infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hake-
derek tahliye tarihini geçemez. 

(7) Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek 
üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkası-
nın gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir. 

(8) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde 
barınma imkânı da bulunan bir kurumda devam ederler. 

(9) Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebi-
lir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle 
iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum 
yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün dav-
ranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle ra-
por düzenleyerek hâkime verir. 

(10) Hâkim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz 
önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya 
herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldıra-
bilir. 

(11) Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından 
hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyor-
sa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun bulursa 
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hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Mahkeme, raporu uygun 
bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir 
suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uyma-
makta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır. 

(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün; 

a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen, 

b) (Değişik: 25/5/2005 - 5351/8 md.) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yü-
kümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek 
koşuluyla takdir edilecek bir sürenin,

Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınma-
sından 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 sayılır.

(15) Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına;

a) Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm 
edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından,

b) Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde koşullu salıveril-
me kararına esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahke-
mesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından,

Dosya üzerinden 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 Düzenin İşleyişine Karşı Suç-
lar” başlıklı Beşinci Bölüm, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında yer 
alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. 

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 

Madde 108 - (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan; 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının, 

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının, 

c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün, 

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanıla-
bilir. 

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan 
cezanın en ağırından fazla olamaz.

(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıveril-
mez. 

(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir 
yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler 
uygulanır. 

(6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi 
en fazla beş yıla kadar uzatılabilir. 
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İKİNCİ KISIM

TEDBİRLER VE TUTUKLULUK

BİRİNCİ BÖLÜM

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR İLE KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL 
İNFAZ ŞEKİLLERİ 

Seçenekli Yaptırımların Uygulanması

Madde 109 - (1) Kısa süreli hapis cezası yerine Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesine 
göre hükmedilen seçenekli yaptırımların infazında uygulanacak rejim, tüzükte gösterilir.

Özel İnfaz Usulleri 

Madde 110 - (1) Hükmü veren mahkeme veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yer-
de bulunan aynı derecedeki mahkeme, altı ay veya daha az süreli hapis 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 verebilir. 

(2) (Değişik: 6/4/2006 - 5485/1 md.) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın ay-
nen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine 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 oldukları üç yıl,

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece 
veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece 
karar verilebilir.

(3) (Mülga: 6/4/2006 - 5485/1 md.) 

(3) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verile-
bilir.

(4) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında koşullu salıve-
rilme hükümleri uygulanmaz. 

(5) Bu infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın uyulmaması hâlinde, ceza-
nın baştan itibaren infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

(6) Bu madde hükümlerine göre verilen kararlara itiraz yolu açıktır.

İKİNCİ BÖLÜM

TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ

Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar 

Madde 111 - (1) Tutuklular, iç ve dış güvenlik görevlisi bulunan, firara karşı teknik, mekanik, 
elektronik veya fizikî engelleri olan, 34 üncü maddede sayılan hâller dışında oda ve koridor 
kapıları sürekli olarak kapalı tutulan ve yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleş-
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me olanağı bulunmayan normal güvenlik esasına dayalı tutukevlerinde veya maddî olanak 
bulunmadığı hâllerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca ayrılmış bölümlerinde 
tutulurlar. 

(2) Eylem ve davranışları ile 9 uncu madde kapsamına giren tutuklular, yüksek güvenlikli 
tutukevlerinde veya buna olanak bulunmadığı hâllerde yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz 
kurumlarının tutuklulara ayrılan bölümlerinde barındırılırlar. 

(3) Kadın, çocuk ve gençlik tutukevleri müstakil olarak kurulabilir. Tutuklular, tutukevlerinde 
veya maddî olanak bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının tutuklulara ayrılan 
bölümlerinde, büyükler, kadınlar, gençler, çocuklar olmak üzere ve suç türleri de gözetilerek 
ayrı yerlerde barındırılırlar. 

Tutukevine Kabul

Madde 112 - (1) Sanığın tutukevine kabul edilebilmesi için hâkim veya mahkeme tarafından 
verilmiş bir tutuklama kararının bulunması zorunludur. 

(2) Tutuklunun tutukevine konulduğu, kararı veren hâkim veya mahkemeye gün ve saati 
belirtilerek bildirilir. 

Tutukluların Barındırılması

Madde 113 - (1) Tutuklular, maddî olanaklar elverdiğince suç türlerine ve taşıdıkları güven-
lik riskine göre ayrı odalarda barındırılırlar. Aralarında husumet bulunanlar ile iştirak hâlinde 
suç işlemiş olanlar aynı odalarda barındırılmazlar ve birbirleri ile temas etmelerini engelle-
yecek tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TUTUKLULARIN HAKLARI VE KISITLAYICI ÖNLEMLER

Tutukluların Hakları

Madde 114 - (1) Tutuklulardan çalışmaları istenebilir; ancak, buna mecbur tutulamazlar. 
Tutuklular istediklerinde idare, barındırıldıkları odalarda çalışmalarına izin verebilir. Odada 
çalışma imkânı yoksa, tutukluların iş yerlerinde çalışmalarına da izin verilebilir. Bu takdirde 
kendileri hakkında çalışmakta olan hükümlülere ait rejim uygulanır.

(2) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde tutuklular, kurumun bu husustaki genel düzenine 
uymak suretiyle ziyaretçi kabul edebilirler. Ancak soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, 
kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti bakı-
mından tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir. 

(3) Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri, soruşturma evresinde Cum-
huriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıtlanabilir. 

(4) Tutuklu, savunması için istediği müdafii seçmek ve görevlendirmek hakkına sahiptir. Her 
dereceden kurum görevlileri bu hususta tutukluya tavsiyelerde bulunamaz.

(5) Tutuklunun müdafii ile olan haberleşmesine ve kurum düzeni çerçevesinde temas ve 
görüşmelerine hiçbir suretle engel olunamaz ve kısıtlamalar konulamaz.

(6) Özel kanunda yer alan hükümler saklıdır.

Kısıtlayıcı Önlemler

Madde 115 - (1) Tehlikeli hâlde bulunan, delil karartma tehlikesi olan, soruşturmanın ama-
cını veya tutukevinin güvenliğini tehlikeye düşüren veya suçun tekrarına olanak verecek 
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davranışlarda bulunan tutuklulara soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma 
evresinde hâkim veya mahkemesince aşağıdaki tedbirler uygulanabilir: 

a) Tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında muhafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera 
ile izlenmesi.

b) Belirli süre ile dışarıyla ilişkisinin, ziyaretçi kabulünün ve telefon görüşmelerinin kısıtlan-
ması.

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 kelepçelenmesi veya hareketlerinin engel-
lenmesi.

e) Yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi.

Tutukluların Yükümlülükleri

Madde 116 - (1) Bu Kanunun; yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, hapis cezasının 
infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi, kuruma alınma ve kayıt işlemleri, hükümlüler ile 
yakınları ve ilgililerin bilgilendirilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına ve 
sağlığın korunması kurallarına uyma, bina ve eşyaların korunması, kapıların açılmaması ve 
temasın önlenmesi, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar, arama, disiplin 
cezalarının niteliği ve uygulanma koşulları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, 
ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme veya iletişim araçlarından yok-
sun bırakma veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, hücreye koyma, çocuk 
hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve cezaları, disiplin soruşturması, 
disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması, yö-
netim tarafından alınabilecek tedbirler, zorlayıcı araçların kullanılması, ödüllendirme, şikâ-
yet ve itiraz, nakiller, disiplin nedeniyle nakil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık nedeniyle 
nakil, nakillerde alınacak tedbirler, avukat ve noterle görüşme hakkı, kültür ve sanat etkin-
liklerine katılma, ifade özgürlüğü, kütüphaneden yararlanma, süreli veya süresiz yayınlar-
dan yararlanma hakkı, telefonla haberleşme hakkı, radyo, televizyon yayınları ile internet 
olanaklarından yararlanma hakkı, mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı, bu 
Kanunda sayılan günlerde dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı, din ve vicdan 
özgürlüğü, muayene ve tedavi istekleri, hükümlülerin beslenmesi, iyileştirme programlarının 
belirlenmesi, hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri, eğitim programları, öğ-
retimden yararlanma, muayene ve tedavileri, sağlık denetimi, hastaneye sevk, infazı engel-
leyecek hastalık hâli, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmeleri, ziyaret, yabancı 
hükümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüşlerde uygulanacak 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 nitelikte olanları 
tutuklular hakkında da uygulanabilir.

(2) (Ek: 31/3/2011 - 6217/25 md.; Değişik: 8/8/2011 - KHK - 650/30 md.; Yeniden düzen-
leme: 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 kovuşturmayı yürüten hâkim veya mahkeme tarafından, so-
ruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması 
koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye 
katılması için izin verilebilir.

(3) (Ek: 27/4/2012 - 6301/2 md.) Ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasından 
birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâllerinin bulunduğunun sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda tutukluya, soruşturmanın veya kovuşturma-
nın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, soruşturma evre-
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sinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Gözönünde Buldurulacak ve Uygulanacak 
Diğer Kanunlardaki Hükümler

Madde 117 - (1) Cezanın kesinleşmesinden sonra asker edilen kişiler hakkındaki hapis ce-
zasının infazı ve geri bırakılması hususunda da 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanu-
nunun 39 uncu maddesi göz önünde bulundurulur ve uygulanır.

Asken Kişilerin Cezalarının İnfazı

Madde 118 - (1) Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayrık olmak üzere, askere alın-
madan önce ve askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek 
subaylar hakkında kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) , (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler ile bu Kanunun 106 
ncı maddesinde yazılı adlî para cezasının yearine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna 
bırakılır. Bu süreler içinde zamanaşımı işlemez. 

(2) Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde tutuklu bulunan kişiler hakkında, adliye 
mahkemelerince verilen veya askerî mahkemelerce verilip de 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında 
infazı gereken hapis cezaları, bu kişilerin tutukluluk hâli durdurulmak suretiyle askerî ceza 
ve tutukevlerinde yerine getirilir. Hükümlü, tutukluluğunun sona ermesi durumunda, cezası 
infaz edilmemişse Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumuna gönderilir. Cezaları askerî ceza ve 
tutukevinde bu suretle infaz edilenler hakkında koşullu salıverilmeye ilişkin bu Kanun hü-
kümleri uygulanır. 

Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi

Madde 119 - (1) Bu Kanunda kullanılan terimler, mevzuatta bunun karşılığı olarak kullanıl-
mış olan terimlerin 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 yapılan yollamalar bu Ka-
nunda düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.

Tüzük ve Yönetmelikler

Madde 121 - (1) Bu Kanun gereğince çıkarılması gereken tüzük ve yönetmelikler, Kanunun 
yürürlüğünden itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 122 - (1) 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile 14.6.1930 
tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 3, 4 ve 6 ncı 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki diğer kanun-
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larda yer alan adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, hükümlüler bir gün yüz Türk Lirası 
hesabı ile hapsedilirler.

Geçici Madde 2 - (1) 14.7.2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 
3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla; ölüm 
cezaları, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaş-
tırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis 
cezasına mahkûm olan terör suçluları, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. 
Bunlar hakkında, ağırlaştırılmış 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,

b) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını 
taşıyan,

iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan 
kısmının denetimli 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 hükmü-
ne göre mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarısı kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle 
infaz edilmekte olan hükümlüler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır: 

a) Koşullu salıverilme süresini tamamlamayanların cezalarının infazına 105/A maddesi hü-
kümleri uyarınca devam olunur.

b) Koşullu salıverilme süresini tamamlayanların infaz 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 belirti-
len altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz 
edilmesine ilişkin şart 31/12/2015 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 koşullu salıverildik-
ten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri 
alınmaz.

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.
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BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı; denetimli serbestlik ve koruma kurullarının kuruluş, görev 
ve çalışma esas ve usûllerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Kanun; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu, Denetimli Ser-
bestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarınca yapılacak 
yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak 
ve yükümlülüklerini düzenler.

(2) İptal: (Anayasa Mahkemesi’nin 11/6/2009 tarihli ve E.: 2006/42, K.: 2009/73 sayılı 
Kararı ile.) 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Kanunda yer alan;

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) (Değişik: 5/4/2012 - 6291/6 md.) Danışma Kurulu: Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danış-
ma Kurulunu, 

d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

e) (Değişik: 5/4/2012 - 6291/6 md.) Daire Başkanlığı: Denetimli Serbestlik Daire Başkanlı-
ğını, 

f) Adalet Komisyonu: Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu, 

g) (Değişik: 5/4/2012 - 6291/6 md.) Müdürlük: Denetimli serbestlik müdürlüğünü,

h) Koruma Kurulu: Adlî yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yer-
de oluşturulan kurulu, 

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Temel İlkeler

Madde 4 - (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki ilkeler 
dikkate alınır: 

a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan hak-
larına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken 
aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz. 

b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli veya sa-
nık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak 
zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verile-
mez. 
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c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri incele-
yebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, 
tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit 
uzaklıkta olmak zorundadır.

Yükümlülük

Madde 5 - (1) Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak müdür-
lüğün hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve 
önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır.

(2) (Ek: 6/12/2006 - 5560/42 md.) Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan çağrı-
lara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik ted-
birine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.

İKİNCİ KISIM

KURULUŞ, TEŞKİLÂT VE GÖREV

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE TEŞKİLÂT

Kuruluş

Madde 6 - (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bün-
yesinde Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde de-
netimli serbestlik müdürlüğü ile koruma kurulu kurulur.

(2) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı olarak 
Bakanlıkta Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu oluşturulur.

Teşkilât

Madde 7 - (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez teş-
kilâtında daire başkanlığı, taşra teşkilâtında müdürlükler ve koruma kurulları tarafından yü-
rütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı

Madde 8 - (1) Daire Başkanlığı; bir Daire Başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman personel 
ve en az üç şubeden oluşur. 

Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 9 - (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Müdürlükler ile koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve 
verimli çalışmalarını sağlamak,

b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden 
suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek 
amacına yönelik çalışmalar yapmak.

c) Müdürlükler ve koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma 
raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporu-
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nu hazırlamak. 

d) Müdürlük bulunmayan ilçelerde büroların kurulmasını veya kaldırılmasını Genel Müdür-
lüğe önermek.

e) Müdürlükler ve koruma kurullarının yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek.

f) Müdürlükler ve koruma kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek 
ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü ger-
çek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

g) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araş-
tırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak. 

h) Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü 
iyileştirme tedbirlerini geliştirmek.

ı) Görev alanına giren konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuş-
turucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu 
olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak. 

i) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini yürütmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK

Müdürlük

Madde 10 - (1) Adalet komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına bağlı 
olarak bir müdürlük kurulur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak Genel Müdür-
lüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile müdürlük bulunmayan ilçelerde de denetimli serbestlik 
ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere müdürlüğe bağlı büro kurulabilir.

(2) Müdürlükler ve koruma kurullarının yetki alanı adalet komisyonunun, büroların yetki ala-
nı bulundukları ilçenin yargı çevreleri ile sınırlıdır. 

(3) Müdürlüklerde bir müdür, bürolarda bir şef, yeterli sayıda psikolog, sosyal çalışmacı, sos-
yolog, öğretmen, benzeri alanlarda eğitim alan personel ile bu alanda özel hizmet içi eğitim 
almış diğer unvanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini yürütecek görevliler bulunur. 

(4) Müdürlüğe, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri için infaz ve koruma me-
muru atanması veya görevlendirilmesinde bu hizmetlere yönelik en az iki ay süreli hizmet 
içi eğitimi başarı ile tamamlamış olmaları koşulu aranır. Müdürlüklerden ceza infaz kurum-
larına veya adliyelere, ceza infaz kurumlarından veya adliyelerden müdürlüğe atama veya 
görevlendirmeye ilişkin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre Genel Müdürlük veya Per-
sonel Genel Müdürlüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı ile tamamlanır.

Müdürlüğün Görevleri

Madde 11 - (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır: 

a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile 
hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim plânı çerçevesinde yerine getirmek.

b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma hiz-
metleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.
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c) (Değişik: 6/12/2006 - 5560/43 md.) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine 
ilişkin görevleri yapmak.

Soruşturma Evresindeki Görevler

Madde 12 - (1) Müdürlüğün soruşturma evresindeki görevleri şunlardır: 

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altına 
alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin 
çalışmaları yürütmek.

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştırma ra-
poru düzenleyip sunmak.

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko - sosyal ve ekonomik sorunların çözümün-
de danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.

d) İstek hâlinde şüpheliye psiko - sosyal danışmanlık yapmak.

Kovuşturma Evresindeki Görevler

Madde 13 - (1) Müdürlüğün kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır: 

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altındaki 
sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışma-
ları yürütmek.

b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, 
eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağ-
dura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko - sosyal ve ekonomik sorunların çözümün-
de danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.

d) İstek hâlinde sanığa psiko - sosyal danışmanlık yapmak.

Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevler

Madde 14 - (1) Müdürlüğün kovuşturma evresinden sonraki görevleri şunlardır: 

a) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde 
barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme, 

2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasak-
lanma,

3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve 
sanatı yapmaktan yasaklanma,

4) (f) bendinde ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 
inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalışma ile ilgili işlemleri yapma, 

Biçiminde seçenek yaptırımların gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde 
kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

b) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 
belirtilen hapis cezasının ertelenmesi hükmüne bağlı olarak; 

1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir 
eğitim programına devam etmesi, 

2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda 
veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret 



604 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

karşılığında çalışması, 

3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak 
amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi, 

Kararı verilenlerin, denetim sürelerini, kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak ge-
çirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer ma-
kamlarla işbirliği içinde sağlamak. 

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli bir 
hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya sa-
natın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin de-
netim sürelerini, kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik 
tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde 
sağlamak. 

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 191 inci maddesi-
nin üçüncü fıkrası gereğince rehberlikle ilgili görevleri yerine getirmek. 

e) (a) , (b) , (c) ve (d) bentlerindeki tedbirlerin uygulanması süresince hükümlüleri izlemek, 
denetlemek ve yönlendirmek, hükümlülerin psiko - sosyal sorunlarını çözmek ve bunlara 
yardımda bulunmak, izleme ve denetleme sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya da suç 
işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek. 

f) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 96 ncı maddesi ge-
reğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresince yar-
dımcı olmak.

g) Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza infaz 
kurumlarının psiko - sosyal servisleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek 
salıverilme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak.

h) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında 
hükümlünün psiko - sosyal sorunlarının çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda rapor 
düzenlemek, hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda Cum-
huriyet başsavcılığına bildirmek.

ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da hakla-
rında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.

(2) (Ek: 6/12/2006 - 5560/44 md.) Kamu yararına çalışma yaptırımının infazında 17/7/1964 
tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Salıverme Sonrası Görevler

Madde 15 - (1) Müdürlüğün salıverme sonrası görevleri şunlardır: (1) 

a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin;

1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya 
bir başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması,

2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da 
bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi,

3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uzman bir kişinin görevlendirilmesi ve hükümlünün 
davranışlarının izlenerek hâkime rapor verilmesi, 

4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması 
veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlememesi, 
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5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen denetim süresini iyi hâlle geçirmesi, 

Biçimindeki yükümlülüklerin denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde 
kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği yaparak yerine getirmek. 

b) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 inci maddesinin 
dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle geçirilmesi 
yükümlülüğünün denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk ma-
kamlarıyla işbirliği yaparak yerine getirmek.

c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin 
onuncu fıkrasında belirtilen denetimli serbestlik tedbirinin veya belirlenen yükümlülüklerin 
kaldırılması konusunda düzenleyeceği bir raporla görüş bildirmek. 

d) Koruma kurulları; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel 
kişilerle işbirliği yaparak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 
90 ve 91 inci maddelerinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya meslek ve 
sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, çevre ve aileleriyle olabilecek psiko - sosyal sorunların 
çözümüne yardımcı olmak.

e) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı 
etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmak.

Elektronik Cihazların Kullanılması Suretiyle Takip

Madde 15/A -(Ek: 5/4/2012 - 6291/4 md.) 

(1) Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik 
cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

(2) İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA KURULLARI

Koruma Kurulları

Madde 16 - (1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet 
başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının 
başkanlığında; baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, Cumhu-
riyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik 
müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankası 
müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği 
yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan ka-
muya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden 
Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur

(2) Koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, müdürlükçe yürütülür.

Koruma Kurullarının Görevleri

Madde 17 - (1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır: 

a) Müdürlüklerden iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik so-
runların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat 
edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenle-
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re araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştık-
ları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimleri-
ne devam etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak. 

b) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞİKÂYET VE İTİRAZ

Şikâyet ve İtiraz 

Madde 18 - (1) Müdürlükler ile koruma kurullarının idarî nitelikteki eylem ve işlemlerine 
karşı infaz hâkimliğine şikâyette bulunulabilir.

(2) Bu Kanunun uygulanması kapsamında verilmiş olan hâkim kararları ile kanunun göster-
diği hâllerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. Diğer kanunlarda belirtilen kanun 
yolları saklıdır. 

ALTINCI BÖLÜM

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulunun Oluşumu 

Madde 19 - (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak danışma 
organı niteliğinde görev yapmak üzere Bakanlıkta, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında De-
netimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu kurulur.

(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü.

b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü.

c) Bakanlık Personel Genel Müdürü.

d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci.

e) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve 
ceza usûl hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmetler yüksek okulu veya bölümünden 
bir, fakültelerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer profesör veya doçent unvanına 
sahip, öncelikle bu Kanunun içerdiği konularda çalışmaları bulunan öğretim üyesi. 

f) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü.

g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü.

h) Kadının Statüsü Genel Müdürü.

ı) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü.

j) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü.

k) Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü.

l) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir temsilci.

m) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı.

n) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu genel 
müdür yardımcısı veya daire başkanı.

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.
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p) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir temsilci.

r) Denetimli Serbestlik Daire Başkanı. 

(3) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hâl-
lerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

(4) Danışma Kurulunun başkan vekili Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık Müsteşa-
rının bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı başkanlık 
eder. 

(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 20 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek, öne-
ri niteliğinde kararlar almak ve bu kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

b) Genel Müdürlük tarafından sunulan, müdürlükler ve koruma kurullarının yıllık faaliyetleri-
ni değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) Müdürlükler ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve 
yönetmelik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak. 

d) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Müdürlük Personelinin Özlük İşleri 

Madde 21 - (1) Müdürlüklerde görev yapan müdür, şef, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, 
öğretmen ve benzeri personelin her türlü özlük işlemleri Genel Müdürlükçe, diğer personelin 
ise adalet komisyonlarınca yürütülür. 

Gönüllü Çalışanlar

Madde 22 - (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde bu Kanunda belirtilen 
ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden de yararlanılabilir. Bu durumda gönüllü çalışanlara gö-
rev, yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Görevleri nedeniyle gönüllü çalışanlara karşı işlenen suçlar hakkında kamu görevlileri-
ne karşı işlenen suçlara, gönüllü çalışanların görevleri nedeniyle işledikleri suçlar hakkında 
kamu görevlilerinin işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların görevleri sebe-
biyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların görevleri sebebiyle 
işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak soruşturma izni adalet komisyonu başkanı tarafından 
verilir. 

Denetim

Madde 23 - (1) Müdürlüklerin denetimleri, adalet müfettişleri tarafından yapılır. 

(2) Koruma kurullarının işlemleri, adalet müfettişleri tarafından denetlenir.

Personelin Eğitimi

Madde 24 - (1) Müdürlüklerde görevli personele, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Per-
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soneli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme 
eğitiminin yanı sıra görevleri ile ilgili eğitim uygulanır. Gerektiğinde gönüllü çalışanlara da 
eğitim verilebilir.

Diğer Kurumların Görevleri, Teşvik ve İşbirliği 

Madde 25 - (1) Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile müdürlüklerin görevlerine ilişkin olarak 
iletilen istemler, kolluk görevlilerince yerine getirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetinin görül-
mesine katkıda bulunurlar ve denetimli serbestlik görevlilerine yardımcı olurlar.

(3) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli ça-
lıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç hâlinde müdürlüğün bu nitelikte personel istemine yar-
dımcı olurlar. 

(4) Aile ve çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personel, müdürlüğün önerisi ve Cum-
huriyet başsavcılığının talebi üzerine denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine 
yardımda bulunur. 

(5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, 
gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine katkı-
da bulunmaya teşvik edilir.

Malî Hükümler

Madde 26 - (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerini yürütmek üzere bu 
Kanun ile oluşturulan taşra teşkilâtında görevli Devlet memurları; hizmet sınıfı, unvan ve 
derecelerine göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan emsallerine 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan ya-
rarlanırlar. 

(2) Danışma Kurulunun toplantılarına katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümle-
rine göre harcırah ödenir.

(3) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri için Bakanlık bütçesine yeterli öde-
nek konulur. Bu hizmetlerde çalışan gönüllülere, talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün 
için ulaşım ve iaşe giderleri karşılığı olarak yapılacak günlük ödeme tutarı ve tüm gönüllülere 
ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı bütçe kanunlarıyla belirlenir. Bu ödemelerden 
herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atanma

Madde 26/A -(Ek: 5/4/2012 - 6291/5 md.) 

(1) Denetimli serbestlik müdürlüklerine, en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yükseko-
kullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yük-
seköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat 
sınav sonucuna göre denetimli serbestlik müdür yardımcısı atanır.

(2) Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı ile denetimli serbestlik 
müdür yardımcılarının denetimli serbestlik müdürlüğüne, denetimli serbestlik müdürlerinin 
denetimli serbestlik müdür yardımcılığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.

Yönetmelik

Madde 27 - (1) Danışma Kurulu, Daire Başkanlığı, müdürlükler ve koruma kurullarının teş-
kilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimine ilişkin esas ve usûller, kadrolu veya gönüllü ça-
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lışanların sınav, atama, görevde yükselme, görev, yetki ve sorumlulukları, nitelikleri, nakil, 
sicil, disiplin, eğitim ve benzeri özlük işlemleri ile malî hükümlere ilişkin esas ve usûller ile 
diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kadro İhdası

Madde 28 - (1) Ekli (1) , (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvel-
lerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde teşkilâtlan-
ma tamamlanır. 

(2) Kuruluşunda müdür ihtiyacını karşılamak üzere, bu Kanunun yürürlük tarihinden itiba-
ren bir yıl içerisinde, müdürlüklere; hukuk, siyasal bilgiler ve eğitim bilimleri fakülteleri ile 
fakülte ve yüksek okulların kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji gibi dört 
yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, olumlu sicil almış, mesleğin niteliklerini taşıyan ve 
adliye ve ceza infaz kurumlarında en az dört yıldan beri görev yapmakta olan personelden 
Bakanlıkça yazılı ve mülâkat sınavından başarılı olanlar arasından atama yapılır.

Geçici Madde 2 - (1) Müdürlüklerin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır, bu amaçla 
Bakanlık bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır. 

Geçici Madde 3 - (1) Bu Kanunla öngörülen müdürlüklerin kuruluşu, buralarda görev yapa-
cak personelin atanması, göreve başlaması ve eğitimi gibi işlemler sonuçlanıncaya kadar bu 
Kanunla verilen görevler; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı ve benzeri per-
soneli çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından veya aile ve çocuk mahkemelerinde görevli 
benzeri personelden geçici görevlendirme veya yardım suretiyle yerine getirilir.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre kamu kurum veya kuruluşlarından geçici görevlendirme su-
retiyle yararlanılan personelin her türlü malî ve özlük hakları saklı olup, malî ve özlük hakları 
kendi kurumları tarafından karşılanır. 

(3) Bu Kanunda öngörülen müdürlükler teşkilâtlanıncaya kadar denetimli serbestlik ve yar-
dım hizmetlerini yürütmek üzere adalet komisyonlarının bulunduğu Cumhuriyet başsavcı-
lıkları nezdinde geçici bürolar kurulur. Büroların amirlik görevini yürütmek üzere, Bakanlık 
onayı ile ceza infaz kurumu personelinden bu görevi yürütebilecek olanlardan biri ve adalet 
komisyonunca yönetim hizmetlerini yürütecek yeteri kadar personel geçici olarak görevlen-
dirilir. Müdürlüklerin teşkilâtlanmasından sonra bu bürolardaki her türlü araç - gereç müdür-
lüklere devrolunur. 

(4) Geçici görevlendirme talepleri, geçici büro amirinin önerisi ve bağlı oldukları Cumhuriyet 
başsavcılığının talebi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilir. Çocuk ve 
aile mahkemelerinde görevli benzeri personelin geçici görevlendirilmesinde ilgili hâkimin 
muvafakati aranır.

(5) Geçici görevlendirme altı ay süreyle yapılabilir. Bu süre, görevlendirmedeki usûle uygun 
olarak bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatılabilir. 

(6) Asıl memuriyet mahalli veya yerleşim yerleri dışında, bürolarda geçici olarak görevlendi-
rilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kazanmış oldukları dereceye 
uygun olarak Devlet memurlarına ödenen miktarda harcırah ödenir. 

Geçici Madde 4 -(Ek: 5/4/2012 - 6291/7 md.) 

(1) Adalet Bakanlığının boş memur kadrolarından 3490 adedine 2012 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan atama yapılabilir.
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Geçici Madde 5 - (Ek: 5/4/2012 - 6291/7 md.) 

(1) Diğer mevzuatta “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Ka-
nunu”na yapılmış atıflar “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu”na, “denetimli serbestlik 
ve yardım merkezi şube müdürlüğü”ne yapılmış atıflar “denetimli serbestlik müdürlüğü”ne 
yapılmış sayılır.

Geçici Madde 6 - (Ek: 5/4/2012 - 6291/7 md.) 

(1) Bu Kanunla kadroları kaldırılan denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri, 
başka bir işleme gerek kalmaksızın denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrolarına atan-
mış sayılırlar. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıl-
dıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, 
her türlü zam ve tazminatlar, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü 
ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net 
tutarının (Bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır.) ; yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak 
yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, görev tazminatı, ek ödeme ve benze-
ri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla me-
sai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. 
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, 
kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Yürürlük

Madde 29 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



DHY

DENETİMLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
05/03/2013

Sayı 
28578



612 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli ser-
bestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu ile koruma kurulları-
nın teşkilat, görev, yetki, çalışma, toplantı usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının ve denetimli serbest-
lik müdürlükleri ile bürolarının teşkilât, görev, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esaslar 
ile denetimli serbestlik kararlarının infaz işlemleri hakkındaki kuralları, bu sürece katılan 
kişilerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini kapsar.

(2) Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları hariç olmak üzere, askere alınmadan önce 
veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı aksine bir düzenleme yoksa er veya 
erbaşlar ile yedek subaylar hakkında mahkemelerce verilen seçenek yaptırımlar ile diğer 
tedbir ve denetimli serbestliğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi askerlik hizmetleri-
nin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zaman aşımı işlemez.

(3) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gere-
ğince ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler, cezalarının koşullu salıverilmeye ka-
dar olan kısmını denetimli serbestlik altında tamamladıktan sonra askere alınırlar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri 
Kanununun 15/A ve 27 nci maddeleri, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Ted-
birlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,

b) Araştırma ve değerlendirme formu: Sanık veya hükümlüyü suça iten nedenleri, hüküm-
lünün tekrar suç işleme ve başkasına zarar verme riski ile ihtiyaçlarını belirleyen değerlen-
dirme aracını,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Büro: Denetimli serbestlik müdürlüklerindeki bürolar ile müdürlük bulunmayan ilçeler-
de denetimli serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere denetimli serbestlik müdürlüğüne bağlı 
olarak kurulan büroyu,

d) Daire başkanlığı: Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığını,

e) Danışma Kurulu: Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulunu,

f) Denetimli serbestlik: Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin 
yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, prog-
ram ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemini,
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g) Denetimli serbestlik kararı: Şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında verilen seçenek ceza 
veya tedbirler ile denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen tedbir veya yükümlülükleri,

ğ) Denetimli serbestlik memuru: Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürosunda kadrolu 
veya sözleşmeli olarak görev yapan infaz ve koruma memurunu,

h) Denetimli serbestlik personeli: Denetimli serbestlik müdürünü, müdür yardımcısını, şefi, 
denetimli serbestlik uzmanını ve denetimli serbestlik memuruyla diğer görevlileri,

ı) Denetimli serbestlik uzmanı: Denetimli serbestlik müdürlüğünde kadrolu veya geçici ola-
rak görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmeni,

i) Elektronik izleme: Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile top-
lum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun veya 
toplumun korunmasını destekleyen uygulamaları,

j) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

k) Gönüllü çalışan: Denetimli serbestlik müdürlüğünde bilgi, beceri ve ilgi alanları doğrultu-
sunda gönüllülük esasına göre çalışan kişiyi,

l) İzleme merkezi: Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum 
içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi için oluşturulan elektronik izleme merkezini,

m) Kamu hizmeti cezası: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (f) bendinde öngörülen, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel 
kuruluşun belirli hizmetlerinde ücretsiz olarak çalıştırılmayı,

n) Kanun: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununu,

o) Koruma Kurulu: Adli yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu 
yerde oluşturulan kurulu,

ö) Komisyon: İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunu,

p) Mağdur: Kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun 
fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişiyi,

r) Müdahale ekibi: Müdürlüklerde denetim bürosunda görevli personel içerisinden, izleme 
merkezi ile birebir çalışmak ve iletişimi sağlamak üzere oluşturulan elektronik izleme mü-
dahale ekibini,

s) Müdür: Denetimli serbestlik müdürünü,

ş) Müdürlük: Adli yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yerde 
kurulan denetimli serbestlik müdürlüğünü,

t) Rehberlik: Hükümlünün; yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla iyileştirilmesini, top-
luma yeniden kazandırılmasını ve uyum sağlamasını, doğru seçim yapmasını, problemlerini 
etkili çözmesini, kapasitesini geliştirmesini sağlamak için yapılan çalışmaları,

u) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütül-
mesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,

ü) Vaka sorumlusu: Yükümlülere yönelik iyileştirme ve denetime ilişkin belirlenen program-
lar ile kararların infazına ilişkin çalışmaların yürütülmesini koordine eden denetimli serbest-
lik memurunu,

v) Yükümlü: Haklarında yükümlülük kararı verilen, denetim altına alınan veya tedbir kararı 
verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesi 
yapılan şüpheli, sanık veya hükümlüyü,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL İLKELER

Temel İlkeler

Madde 5 - (1) Denetimli serbestlik hizmetlerinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır: 

a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar; insan 
haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirir-
ken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.

b) Gizlilik: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar; mağdur, şüpheli, sanık, hükümlü 
ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizli-
liğini korumak zorundadır. Bu bilgiler Kanunun veya bu Yönetmeliğin zorunlu kıldığı hâller 
dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.

c) Tarafsızlık: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri in-
celeyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uy-
mak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına 
eşit uzaklıkta olmak zorundadır.

Çocuğun Yüksek Yararı

Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek 
işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterilir.

İKİNCİ KISIM

TEŞKİLAT VE PERSONEL

BİRİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

Teşkilat

Madde 7 - (1) Denetimli serbestlik hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilatında Daire Başkanlı-
ğı, taşra teşkilatında denetimli serbestlik müdürlükleri, müdürlüğe bağlı bürolar ve koruma 
kurulları tarafından yürütülür.

Daire Başkanlığı

Madde 8 - (1) Daire Başkanlığında; bir Daire Başkanı, yeterli sayıda tetkik hâkimi, şube mü-
dürü, denetimli serbestlik uzmanı, denetimli serbestlik memuru görev yapar.

(2) Daire Başkanlığı altı şube müdürlüğünden oluşur. Şube müdürlükleri: 

a) Değerlendirme ve planlamadan sorumlu şube müdürlüğü,

b) İnfaz ve iyileştirmeden sorumlu şube müdürlüğü,

c) Çocuk hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğü,

ç) Elektronik izlemeden sorumlu şube müdürlüğü,

d) Koruma kurulları ve mağdur destek hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğü,

şeklinde adlandırılır.

Daire Başkanlığının görevleri

Madde 9 - (1) Daire Başkanlığı 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 9 uncu 
maddesinde sayılan ve ilgili mevzuatta verilen görevleri yerine getirir.
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İKİNCİ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük

Madde 10 - (1) Müdürlüklerde; bir müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, bürolarda birer 
şef, yeterli sayıda denetimli serbestlik uzmanı ve memuru, benzeri alanlarda eğitim almış 
ve denetimli serbestlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilen uzman personel ile diğer 
hizmetleri yürütecek görevliler bulunur.

(2) Müdürlüklerin yetki alanı, adalet komisyonunun; müdürlük bulunmayan ilçelerde kuru-
lan büroların yetki alanı, bulundukları ilçenin yargı çevresi ile sınırlıdır.

(3) Müdürlüklerde;

a) Gelen evrak bürosu,

b) Kayıt kabul bürosu,

c) Değerlendirme ve planlama bürosu,

ç) İnfaz bürosu,

d) Eğitim ve iyileştirme bürosu,

e) Denetim bürosu,

f) Mağdur destek hizmetleri bürosu,

g) Koruma kurulları bürosu,

ğ) İdari ve mali işler bürosu,

bulunur.

Müdürlüğün görevleri

Madde 11 - (1) Müdürlük 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 11, 12, 13, 
14 ve 15 inci maddesinde sayılan ve ilgili mevzuatta verilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK BÜROLARI

Bürolar

Madde 12 - (1) Müdürlükler, denetimli serbestlik kararlarının infazı ile diğer işlerini bürolar 
aracılığı ile yürütürler. Müdür, büroların etkin, verimli ve işbirliği içinde çalıştırılmasından 
sorumludur.

(2) Müdür, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çalışacağı konuda eğitim almış denetimli 
serbestlik personelini işin yoğunluğunu ve özelliğini dikkate alarak bürolarda görevlendirir.

(3) Müdür gerekli görürse denetimli serbestlik uzmanlarını bürolarda işleri koordine etmek 
üzere görevlendirebilir.

(4) Müdür yardımcılarının iş bölümü yapılırken sorumlu oldukları bürolar belirtilir.

Gelen Evrak Bürosu

Madde 13 - (1) Denetimli serbestlik müdürlüğüne, mahkemelerden, Cumhuriyet başsavcı-
lıklarından ve diğer kurumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir. 
Gelen evrak bürosu ilgisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır.
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(2) Denetimli serbestlik müdürü, iş yoğunluğuna göre gelen evrak bürosunda yeteri kadar 
denetimli serbestlik memuru görevlendirir.

(3) Gelen evrak bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Evrak, yazı, dilekçe veya zarfı kabul ve kontrol etmek, açmak, ayırmak, kayıt etmek, hava-
le etmek, dağıtmak, dosyalamak ve göndermek.

b) Fiziki olarak gelen evrakı, elektronik ortamda taramak ve UYAP bilişim sistemine aktar-
mak.

c) Yanlış gelen evrak ile ilgili gerekli işlemi yapmak.

ç) Gizli veya özel evrakın niteliğini korumak.

(4) Gelen evrak bürosu, denetimli serbestlik müdürüne, müdür yardımcısına veya kişiye özel 
gelen evrakı açmadan ilgilisine ulaştırır. Gizli kaşeli gelen evrakı doğrudan müdüre veya gö-
revli müdür yardımcısına iletir.

(5) Denetimli serbestlik kararlarına ilişkin ilâmlar, mahkeme kararları ya da Cumhuriyet baş-
savcılığından gelen yazılar aynı gün kayıt kabul bürosuna gönderilir.

Kayıt Kabul Bürosu

Madde 14 - (1) Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul 
işlemleri, kayıt kabul bürosunca yapılır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, iş yoğunluğuna göre kayıt kabul bürosunda yeteri kadar 
denetimli serbestlik memuru görevlendirir.

(3) Kayıt kabul bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Müdürlüğe infaz için gönderilen kararların kayıt işlemlerini yapmak.

b) Yükümlülerin adreslerini ve iletişim bilgilerini teyit etmek veya araştırmak.

c) Yükümlülerin ilk müracaatı için yazılı veya elektronik tebligat göndermek ya da yükümlü-
leri uygun araç ve yöntemlerle müdürlüğe davet etmek.

ç) Süresinde müracaat etmeyen yükümlülerin varsa mazeretini tutanakla kayıt altına alarak 
komisyona bildirmek.

d) Süresinde müracaat etmeyenlerin dosyalarını komisyonun onayından sonra kapatmak.

e) Denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanına girmeyen kararları iade etmek.

f) Müracaat eden yükümlüleri; denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükler, ihlal 
durumları ve bunun sonuçları hakkında bilgilendirmek.

(4) Kayıt ve kabul işlemleri tamamlanan yükümlüler değerlendirme ve planlama bürosuna, 
adli kontrol, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ve cezanın konutta çektirilmesi 
kararları ile haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlüler ise doğrudan 
vaka sorumlusuna yönlendirilir.

Değerlendirme ve Planlama Bürosu

Madde 15 - (1) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına uygun 
olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların 
planlanması, değerlendirme ve planlama bürosunca yapılır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, işin gerektirdiği bilgi ve yeterli beceriye sahip, değerlen-
dirme ve planlama konusunda eğitim almış, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu 
değerlendirme ve planlama bürosunda görevlendirir. Büroda danışmanlık yapmak, değer-
lendirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değerlendirme ve 
planlama yapmak üzere denetimli serbestlik uzmanı da görevlendirilebilir.
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(3) Büroya gelen yükümlüler hakkında önce risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılır, daha 
sonra belirlenen risk ve ihtiyaçlara uygun olarak denetim planı hazırlanır. Değerlendirme 
ve planlama aynı personel tarafından yapılabileceği gibi, değerlendirmeyi yapan personelle 
planlamayı yapan personel farklı olabilir.

(4) Büroda görevli denetimli serbestlik personeli, yükümlü hakkında denetim planı hazırlar-
ken;

a) Toplumun ve mağdurun korunmasını,

b) Kararın infaz kabiliyetini,

c) Yükümlünün ihtiyaçlarını, uygunluğunu ve becerilerini,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının katkı ve 
desteğini,

dikkate alır.

(5) Değerlendirme ve planlama bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Kayıt kabul bürosundan gönderilen yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını değerlendirmek.

b) Yükümlüler hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının infazını planlamak.

c) 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince haklarında denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanarak cezanın infazı kararı verilen hükümlüler hakkında uygulanacak tedbirleri belirle-
mek ve bu tedbirlerin infazını planlamak.

ç) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile topluma kazandırılmasına ve iyileştiril-
mesine yönelik programları belirlemek ve planlamak.

d) Kararların infazı sırasında yükümlülerin uyması gereken kuralları belirlemek.

e) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını en geç altı ayda bir vaka sorumlusunun görüş ve önerile-
rini de dikkate alarak yeniden değerlendirmek ve gerekli görülmesi halinde yeni bir denetim 
planı hazırlamak.

(6) Hazırlanan denetim planları, büroda görevli uzman ya da memur tarafından infaz işlem-
leri değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(7) Hakkında denetim planı hazırlanan yükümlünün infaz dosyası ve ilgili tüm belgeler de-
netim planının komisyon tarafından onaylanması beklenmeksizin aynı gün infaz bürosuna 
gönderilir.

İnfaz Bürosu

Madde 16 - (1) Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultu-
sunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlü-
lerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinas-
yonu infaz bürosunca yapılır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, hizmetin gerektirdiği bilgiye ve yeterli beceriye sahip olan, 
bu konuda eğitim almış, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu infaz bürosunda gö-
revlendirir.

(3) Değerlendirme ve planlama bürosu tarafından, haklarında denetim planı hazırlanan yü-
kümlüler, infaz bürosuna yönlendirilir. Her yükümlü için büroda görevli bir denetimli ser-
bestlik memuru, vaka sorumlusu olarak belirlenir.

(4) Vaka sorumlusu, denetim planının uygulanmasında; yükümlünün özel hayatının gizliliği-
ni ve ihtiyaçlarını dikkate alır ve yükümlü ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapar.
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(5) Vaka sorumlusu;

a) Denetim planının uygulanmasından,

b) Yükümlüyü, denetim planının uygulanması, yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve sonuçları 
hakkında bilgilendirmekten,

c) Yükümlünün, iyileştirilmesine ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik programlara katılı-
mının sağlanmasından,

ç) Yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin gerçekleştirilmesinden,

d) Yükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinden,

e) Kararın infazına ilişkin yazışmaların yapılmasından,

f) Yükümlülüklere uymayanlar ile denetimli serbestlik personelinin uyarı, öneri ve çağrılarını 
dikkate almayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanmasından ve komisyon onayın-
dan sonra gerekli olanların ilgili hâkime gönderilmesinden,

g) Hâkim veya komisyon tarafından uyarılmasına karar verilen yükümlülere uyarı kararını 
tebliğ etmekten ve gerektiğinde yükümlünün müdürlüğe davet edilerek ihlalin sonuçlarının 
açıklanıp sözlü olarak uyarılmasından,

ğ) Denetim planının uygulanması için kurumlar arası yazışmaların yapılmasından,

h) Kararların infazı ile ilgili mahkemelere ve savcılıklara gönderilecek rapor ve yazıların ha-
zırlanmasından,

ı) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlülerden, koşullu sa-
lıverilmelerine bir aydan az süre kalanlar hakkında koşullu salıverilme kararı alınması için 
gerekli hazırlıkların yapılmasından ve koşullu salıverme öncesi değerlendirme raporunun 
hazırlanmasından,

i) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlüler hakkında bir so-
ruşturma veya kovuşturma olup olmadığının takibinden,

j) Haklarında uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak 
amacıyla tedavi kararı verilen yükümlülerin sevklerinin yapılmasından ve tedavi süreçlerinin 
takip edilmesinden,

k) Gerektiğinde yükümlünün devam ettiği eğitim kurumu ile çalıştığı kurumun ya da işin 
değiştirilmesinden,

l) İnfaz dosyalarının kapatılmasına yönelik işlemlerin yapılmasından ve dosyaların Cumhuri-
yet başsavcılığına veya ilgili mahkemeye gönderilmesinden,

m) Risk ve ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi gereken yükümlülerin listesinin, görüş ve 
önerilerle birlikte değerlendirme ve planlama bürosuna gönderilmesinden,

n) İnfaz sürecinin işleyişi ve diğer çalışmaların yürütülmesini değerlendirmek üzere yükümlü 
ile en az ayda bir görüşme yapılmasından ve aldığı geri bildirimlerin ilgili büroya iletilmesin-
den,

sorumludur.

(6) İnfaz bürosu, yükümlünün denetim süreci içinde yürütülen denetim ve iyileştirme çalış-
malarını düzenli olarak takip eder; yükümlünün durumu, gösterdiği gelişme ve benzeri du-
rumlar hakkında geri bildirimler alır. Yükümlünün denetim süreci içinde, denetim planında 
değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olduğu tespit edilirse, altı aylık gözden geçirme 
süresi beklenmeksizin, değerlendirme ve planlama bürosundan denetim planının yeniden 
hazırlanması talep edilir.
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(7) Müdür infaz bürosunda, kararların niteliğine göre, kamu hizmeti, adli kontrol, tedavi ve 
denetimli serbestlik, çocuk hizmetleri gibi özel infaz birimleri oluşturabilir.

Eğitim ve İyileştirme Bürosu

Madde 17 - (1) Eğitim ve iyileştirme bürosu, vaka sorumlusu tarafından gönderilen yüküm-
lülerin topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında belir-
lenen çalışmaları yürütür. Büroda eğitim ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere yeteri 
kadar uzman personel görev yapar.

(2) Eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanlarının görevleri şun-
lardır: 

a) Yükümlülere yönelik bireysel görüşmeler ile grup çalışmalarını yürütmek.

b) Müdahale programlarını uygulamak.

c) İyileştirme çalışmaları kapsamında özel hayatın gizliliğine dikkat ederek yükümlülerin 
aile, okul ve iş yerleriyle iş birliği yaparak çalışmalar yürütmek.

ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde eğitim ve iyileştirmeye 
yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek.

d) Kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve iyileştirmeye yönelik yürüttükleri sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitim programlarını tespit etmek; iyileştirme çalışmaları kap-
samında yükümlüleri bu tür programlara yönlendirmek.

e) Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da programına devam etme 
tedbiri verilen yükümlülerin kuruma yerleştirilmesinde, gerektiğinde yükümlülere refakat 
etmek.

f) Müdür tarafından iyileştirme kapsamında verilen diğer görevleri planlamak ve yapmak.

Denetim Bürosu

Madde 18 - (1) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi, gerektiğinde kollukla işbir-
liği içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine 
getirilir.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, yükümlü sayısını ve yükümlülerin risk durumlarını göz 
önünde bulundurarak, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu denetim bürosunda gö-
revlendirir.

(3) Denetim bürosunda görevli personel içerisinden, izleme merkezi ile birebir çalışmak ve 
iletişimi sağlamak üzere elektronik izleme müdahale ekibi oluşturulur.

(4) Denetimli serbestlik personeli denetim ve kontrollerde, yükümlülerin özel hayatlarının 
gizliliğine dikkat ederler, yükümlülere onur kırıcı ve aşağılayıcı muamelede bulunamazlar.

(5) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, denetime ihtiyaç duyulan 
hallerde iş durumu gözetilerek müdürlüklerde mesai saatleri içinde veya mesai saatleri dı-
şında vardiya usulü ile çalıştırılabilirler.

(6) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, işin niteliğine göre üniformalı 
olarak da çalıştırılabilirler.

(7) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurlarının görevleri şunlardır: 

a) Yükümlülerin denetim ve takiplerini yapmak.

b) Denetim sonuçları hakkında vaka sorumlusuna bilgi vermek.

c) Yükümlülere elektronik kelepçe takmak ve elektronik izleme cihazlarını kurmak.
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ç) Elektronik izleme merkezinden yükümlülerin denetim ve kontrolüne ilişkin iletilen talep-
leri yerine getirmek.

d) Yükümlüyü çalışacağı kuruma yerleştirmek, eğitim kurumuna ya da programına kaydet-
tirmek.

e) Hakkında hapis cezasının konutta çektirilmesine karar verilen hükümlünün, ikametgâh 
adresine gidilerek infaza ilişkin işlemleri başlatmak.

f) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlülerden 
kendi işini kuran ve işletenler ile bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışanları, koşullu salıve-
rilme tarihine kadar çalıştıkları yerlerde düzenli olarak denetlemek.

g) Görevlendirilmeleri halinde denetimli serbestlik müdürlüğünün ve denetimli serbestlik 
çalışanlarının güvenliğini sağlamak.

ğ) Müdürün denetime ilişkin vereceği diğer görevleri yapmak.

Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu

Madde 19 - (1) Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, mağdurlara yönelik hizmetleri koordi-
ne etmek ve yürütmek üzere mağdur destek hizmetleri bürosu oluşturulur. Mümkün olma-
sı durumunda büro, müdürlüğün diğer birimlerinden ve yükümlülere yönelik çalışmaların 
yürütüldüğü kısımlardan ayrı bir yerde kurulur. Uygun yer tahsis edilmesi halinde mağdur 
destek hizmetleri bürosu adliye içerisinde görev yapabilir.

(2) Mağdurlara yönelik hizmetleri yürütmek üzere, mağdur destek hizmetleri bürosunda 
mağdur hizmetleri konusunda özel eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik uzmanı ve 
memuru görevlendirilir. Müdürlüğün iş durumu uygun ise büroda görevli uzman ve memur-
lara mağdurlara yönelik hizmetler dışında başka görevler verilmez.

(3) Mağdur destek hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Mağdurların taleplerini kabul etmek ve incelemek.

b) Yardım alabileceği kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek.

c) Mağdurun talep etmesi halinde;

1) Yargılama süreci hakkında bilgilendirmek,

2) Psiko - sosyal destek programlarını uygulamak.

(4) Mağdur destek hizmetleri bürosu, müdürlüğün yetki sınırları içerisinde mağdurlara yö-
nelik çalışma yürüten tüm kurum kuruluş ve kişilerle tam bir koordinasyon içinde çalışır. 
Mağdurların bilgilendirilmelerine yönelik tanıtıcı çalışmalar yürütür.

Koruma Kurulu Bürosu

Madde 20 - (1) Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür, koru-
ma kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirir. Büroda yeteri 
kadar denetimli serbestlik personeli görevlendirilir.

(2) Koruma kurulu bürosunca, ceza infaz kurumlarından iş arama izni alarak çıkan hüküm-
lülerin talep etmeleri halinde çalışabileceği işler ya da çalışacağı yerler hakkında hükümlü 
bilgilendirilir, koşullu salıverme sonrasında da koruma kurullarına müracaat edebileceği hü-
kümlüye bildirilir.

İdari ve Mâli İşler Bürosu

Madde 21 - (1) İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde 
yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını 
gerçekleştirir. Büroda yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilir.
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(2) İdari ve mâli işler bürosu;

a) Ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini,

b) Gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet teminini,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve güvenlik hizmetlerini,

ç) Bakım ve onarım işlerini,

d) Mutemetlik işlemlerini,

e) Personel işlemleri ile idari ve mâli işlerle ilgili diğer iş ve işlemleri,

yürütmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ

Denetimli Serbestlik Müdürünün Görevleri

Madde 22 - (1) Denetimli serbestlik müdürü, müdürlüğün en üst amiri olup, görevlerinden 
dolayı sıralı amirlerine karşı sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır: 

a) İşlerin aksatılmadan yürütülmesini, denetimli serbestlik personelinin iş birliği içerisinde 
etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını, maiyetindeki memurların yetiştirilmesini sağlamak.

b) Denetimli serbestlik personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve dene-
tim yetkisini kullanmak.

c) Mevzuat ve yetkili mercilerce verilen emirler çerçevesinde müdürlüğün genel idaresine 
ait hesap işlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak.

ç) Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili genel ihtiyaçları, öncelikleri, bir sonraki yılda yapılacak 
işleri belirlemek ve bu konularla ilgili tahmini gider verilerini hazırlayarak Genel Müdürlüğe 
sunmak.

d) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek ve müdürlüğü temsil 
etmek.

e) Komisyonun toplantı zamanı ile görüşülecek konuları belirlemek.

f) Müdürlükte görev yapan denetimli serbestlik personelinin iş bölümünü personelin görev 
tanımlarına uygun bir şekilde yaparak, tüm personele tebliğ etmek.

g) Asayiş, güvenlik ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin önlem 
almak, önlemlerin yetersiz kalması halinde, durumu derhal Cumhuriyet başsavcılığı aracılı-
ğıyla Genel Müdürlüğe bildirmek.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 23 - (1) Müdür yardımcısı, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yü-
rütülmesinden, kendisine bağlı büro ve personelin etkin ve verimli şekilde çalışmasından 
müdüre karşı sorumludur.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır: 

a) Kendisine bağlı büroların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Büronun çalışmalarını izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
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c) Gerektiğinde müdürlüğü temsil etmek, müdürün yokluğunda müdüre vekâlet etmek.

ç) Müdüre ait görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak ve müdür tarafından veri-
len diğer görevleri yapmak.

Denetimli Serbestlik Uzmanının Görevleri

Madde 24 - (1) Denetimli serbestlik uzmanı, hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazan-
dırılmalarına yönelik denetim planında belirlenen çalışmaları yürütmekle yükümlüdür.

(2) Denetimli serbestlik uzmanının görevleri şunlardır: 

a) Yükümlülerle bireysel görüşmeler yapmak ve grup çalışmalarını yürütmek.

b) Yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılmasına yönelik eğitsel ve sosyal çalışmaları 
diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütmek.

c) Yükümlülerin; iyileştirilme süreçlerini izlemek ve yükümlünün durumu hakkında vaka 
sorumlusunu sözlü ya da gerektiğinde yazılı olarak bilgilendirmek.

ç) Sosyal araştırma raporu hazırlamak.

d) Gerektiğinde hizmetler listesinin oluşturulmasında görev almak.

e) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile denetim planlarının hazırlanma-
sında danışmanlık yapmak, değerlendirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol etmek ve 
gerektiğinde değerlendirme ve planlama yapmak.

f) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması ile mağdurların desteklenmesine 
yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.

g) İyileştirilme çalışmalarına esas olmak üzere, denetim altındaki hükümlülerle ev, okul veya 
iş yerinde özel hayatın gizliliğine dikkat ederek görüşmeler yapmak.

ğ) Koruma kurulları çalışmaları kapsamında, gerektiğinde denetimli serbestlik memuru ile 
birlikte ev ve iş yeri ziyaretlerine gitmek.

h) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile suç mağdurlarına rehberlik hizmeti 
vermek ve müdahale programları uygulamak.

ı) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması ile mağdurların desteklen-
mesine yönelik müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Denetimli Serbestlik Memurunun Görevleri

Madde 25 - (1) Denetimli serbestlik memuru, müdürlüğün idari işleri ile infaz işlerinin yü-
rütülmesinden, kalem hizmetlerinden ve yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin 
yapılmasından sorumludur.

(2) Denetimli serbestlik memurunun görevleri şunlardır: 

a) Kararların kayıt işlemleri ile dosyayla ilgili yazışmaları yapmak ve diğer kalem hizmetlerini 
yürütmek.

b) Araştırma ve değerlendirme formunu doldurmak.

c) Denetim planını hazırlamak.

ç) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibini yapmak.

d) Hizmetler listesi, kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışma protokolünün hazır-
lanmasında görev almak.

e) Koruma kurulları talep ve takip formunu doldurmak, koruma kurullarınca uygun bulunan 
projeleri hazırlamak.
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f) Denetimli serbestlik ve koruma kurulları çalışmaları kapsamında ev ve iş yeri ziyaretleri 
yapmak.

g) Denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili, müdür tarafından verilen di-
ğer görevleri yapmak.

Müdürlük Dışından Görevlendirilen Uzmanın Görev ve Sorumlulukları

Madde 26 - (1) Müdürlük dışından görevlendirilen uzman en az on beş gün süre ile bir de-
netimli serbestlik uzmanının refakatinde çalışır. Bu süre içerisinde görevlendirilen uzmana 
iyileştirme ve denetim sürecinde yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bilgi verilir.

(2) Görevlendirilen uzmanın denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri kapsamında 
yetersiz olması, çalışma usul ve esaslarına uymaması, görevlerini aksatması veya görevlen-
dirmenin gereklerinin ortadan kalkması durumunda görevine müdür tarafından son verile-
bilir.

(3) Görevlendirilen uzman, eğitim ve iyileştirme bürosunda çalışır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİNİN ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Denetimli Serbestlik Personelinin Atanması ve Görevlendirilmesi

Madde 27 - (1) Müdürlüğe, Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, de-
netimli serbestlik yardım ve koruma hizmetleri için, infaz ve koruma memurluğuna ilk defa 
atama veya ceza infaz kurumlarından görevlendirme yapılmasında; bu hizmetlere yönelik 
en az iki ay süreli hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış olma koşulu aranır. Müdürlük-
lerden ceza infaz kurumlarına veya adliyelere, ceza infaz kurumlarından veya adliyelerden 
müdürlüklere atama veya görevlendirmeye ilişkin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre 
Genel Müdürlük veya Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı ile 
tamamlanır.

Denetimli Serbestlik Personelinin Çalıştırılması

Madde 28 - (1) Denetimli serbestlik personeli, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara, 
yapılan iş bölümüne ve yaptıkları görevin gereklerine uygun olarak çalıştırılır.

(2) Müdürlüklerde ilk defa çalışmaya başlayan denetimli serbestlik memurları, sırasıyla ge-
len evrak, kayıt ve kabul, denetim bürolarında, daha sonra da diğer bürolarda çalıştırılırlar. 
Mevcut iş durumu ve personel sayısı ile ilk defa çalışmaya başlayan personelin niteliklerine 
ve eğitimine göre müdür farklı bir görevlendirme de yapabilir.

(3) Denetimli serbestlik personeli bürolarda, öncelikle aldıkları hizmet içi eğitime göre gö-
revlendirilirler.

Farklı Çalışma Usulü ve Süresi

Madde 29 - (1) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, çalışma süresi, 
günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ve fazla çalışma hususlarında genel hükümlere 
tabidir.

(2) Yürütülen hizmetin niteliğinin, normal mesai saatleri dışında çalışmayı gerekli kılması ha-
linde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi uyarınca 
haftalık kırk saati geçmemek üzere farklı çalışma saatleri belirlenebilir.

(3) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 178 inci maddesi ve 19/2/1975 tarihli ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy-
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la yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik uyarınca, 
müdürün gerekli görmesi halinde, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti veril-
meksizin çalıştırılabilir. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati 
için bir gün izin verilir. Fazla çalışma izninin kullanımı konusunda genel hükümler uygulanır.

(4) Çalışma çizelgeleri müdürlükçe düzenlenir.

Mesai Sonrası ve Hafta Sonları Çalışma

Madde 30 - (1) Eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanları, yü-
kümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik çalışmalar kapsamında, 
günlük çalışma saatleri dışında, mesai sonrası ve hafta sonları hükümlülerle grup çalışması 
veya bireysel görüşmeler kapsamında çalışabilirler.

(2) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma, önceden müdürlüğe yazılı olarak iletilir ve müdü-
rün onayının ardından çalışma yapılır.

(3) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma yapılması halinde, gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınması için yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilir.

(4) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma durumunda, denetimli serbestlik uzmanı ile gü-
venlik önlemlerinin alınması için görevlendirilen denetimli serbestlik memuruna fazla çalış-
ma ücreti verilmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İYİLEŞTİRME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

İNFAZ İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu

Madde 31 - (1) Denetimli serbestlik müdürlüğünde; şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkın-
da verilen kararları ve bu kararların yerine getirilmesine ilişkin hususlar ile komisyona yapı-
lan başvuruları değerlendirmek ve bu konuda karar vermek üzere, müdürün veya müdürün 
görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, değerlendirme ve planlama, infaz, eği-
tim ve iyileştirme ile denetim bürolarında görevli birer personelin katılımıyla infaz işlemleri 
değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) Komisyon listesi bir yıl için oluşturularak Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Komisyon 
listesi onaylanana kadar eski Komisyon görevine devam eder. Üyelerden birinin yokluğunda 
toplantıya aynı bürodan başka bir personel katılır.

İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Madde 32 - (1) Komisyon;

a) Yükümlüler hakkında hazırlanan denetim planının ve belirlenen yükümlülüklerin, Kanun 
ve bu Yönetmelik hükümleri ile yükümlünün ihtiyaçlarına uygun olup olmadığının incelen-
mesine, hazırlanan denetim planının onaylanmasına veya reddine,

b) Denetimli serbestlik uzmanları tarafından veya sivil toplum kuruluşlarınca ya da gönüllü 
kişiler tarafından grup çalışmasında uygulanacak programın onaylanmasına,

c) Vaka sorumlusu tarafından yükümlülerin uyarılmasına ilişkin yapılan taleplerin değerlen-
dirilmesine,
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ç) Elektronik izleme ile denetim ve takibi yapılacak yükümlülerin belirlenerek elektronik 
izleme şube müdürlüğüne önerilmesine,

d) Yükümlülüğün kaldırılmasına veya değiştirilmesine ya da yükümlülüğe ara verilmesine 
ilişkin taleplerin değerlendirilmesine,

e) Yükümlünün başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil taleplerinin değerlendirilip 
karara bağlanmasına,

f) İhlal nedeniyle dosyanın kapatılarak mahkemeye gönderilmesine,

g) Yükümlüler tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesine,

ğ) Müdürlükte gönüllü çalışmak isteyenlerin başvuru taleplerinin kabulüne, reddine ve gö-
nüllü çalışanın görevine son verilmesine,

h) Konutta infaz kararlarının yerine getirilmesinde, konutun değiştirilmesi ile yükümlünün 
evden ayrılabileceği sürelere ilişkin vaka sorumlusunun önerisinin incelenerek karara bağ-
lanmasına,

ı) Kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışılacak sivil toplum kuruluşlarının onaylan-
masına veya reddine,

ilişkin işlemleri yapar.

(2) Komisyon, gerekli gördüğünde denetim planlarının bu Yönetmelikte belirlenen usul ve 
esaslara uygun olup olmadığını inceleyebilir. Eksik bulunan hususların, değerlendirme ve 
planlama bürosu tarafından tamamlanmasını ve denetim planının yeniden düzenlenmesini 
ister.

(3) Hazırlanan denetim planının bu Yönetmeliğe ve yükümlünün ihtiyaçlarına uygun olma-
dığı gerekçesiyle komisyon tarafından onaylanmaması halinde, bu süreçte yükümlülüğün 
ihlal edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde onaylanmama gerekçeleri de göz önünde 
bulundurulur.

Komisyonun Toplanması ve Kararların Alınması

Madde 33 - (1) Komisyonun toplantı zamanı ve gündemi diğer üyelerin de görüşü alınarak 
müdür tarafından belirlenir. Komisyon önüne gelen işleri yedi gün içerisinde karara bağlar.

(2) Komisyon, müdürlükte yeterli sayıda personel bulunmaması halinde başkan hariç en az 
iki üyeyle toplanır. Komisyon kararları, katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halin-
de başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır. Karara muhalif olan üye muhalefetine ilişkin 
gerekçeyi kararın ekine yazar. Komisyon kararları, infaz işlemleri değerlendirme komisyonu 
karar kartonuna konulur.

(3) Müdür komisyonun sekretarya işlerini yürütmek üzere yeteri kadar denetimli serbestlik 
personeli görevlendirebilir.

(4) Görevlendirilen personel, gündeme alınacak talepleri inceler, araştırır, toplantı gündemi-
ni hazırlayarak müdüre sunar, komisyon kararlarını ilgilisine iletir.

İKİNCİ BÖLÜM

YÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Risk ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Madde 34 - (1) Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, toplum içinde denetim, takip ve 
iyileştirilmesine karar verilen sanık veya hükümlülerin, yeniden topluma kazandırılmalarına 
yönelik çalışmalara temel oluşturması amacıyla objektif bir değerlendirme sistemi ile risk ve 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, denetimli serbestlik uygulamalarının temelini oluşturur.
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(2) Denetimli serbestlik uygulamalarında risk değerlendirmesi; sanık veya hükümlünün ken-
disine, ailesine, mağdura, topluma ve denetimli serbestlik personeline karşı taşıdığı zarar 
verme riski ile tekrar suç işleme riskinin belirlenmesidir.

(3) Denetimli serbestlik uygulamalarında ihtiyaçların belirlenmesi; sanık veya hükümlülerin 
suç tekrarının ve zarar verme risklerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılması ama-
cıyla kişinin ihtiyaç duyduğu hizmet ve programların belirlenmesidir.

(4) Sanık veya hükümlüye yönelik yürütülecek iyileştirme çalışmaları, risklerinin ve ihtiyaç-
larının değerlendirilmesinin ardından belirlenir. Sanık veya hükümlülerin değerlendirilmesi 
araştırma ve değerlendirme formu ile yapılır.

(5) Araştırma ve değerlendirme formu, sanık veya hükümlü müdürlüğe ilk başvurduğunda 
değerlendirme ve planlama bürosunda görevli denetimli serbestlik personeli tarafından dol-
durulur.

(6) Araştırma ve değerlendirme formu, en geç altı ayda bir gözden geçirilir. Yükümlünün 
infazının sona ermesine üç aydan daha az süre kalmışsa gözden geçirme yapılmaz.

(7) Araştırma ve değerlendirme formu doldurulduktan sonra, yükümlü hakkında denetim 
planı hazırlanır.

(8) Haklarında;

a) Tedavi ve denetimli serbestlik,

b) Adli kontrol,

c) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma,

ç) Cezanın konutta çektirilmesi,

kararı verilen yükümlülerin risk ve ihtiyaç değerlendirilmesi yapılmaz.

Denetim Planı

Madde 35 - (1) Denetim planı; sanık veya hükümlü hakkında verilen kararların toplum için-
de infazının, denetim sürecinin, hükümlünün iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına 
yönelik çalışmaların planlandığı, denetimli serbestlik personelinin çalışma yöntemini belir-
leyen belgedir.

(2) Sanık veya hükümlünün belirlenen risk ve ihtiyaçları göz önüne alınarak denetim planı 
hazırlanır. Sanık ve hükümlüler için hazırlanan denetim planında; iyileştirme ve topluma ka-
zandırma için belirlenen risk ve ihtiyaçlara yönelik müdahale çalışmaları, denetim ve kontro-
le ilişkin hususlar, uyulması gereken kural ve yükümlülükler, denetimin ve yükümlülüklerin 
süresi, çalışmaların yürütülmesinde iş birliği yapılacak kişi ve kuruluşlara ilişkin hususlar yer 
alır.

(3) Denetim planı, risk ve ihtiyaç değerlendirmesinin yapıldığı gün, bunun mümkün olma-
ması durumunda en geç beş iş günü içinde hazırlanır. Denetim planında, planı hazırlayan 
denetimli serbestlik memuruyla, denetim ve planlama bürosunda görevli uzman ile sanık 
veya hükümlünün imzası bulunur. İmzadan imtina halinde denetim planını imzalamamanın 
yükümlülükten muafiyet anlamına gelmediği sanık veya hükümlüye bildirilerek bu husus 
denetim planının altına yazılıp imzalanır. Çocuklar hakkında hazırlanan denetim planında 
öngörülen yükümlülükler ve çocuğun katılması gereken programlar kanuni temsilcisine de 
açıklanır.

(4) Sanık veya hükümlüye, denetim planında belirlenen yükümlülükler ile uyması gereken 
kurallar ve dikkat etmesi gereken hususları içeren bilgilendirme formu verilir. Yükümlünün; 
yükümlülüklerinin neler olduğu, hangi durumların ihlal sayılacağı ile plan süresince dikkat 
etmesi gereken hususları doğru ve yeterli olarak anlayıp anlamadığı teyit edilir.
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(5) Denetim planı, hazırlandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve derhal komisyonun onayına 
sunulur. Planın onaya sunulması yürürlüğü durdurmaz.

(6) Risk ve ihtiyaçların yeniden değerlendirilmesinden sonra, gerekli görülmesi halinde de-
netim planı da yenilenir.

(7) Haklarında;

a) Tedavi ve denetimli serbestlik,

b) Adli kontrol,

c) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma,

ç) Cezanın konutta çektirilmesi,

kararı verilenler için denetim planı hazırlanmaz. Bu yükümlülere yükümlülükleri ile uyması 
gereken kuralları ve dikkat etmesi gereken hususları içeren bilgilendirme formu tebliğ edilir. 
Bu form denetim planı yerine geçer.

Denetim Raporu

Madde 36 - (1) Denetim raporu; sanık veya hükümlünün, denetim sürecinin, uygulanan 
iyileştirme programları kapsamında topluma uyumdaki başarısının, olumsuz davranışlarını 
değiştirmek için gösterdiği çabanın ve bu doğrultuda genel gelişiminin değerlendirildiği ra-
pordur.

(2) Haklarında mahkemece;

a) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü,

b) Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri,

verilen yükümlüler için üç ayda bir ilgili hâkime verilmek üzere denetim raporu hazırlanır.

(3) Denetim raporu, infaz ve denetim ile iyileştirme çalışmalarının değerlendirildiği iki bö-
lümden oluşur. Rapor, vaka sorumlusu tarafından; denetim ile eğitim ve iyileştirme bürosun-
dan, sanık veya hükümlü hakkında bilgi alınarak hazırlanır. Raporun iyileştirme çalışmaları 
ile değerlendirme ve önerilerine ilişkin bölümü, ilgili denetimli serbestlik uzmanı tarafından 
doldurulur.

İyileştirme Çalışmaları

Madde 37 - (1) Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, risk ve ihtiyaç değerlendirme-
si sonucunda gerek duyulması veya mahkeme tarafından rehberlik çalışmalarına hükme-
dilmesi halinde, sanık veya hükümlünün riskleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaçlarına 
uygun iyileştirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli 
denetimli serbestlik uzmanları tarafından yürütülür.

(2) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasında sivil toplum kuruluşlarıyla iş-
birliği yapılmasına ve toplumsal katılım sağlanmasına önem verilir.

(3) Toplum içinde denetim ve takibi yapılan sanık veya hükümlülerin iyileştirilmesi ve toplu-
ma kazandırılması; diğer kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde, bireysel 
görüşme ve grup çalışması yapılması, boş zamanların yapılandırılması, yükümlülerin meslek 
kursları ve eğitim programlarına katılmalarının sağlanması gibi faaliyetlerle yerine getirilir.

(4) İyileştirme çalışmalarına sanık veya hükümlüleri tanımak amacıyla, bireysel görüşme ya-
pılması ile başlanır. Sanık veya hükümlünün grup çalışmasına hazır hale gelmesi ve gerekli 
görülmesi halinde iyileştirme çalışmalarına grup çalışması ile devam edilebilir.

(5) Bireysel görüşme, sanık veya hükümlü ile birebir ve uygun fiziki koşullarda, önceden be-
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lirlenmiş bir amaç ve plan çerçevesinde yürütülür. Bireysel görüşme sayısı on ikiden, görüş-
me aralıkları üç haftadan fazla olamaz. Her bir görüşme otuz dakikadan az, kırk beş dakika-
dan fazla yapılamaz. Bireysel görüşmeyi planlamak ve gerçekleştirmek, eğitim ve iyileştirme 
bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanının sorumluluğundadır. Bireysel görüşmeler 
hem süreç hem de oturumlar açısından başlangıç, gelişme ve sonlandırma olmak üzere üç 
aşamadan oluşacak şekilde planlanır. Bireysel görüşme, denetimli serbestlik uzmanı tara-
fından yapılandırılarak yürütülebileceği gibi müdahale programı kapsamında da yapılabilir.

(6) Grup çalışması, uygun fiziki koşullarda, en az dört en fazla on altı kişilik gruplar halinde 
en fazla on beş gün arayla yapılır. Müdürlüğün grup çalışmalarına uygun fiziki mekâna sahip 
olmaması halinde, başka kurum ya da kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait uygun 
mekânlar, grup çalışmaları için kullanılabilir. Grupların oluşturulmasında, sanık ve hüküm-
lülerin yaş gruplarına, benzer sorun alanlarına ve benzer risk düzeyine sahip olmalarına dik-
kat edilir. Sanık ve hükümlüler, haklarında verilen yükümlülük kararlarının niteliğine bakıl-
maksızın, rehberlik ve iyileştirme çalışmaları kapsamında aynı grup içerisinde yer alabilirler. 
Grup çalışması sürecinde sanık veya hükümlülerin durumu periyodik olarak değerlendirilir 
ve ihtiyaç duyulması halinde iyileştirme çalışmaları bireysel görüşmelerle de desteklenir. 
Grup çalışması, müdahale programı kapsamında yürütülebileceği gibi denetimli serbestlik 
uzmanı tarafından yapılandırılarak da yapılabilir. Yükümlüler, diğer kurum ve kuruluşlar ile 
gönüllü kişilerce yürütülen yapılandırılmış grup çalışmalarına da yönlendirilebilir.

(7) Yükümlülerle yapılan bireysel görüşmeler ile grup çalışmaları, görüşme formu ile kayıt 
altına alınır. Görüşme formuna, yükümlülerle ilgili tüm görüşme içeriği ve yapılan çalışmalar 
yazılır. Yükümlülere ilişkin bilgiler, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle kayıt altına alınmazlık 
yapılamaz. Görüşmelerin içeriği ve yapılan çalışmalar denetlenebilir ve hesap verilebilir şe-
kilde forma yansıtılır. Görüşmeler sırasında öğrenilen özel hayata ilişkin bilgilerin gizliliğine 
özen gösterilir ve bu bilgiler ilgili olmayan kişi veya kurumlarla paylaşılmaz.

(8) Grubun işleyişini bozabilecek özelliğe sahip olan sanık veya hükümlüler grup çalışması-
na dâhil edilmezler. Bu sanık veya hükümlülerle bireysel görüşme yürütülür. Sanık veya hü-
kümlünün grup çalışmasına hazır hale gelmesi halinde iyileştirme çalışmaları grup çalışması 
ile yürütülebilir.

(9) Boş zamanların yapılandırılması; sanık veya hükümlünün, toplumla bütünleşmesini des-
teklemek, olumlu sosyal davranışlarını, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirerek uyumlu bir 
birey olmasını sağlamak amacıyla, sanık veya hükümlünün ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirilmesidir. Boş zamanların 
yapılandırılması çalışmaları; diğer kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının programlarına 
yönlendirme şeklinde yürütülebileceği gibi müdürlük içinde de yapılabilir. Boş zamanların 
yapılandırılmasında kurumsal eğitimler ve programlar listesinden de yararlanılır.

(10) Yükümlüye yönelik yürütülen eğitim, iyileştirme ve rehberlik çalışmalarının, müdürlük 
dışında diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının veya gönüllü kişilerin yürüt-
müş olduğu programlara yönlendirmek suretiyle yapılmasına karar verilmesi halinde, yü-
kümlünün bu programlara katılması bir yükümlülük olarak belirlenebilir.

(11) İyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra on gün içerisinde tüm süreçlerin 
izlenmesine imkân veren bir belge düzenlenir ve ilgili vaka sorumlusuna iletilir.

Sosyal Araştırma Raporu

Madde 38 - (1) Sosyal araştırma raporu; şüpheli veya sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğiti-
mi, kişisel, sosyal, ekonomik, ruhsal ve psikolojik durumu ile çevresinin sistemli bir bakış 
açısıyla değerlendirildiği, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile ihtiyaçlarının belirlendiği 
ve bu ihtiyaçlara yönelik hizmet, program ve kaynaklarla ilgili önerileri içeren hüküm öncesi 
rapordur.
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(2) Rapor; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talep etmesi veya kovuşturma evre-
sinde hâkim ya da mahkemenin isteği üzerine denetimli serbestlik uzmanı tarafından hazır-
lanır.

(3) Rapor; şüpheli veya sanık ile bunların aile ve sosyal çevreleriyle görüşülerek hazırlanır. 
Gerekli görülmesi halinde mağdur ile de görüşülebilir.

(4) Raporda; şüpheli veya sanığın kimlik bilgileri, varsa önceki suç bilgileri, sağlık bilgileri, 
ailesi, yaşadığı yer, arkadaş çevresi, eğitimi, kişisel özellikleri, sosyal ve ekonomik durumu, 
bilişsel ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile tutum ve davranışları 
belirtilir. Raporun sonuç bölümünde, suç işlenmesinde risk oluşturabilecek unsurlar ve kişi-
nin topluma ve kendisine zarar verme riski değerlendirilir.

(5) Denetimli serbestlik uzmanı, kişinin hapis dışı ceza veya tedbir kararı ile toplum için-
de iyileştirilmesinin mümkün olduğu kanaatinde ise hapis cezası verilmesinin kişi üzerinde 
oluşturabileceği olumsuz etki ve sonuçları değerlendirerek, hapis dışı ceza veya tedbir kararı 
verilmesi durumunda şüpheli veya sanığın iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılma-
sı için ihtiyaç duyacağı hizmet, program veya kaynakları belirtir. Raporun sonunda takdirin 
mahkemeye ait olduğu açıkça yazılır.

(6) Raporun hazırlanması sürecinde kişinin yanlış beyan verdiğine dair izlenim edinilmesi 
veya verilen cevapların çelişkili olması durumunda bu husus gerekçeleri ile birlikte raporun 
sonuç bölümünde açıklanır. Ayrıca raporun hazırlanmasıyla ilgili bütün kaynaklar ve bilgi 
toplama biçimleri ile gerekli olduğu halde yapılamayan işlemler, görüşmelerin yerine getiri-
lememe gerekçesi ile birlikte raporda belirtilir.

(7) Rapor hazırlanırken şüpheli veya sanığın ceza infaz kurumunda bulunması hâlinde, ra-
por, ceza infaz kurumuna gidilerek hazırlanır. Raporu hazırlayan denetimli serbestlik uzmanı, 
ceza infaz kurumuna giderek şüpheli veya sanık ile konuşulanları başkalarının duymayacağı 
ancak görüşmenin güvenlik nedeniyle ceza infaz kurumu görevlilerince izlenebileceği bir 
ortamda açık görüş usulüne tabi olarak yapar. Denetimli serbestlik uzmanının talep etmesi 
halinde görüşmede, ceza infaz kurumu görevlisi hazır bulunur. Ceza infaz kurumu, denetimli 
serbestlik uzmanının şüpheli veya sanık ile görüşebilmesi için gerekli işlemleri yerine getirir.

(8) Denetimli serbestlik uzmanı tarafından iki nüsha olarak düzenlenen sosyal araştırma ra-
poru, müdürlüğe sunulur. Bir nüshası talep eden ilgili makama iletilir, diğer nüshası sosyal 
araştırma raporu kartonunda ve UYAP bilişim sistemi ortamında saklanır. Sosyal araştırma 
raporu, kişisel bilgiler içerdiğinden bu raporun saklanmasında özel hayatın gizliliğine dikkat 
edilir.

(9) Şüpheli ve sanıkların sadece kişisel ve ekonomik durumlarının tespitine ilişkin talepler 
sosyal araştırma raporu kapsamında değerlendirilmez, bu talepler kolluk ya da ilgili birim-
lerce yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNDE GENEL HÜKÜMLER

Kayıt İşlemleri

Madde 39 - (1) Mahkemelerce Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen denetimli serbestlik 
kararları en geç üç gün içerisinde UYAP bilişim sistemine kaydedilir.

(2) Adli kontrol tedbirleri kapsamında verilen yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararlar, Cum-
huriyet başsavcılığı tarafından aynı zamanda derhal kolluğa da gönderilir.

(3) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin kararlar, ceza infaz ku-
rumu idaresince tüm ekleri ile birlikte ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir ve 
denetimli serbestlik müdürlüğünce bu karar, aynı gün kaydedilir.
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(4) Denetimli serbestlik kararlarının kayıt işlemleri, kayıt kabul bürosunda görevli personel 
tarafından yapılır.

Tebligat

Madde 40 - (1) Denetimli serbestlik kararlarının kaydedilmesinden itibaren şüpheli, sanık 
veya hükümlülere üç iş günü içerisinde yapılacak yazılı veya elektronik tebligatta, tebliğden 
itibaren on gün içerisinde müdürlüğe başvurulması gerektiği belirtilir.

(2) Haklarında;

a) Adli kontrol tedbirine,

b) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,

ilişkin karar verilen yükümlülerin müdürlüğe başvurması istenmez.

(3) Düzenlenen tebligatta, yükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir 
mazereti olmadan müdürlüğe gelmemesi veya hakkında belirlenen yükümlülüklerin gere-
ğini yerine getirmemesi halinde, denetimli serbestlik kararının niteliğine göre kapalı ceza 
infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği, seçenek yaptırım veya tedbirin hapse 
çevrilebileceği ya da koşullu salıverilme kararının geri alınabileceği gibi gelmemenin hukuki 
sonuçları yükümlüye bildirilir.

(4) Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen yükümlü on gün içerisinde müdürlüğe 
müracaat etmezse komisyonun onayından sonra kayıt kapatılarak infaz dosyası Cumhuriyet 
başsavcılığına geri gönderilir.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi halinde, hü-
kümlüye ayrıca müdürlüğe müracaat etmesi için tebligat yapılmaz. Hükümlünün süresi için-
de müdürlüğe gelmesi beklenir.

(6) Cezanın konutta çektirilmesine karar verilmesi halinde hükümlüye tebligat yapılmaz. Ka-
yıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik 
memuru hükümlünün adresine giderek kararın infazına ilişkin çalışmaları başlatır.

(7) Denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesi sırasında kayıt işlemlerinin tamam-
lanmasından sonra yükümlülerin ilk müracaatı için yapılacak tebligat işlemleri, bu madde 
hükümlerine göre kayıt kabul bürosunca yerine getirilir.

Risk ve İhtiyaçların Değerlendirilmesi

Madde 41 - (1) Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğe müracaat eden yü-
kümlülerin risk ve ihtiyaçları belirlenir. Yükümlü ile işbirliği içerisinde, risk ve ihtiyaçlara uy-
gun iyileştirme çalışmalarını içeren bir denetim planı hazırlanır.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda yükümlünün iyileştirme çalışmalarına katılması ge-
rektiğinin tespit edilmesi halinde, yükümlü iyileştirme çalışmalarına katılmaya teşvik edilir. 
Yükümlünün kabul etmemesi halinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı 
kapsamında belirlenen yükümlülükler ile rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü hariç 
olmak üzere, iyileştirme çalışmaları yapılmaz ve bu durum denetim planında belirtilir.

Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar

Madde 42 - (1) Hakkında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlü;

a) Yapılan çağrılara ve hazırlanan denetim planına,

b) İyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere,
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c) Kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara,

ç) Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine,

uymak ve katlanmak zorundadır.

(2) Yükümlülüğün elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine karar ve-
rilmesi durumunda, yükümlü elektronik kelepçe ve diğer cihazlar ile ilgili üniteyi usulüne 
uygun olarak kullanmak ve korumak zorundadır.

(3) Yükümlü, denetimli serbestlik personeli ile cezaların infazında görev alan diğer kurumla-
rın personeline saygılı davranmak, müdürlüğün ve diğer kurumların işleyişinin bozulmaması 
ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundadır.

(4) Yükümlü, müdürlüğe alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, 
delici aletler ve ateşli silahlarla gelemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
yönelik çalışmalara katılamaz.

(5) Yükümlü yerleşim yeri adresini değiştirir ise yeni adresini müdürlüğe bildirmekle yüküm-
lüdür. Yeni adresin bildirilmemesi ve adres kayıt sisteminden de tespit edilememesi halinde, 
yükümlünün eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

(6) Askere alınan yükümlü, müdürlüğe durumunu bildirmek ve ilgili belgeleri iletmek, mah-
pusluk ya da askerlik durumu sona eren yükümlü on gün içerisinde denetimli serbestlik 
müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

(7) Bu maddede belirtilen kurallar yükümlülük yerine geçer. Yükümlü bu kurallara uymak 
ve katlanmak zorundadır.

İzin ve Nakiller

Madde 43 - (1) Yükümlü başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakli gerektirecek şekilde 
yerleşim yeri adresini değiştirmek isterse bu durumu ve yeni adresini önceden denetimli 
serbestlik müdürlüğüne yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte bildirmekle yükümlüdür.

(2) Adres değişikliği talebi komisyon tarafından değerlendirilip dosyanın başka bir denetimli 
serbestlik müdürlüğüne gönderilmesine karar verilene kadar yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesine devam edilir. Yükümlünün daha önce müdürlüğe bildirdiği eski adresine yapılan 
tebligat geçerli sayılır.

(3) Yükümlünün yerleşim yeri adresi değişikliği veya başka bir nedenle infazının başka bir 
denetimli serbestlik müdürlüğünde yapılmasına ilişkin talebi değerlendirilirken, ileri sürülen 
mazeretin doğruluğu ile gerekliliği araştırılır. İnfazdan kaçmak veya yükümlülüğü etkisiz kıl-
mak amacıyla yapıldığı anlaşılan nakil talepleri reddedilir.

(4) Nakil talebi kabul edilen yükümlü, nakil kararının tebliğinden itibaren beş gün içinde 
yeni yerleşim yeri adresinin bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek 
zorundadır.

(5) Yükümlü, hakkında belirlenen yükümlülükleri etkisiz kılacak ya da aksatacak şekilde 
müdürlüğün yetki sınırları dışına izinsiz olarak çıkamaz. Yükümlünün haklı bir mazerete da-
yanan talebi ve vaka sorumlusunun uygun görüşü doğrultusunda denetimli serbestlik mü-
dürü tarafından yükümlüye beş güne kadar izin verilebilir. Denetim süresi boyunca toplam 
kullanılan izin süresi, yükümlünün ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin 
ya da eşinin ölümü veya ağır hastalığı hariç olmak üzere, on beş günü geçemez. İzinde geçen 
süreler infazdan sayılır.

(6) İzin kullanan yükümlüye izin belgesi verilir. Yükümlü, iznini geçirdiği yerdeki denetimli 
serbestlik müdürlüğüne müracaat ederek izin belgesini denetimli serbestlik müdürlüğüne 
imzalatmak zorundadır.
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(7) Haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüpheli veya sanıkların izin ya da başka denetimli 
serbestlik müdürlüğüne nakil talepleri değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet savcılığına 
veya mahkemeye gönderilir.

Yükümlülerin Uyarılması

Madde 44 - (1) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için uyulması gereken kurallar ile karara uy-
gun olarak hazırlanan programa ve denetimli serbestlik personelinin bu kapsamdaki uyarı ve 
çağrılarına uyulmaması yükümlülüğün ihlali sayılır. Yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda 
vaka sorumlusunun teklifi üzerine yükümlü, komisyon tarafından veya kanunda yazılı haller-
de komisyonun önerisi üzerine ilgili hâkim tarafından uyarılır.

(2) Uyarı bir yazı ile yükümlüye tebliğ edilir. Gerektiğinde yükümlü, müdürlüğe davet edile-
rek yükümlülüklerine ilişkin hususlar ve ihlalin sonuçları vaka sorumlusu tarafından kendisi-
ne sözlü olarak da açıklanır. Yükümlünün gelmemesi durumunda daha önce yapılmış olan 
yazılı uyarı yeterli sayılır.

(3) Denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğün bir yıl içerisinde iki defa ihlal 
edilmesi yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılır. Yükümlünün uyarılmasının ardından bir 
yıl içerisinde ikinci ihlalin tespit edilmesi halinde infaza son verilerek kayıt kapatılır.

(4) Uyarı için yapılan tebligatta, bir yıl içerisinde yeni bir ihlal durumunun tespit edilmesi 
halinde tekrar bir uyarının yapılmayacağı, dosyanın kapatılarak gereği için mahkemeye gön-
derileceği yükümlüye ihtar edilir.

(5) Bu Yönetmeliğin dördüncü kısmının dördüncü bölümü ile beşinci kısmının üçüncü bölü-
münde düzenlenen yükümlülüklerin ihlali halinde yükümlünün uyarılmasına hâkim tarafın-
dan, diğer yükümlülüklerin ihlalinde ise komisyon tarafından karar verilir.

(6) Adli kontrol tedbirlerinin infazında tedbir kararının gereklerini mazereti olmaksızın ve ka-
sıtlı bir şekilde ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaz, varsa mazereti komisyon tarafından 
değerlendirilir.

Denetimli Serbestlik Kararlarının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılması

Madde 45 - (1) Denetimli serbestlik kararının;

a) Yükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi,

b) İnfazının mümkün olmaması,

c) Yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması ne-
deniyle infazının imkânsız hale gelmesi,

ç) 5395 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca tedbirden beklenen yararın 
elde edilmesi,

d) Hapis cezasından daha ağır sonuçlar doğurması,

durumunda kanunda aksine bir düzenleme yoksa, vaka sorumlusunun önerisi üzerine ko-
misyon tarafından ilgili mahkemeden denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kaldırıl-
ması veya uygun olan başka karar verilmesi talep edilebilir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hükümlüler hak-
kında belirlenen yükümlülüklerin değiştirilmesine komisyon tarafından karar verilir.

(3) Bu Yönetmeliğin dördüncü kısmının ikinci ve dördüncü bölümü ile beşinci kısmının 
üçüncü ve dördüncü bölümünde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yü-
kümlünün işlediği bir suç nedeniyle; tutuklanması veya mahkûm olduğu hapis cezasının 
infazına başlanması ya da askere alınması durumunda mahkemece aksine bir hüküm de 
verilmez ise yükümlülüğün yerine getirilmesi durdurulur. Yükümlü denetim süresi içerisinde 
serbest bırakılır veya askerlik hizmeti sona ererse yükümlülüğün yerine getirilmesine devam 
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edilir. Denetim süresinin sonunda yükümlünün mahpusluk halinin veya askerlik durumunun 
devam etmesi durumunda dosya kapatılarak mahkemesine gönderilir. Ceza infaz kurumun-
da veya askerlikte geçirilen süreler denetim süresinden sayılır. Bu süre içinde rehberlik kap-
samında verilen yükümlülüğün yerine getirilmesinde mahkemeye verilecek raporlar ceza 
infaz kurumu ile işbirliği içerisinde hazırlanır. Hâkime gönderilecek rapora esas olmak üzere 
üç ayda bir kişinin gelişimi ve davranışları hakkında ceza infaz kurumu idaresinden bilgi 
istenir.

Denetim ve Takip

Madde 46 - (1) Yükümlülerin toplum içinde izlenmesi, denetimi ve takibi, denetim bürosun-
da görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine getirilir.

(2) Tehlikeli veya mükerrir suçlular ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuş-
turucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, cinsel saldırıda bulunma, çocuk-
ların cinsel istismarı ve cinsel taciz gibi suçlardan hüküm giyenlerin denetim ve takibinde 
kollukla işbirliği yapılır.

(3) Denetlenecek yükümlülerin listesi ve denetim usulü vaka sorumlularınca belirlenerek, 
müdürün onayına sunulur. Denetim görevlileri kendilerine verilen listeye uygun olarak de-
netim görevini yerine getirirler. Yapılan denetimler tarih, saat ve yer belirtilmek suretiyle tu-
tanak altına alınır.

(4) Şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında belirlenen tedbirin türüne, denetimin yoğunluğu-
na, suçun özelliğine ve yükümlünün durumuna göre, geceleri ve hafta sonlarını da kapsaya-
cak şekilde denetim yapılır.

(5) Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski açı-
sından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde 
elektronik cihazlar kullanılabilir.

(6) Hükümlülerin müdürlüklere girişlerinde gerek duyulması halinde üstleri aranabilir, alkol 
kontrolü yapılabilir.

Kaydın Kapatılması

Madde 47 - (1) Denetimli serbestlik yükümlülüğünün;

a) Usulüne uygun tebligata rağmen yerine getirilmesine başlanmaması,

b) Uyarılara rağmen ihlal edilmesi,

c) Mahkeme tarafından kaldırılması,

ç) İnfaz edilmesi,

halinde kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla mahkemeye bildirilir.

(2) Tedbir veya yükümlülüğün infazının tamamlanması ya da yükümlülüğün herhangi bir ne-
denle sona ermesi halinde, ilgili kurum ya da kuruluştan yükümlüyle ilgili yapılan işlemlere 
dair belgelerin gönderilmesi istenir.

(3) Denetimli serbestlik kararlarının infazının tamamlanması veya ihlal nedeniyle dosyanın 
kapatılması yükümlüye tebliğ edilerek ilgili mahkemeye itiraz hakkı olduğu bildirilir.

Şikâyet ve İtiraz

Madde 48 - (1) Yükümlüler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında 
müdürlükçe hazırlanan denetim planları ve raporları ile müdürlükçe yapılan uyarılar gibi 
işlem ve eylemlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu ge-
rekçesiyle müdürlüğe itirazda ya da infaz hâkimliğine şikâyette bulunabilirler.

(2) Yükümlü, hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde 
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işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimli-
ğine başvurabilir.

(3) Şikâyet, dilekçe ile doğrudan infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılı-
ğı veya denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. Doğrudan infaz hâkimliğine 
yapılmayan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir. Sözlü 
yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve tutanağın bir sureti başvurana verilir.

(4) Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdur-
maz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkânsız sonuçların doğması ve işlem veya 
faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem 
veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

(5) Müdürlük işlemlerine karşı yapılan itirazlar komisyon tarafından, koruma kurulu kararla-
rına karşı itirazlar koruma kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Kararlara karşı infaz 
hâkimliğine şikâyette bulunulabilir. Müdürlük işlemlerine ve koruma kurulu kararlarına yapı-
lan itirazlar şikâyetteki usullere tabidir.

(6) Yükümlüyle ilgili birinci fıkra kapsamında yapılan karar ve işlemlere ilişkin yazışmalarda 
veya belgelerde, yükümlülerin şikâyet ve itiraz hakkı ile süresi açıkça belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARARLARIN İNFAZINDA KİŞİ VE KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ

Diğer Kurumların Görevleri, Teşvik ve İşbirliği

Madde 49 - (1) Denetimli serbestlik kararlarının infazı, diğer kurumlar ve sivil toplum kuru-
luşları ile işbirliği içerisinde, toplumsal katılım sağlanarak yerine getirilir. Kamu kurum ve 
kuruluşları, denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunurlar ve de-
netimli serbestlik personeline yardımcı olurlar.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile müdürlüklerin görevlerine ilişkin olarak iletilen is-
temler, kolluk görevlilerince yerine getirilir.

(3) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi gerektiğinde kollukla işbirliği içerisinde 
yapılır. Özellikle tehlikeli ve riskli olduğu tespit edilen yükümlülerin bilgileri kollukla paylaşılır 
ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

(4) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli ça-
lıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç hâlinde müdürlüğün bu nitelikte personel istemine yar-
dımcı olurlar.

(5) Aile veya çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personel, müdürlüğün önerisi ve Cum-
huriyet başsavcılığının talebi üzerine denetimli serbestlik hizmetlerine yardımda bulunur.

(6) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, 
gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik hizmetlerine katkıda bulunmaya teşvik 
edilir.

İş Birliği Protokolü

Madde 50 - (1) Kamu hizmeti cezası veya gözetim altında ya da 5275 sayılı Kanunun 105/A 
maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma 
yükümlülüğü kapsamında yükümlü çalıştıracak olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
yararına hizmet üreten özel kuruluşlarla, yükümlünün çalıştırılması, çalışılacak işin nitelikle-
ri, çalışma süresinin belirlenmesi ve diğer hususlarla ilgili protokol imzalanır. İş birliği proto-
kolünü müdür ile kurum yetkilisi imzalar.

(2) İş birliği protokolünde; kurumun adı, hizmetlerin türü, çalışma saatlerinin müdürlük ve 
kurumun ortak kararı ile belirleneceği, takip çizelgesinin iş yerindeki yükümlünün çalışma-
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sından sorumlu kişi tarafından doldurulacağı, protokolün yürürlük süresi, protokolün sona 
ereceği haller, cinsiyet ve çocuk/yetişkin ayrımı da dikkate alınarak çalıştırılabilecek yüküm-
lü sayısı, iş yerinin yükümlüye veya çocuğa iş güvenliği ve sağlığı ile işin yapılması için gerekli 
olan araç ve gereçleri sağlayacağı, işveren ve diğer çalışanlar tarafından yükümlünün insan 
haklarına ve kişilik haklarına saygı gösterileceği gibi bilgiler yer alır.

Hizmetler Listesi

Madde 51 - (1) Hizmetler listesi; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten 
özel kuruluşların, sanık veya hükümlüleri hangi işlerde ne kadar süreyle çalıştırabilecekleri-
ne dair bilgilerin bulunduğu listedir.

(2) Hizmetler listesi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuru-
luşların yetkilileriyle görüşmeler yapılarak hazırlanır. Sanık veya hükümlülerin toplum içinde 
kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasıyla ilgili olarak kurum yetkilileri bilgilendirilir.

(3) Hizmetler listesinde; çalışmanın yapılacağı yerleşim yeri, işin türü, çalışmanın sürekli 
olup olmadığı, çalışma saatleri ile çalışma süresine ilişkin bilgiler yer alır. Hizmetler listesin-
de kurumun adı belirtilmez.

(4) Hizmetler listesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasına kadar yargı çevresindeki tüm ceza 
mahkemelerine gönderilmek suretiyle mahkemeler bilgilendirilir. Hizmetler listesi gerekli 
görülmesi halinde güncellenerek ceza mahkemelerine tekrar gönderilir.

Çalışma Protokolü

Madde 52 - (1) Hakkında kamu hizmeti cezası, gözetim altında çalıştırma veya 5275 sayılı 
Kanunun 105/A maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen kamuya yararlı bir işte ücretsiz 
olarak çalışma yükümlülüğü verilen sanık veya hükümlülerin kurumda işe başlatılmaların-
dan önce müdürlüğün, işyerinin ve hükümlünün görev ve sorumluluklarının yer aldığı çalış-
ma protokolü, denetimli serbestlik personeli, sanık veya hükümlü ile iş yeri temsilcisi ara-
sında imzalanır.

(2) Çalışma protokolünde; sanık veya hükümlünün çalıştırılacağı işin türü, mahiyeti ve sü-
resi, uyması gereken güvenlik tedbirleri, yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda 
yapılacak işlemler, iş yerinde kime karşı sorumlu olduğu, iş güvenliği ve sağlığı için gerekli 
önlemlerin işveren tarafından alınacağı gibi bilgiler yer alır.

(3) Gözetim altında çalışma protokolünde yukarıdaki bilgilere ek olarak iş, vergi ve sosyal 
güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülüklerin işverenler tarafından yerine getirileceği, sanık 
veya hükümlülere ücret ödeneceği bilgisine yer verilir.

(4) Çalışma protokolü, sanık veya hükümlünün dosyasında saklanır.

Kurumsal Eğitimler ve Programlar Listesi

Madde 53 - (1) Müdürlük, eğitim programına devam etme kararlarının yerine getirilmesi, 
yükümlülerin topluma kazandırılması ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, bulunduğu yar-
gı çevresindeki kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri 
eğitim programları, iş ve meslek kursları ile yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılacağı 
eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik faaliyet ve programları tespit 
eder.

(2) Müdürlük tarafından her yılın Aralık ayının sonuna kadar oluşturulan veya yıl içerisinde 
güncellenen programlar listesi, değerlendirme ve planlama bürosunda görevli personele ve 
vaka sorumlusuna bildirilir.

(3) Hazırlanan kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışılacak sivil toplum kuruluşları 
infaz işleri değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.
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Gönüllü Çalışanlar

Madde 54 - (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde bu Yönetmelikte be-
lirtilen ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden de yararlanılabilir.

(2) Gönüllü çalışabilmek için aşağıdaki koşullar aranır: 

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını bitirmiş olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 
(5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.

(3) Çalışmak isteyen gönüllüler müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Gönüllülerden; gönüllü baş-
vuru formunu doldurmaları ve yerleşim yeri belgesi istenir. Başvurana ait adli sicil belgesi 
müdürlük tarafından temin edilir. Başvurular, komisyon tarafından incelenerek karara bağ-
lanır. Başvurusu kabul edilen gönüllülere müdürlükçe tanıtım kartı verilir.

(4) Gönüllü çalışanlar hakkında görev, yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine 
ilişkin hükümler ile 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların görevleri 
sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak soruşturma izni, soruşturmaya konu eylemin 
gerçekleştiği yer adalet komisyonu başkanı tarafından verilir.

(5) Gönüllülerin hizmet verecekleri alana yönelik programların hazırlanması, takibi ve değer-
lendirilmesi müdürün görevlendirdiği uzmanın rehberliğinde olur. Gönüllüler çalışmak iste-
dikleri alanı seçme konusunda bilgi, beceri ve ilgi alanları göz önüne alınarak yönlendirilir.

(6) Gönüllü çalışanlardan; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, pedagog, eğitim uzmanı, 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği unvanına sahip olanlara, sosyal araştırma 
raporu düzenleme ve sorumluluğunu yazılı olarak kabul etmeleri hâlinde rapor hazırlama 
görevi verilebilir.

(7) Gönüllülerin çalışmalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için onları hizmete teşvik 
edecek ortam müdürlük tarafından sağlanır.

(8) Gönüllülerin beşinci ve altıncı fıkraya göre belirlenen çalışma programı, sorumlulukla-
rı, müdürlüğün genel işleyişi ve kuralları ile bunlara uymamanın sonuçları gönüllü çalışana 
yazılı olarak bildirilir. Gönüllü çalışmaya başlayanların listesi müdürlük tarafından Daire Baş-
kanlığına bildirilir.

(9) Gönüllüler, çalıştıkları müdürlüğün genel işleyişi ile çalışma usul ve esaslarına doğrudan 
veya dolaylı müdahalede bulunamaz.

(10) Belirlenen kurallara ve çalışma programına uymayan gönüllülere yazılı uyarı yapılır. 
Uyarıya rağmen kurallara ve çalışma programına uygun davranmayan gönüllülerin görevine 
müdürün teklifi üzerine komisyon tarafından son verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ İNFAZI

BİRİNCİ BÖLÜM

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ VE ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

Adli Kontrol

Madde 55 - (1) Adli kontrol, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden fazla 
yükümlülüğe tâbi tutularak, toplum içinde denetimini öngören bir koruma tedbiridir.
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Adli Kontrol Tedbirleri

Madde 56 - (1) Adli kontrol tedbirlerinden;

a) Yurt dışına çıkamamak: Ülke sınırları dışına çıkamamayı,

b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak: 
Şüpheli veya sanığın kararda belirlenen yerlere, belirtilen aralıklarla düzenli olarak başvur-
masını,

c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına 
ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak: Şüpheli veya sanığın 
müdürlük ya da bir başka kişi veya merciye, kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
çağrılmasını ve bu kişiye veya mercie gerektiğinde çalıştığı iş veya meslek uğraşı hakkında 
ya da devam etmekte olduğu eğitim hakkında bilgi vermesini ve bu konuda denetlenmesini,

ç) Her türlü taşıtı veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme makbuz 
karşılığında sürücü belgesini teslim etmek: Şüpheli veya sanığın her türlü taşıtı veya bazıları-
nı kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanamamasını ve kararda öngörülmüş 
ise sürücü belgesinin makbuz karşılığında alınmasını,

d) Tedavi veya muayene tedbirine uymak: Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu madde-
ler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene 
tedbirlerine tâbi olmayı ve bunları kabul etmeyi,

e) Güvence: Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada 
veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce 
belirlenecek bir güvence miktarını yatırmayı,

f) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak: Şüpheli veya sanığın mahkeme veya hâkim 
kararı ile silah taşımasının veya bulundurmasının yasaklanması ile gerektiğinde sahip olduğu 
silahların Cumhuriyet başsavcılığına bağlı adli emanet memurluğuna teslimini,

g) Suç mağdurunun haklarını güvence altına almak: Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı, suç mağdurunun haklarını 
güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamayı,

ğ) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkûm 
edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek: Aile yükümlülüklerini 
yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli 
olarak ödeyeceğine dair güvence vermeyi,

h) Konutunu terk etmemek: Şüpheli veya sanığın mahkeme tarafından belirlenen konutunu 
mazereti olmaksızın veya izin almaksızın terk etmemeyi,

ı) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek: Şüpheli veya sanığın mahkeme tarafından be-
lirlenen yeri veya yerleşim bölgesini mazereti olmaksızın veya izin almaksızın terk etmemeyi,

i) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek ya da ancak bazı yerlere gidebilmek: Şüpheli veya 
sanığın mahkeme tarafından belirlenen yere veya yerleşim bölgesine mazereti olmaksızın 
veya izin almaksızın gitmemeyi ya da ancak bazı yerlere gidebilmesini,

j) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak: Mahkeme kararında belirtilen usul ve esas-
lar çerçevesinde suça sürüklenen çocuğun belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamasını,

ifade eder.

Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi

Madde 57 - (1) Adli kontrol kararı kaydedildikten sonra, infaz işlemlerinin başlatılması için 
karar doğrudan vaka sorumlusuna gönderilir. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüphe-
li veya sanığa gönderilen tebligatta; adli kontrol tedbirinin türü, tedbirin ne şekilde ve ne 
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zaman yerine getirileceği, uyulması gereken kurallar, tedbire uymamanın sonuçları ile adli 
kontrol tedbirinin gereklerinin derhal yerine getirilmesi gerektiği açıklanır. Kararın niteliğine 
göre gerekli ise ilgili kişi, kurum veya kuruluşa derhal yazı yazılarak adli kontrol tedbirinin 
içeriği açıklanır; şüpheli veya sanığın hakkındaki adli kontrol tedbirinin gereklerini süresinde 
yerine getirip getirmediği ve adli kontrol tedbirine devam edip etmediği hususlarında bilgi 
istenir.

(2) Tebligata rağmen mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini 
yerine getirmeyen, tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini yerine getirmeye 
devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaksızın hakkında karar 
verilmesi için dosya Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemesine gönderilir.

(3) Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli kontrol kararlarının infazında çocuğun ailesi veya 
sosyal çevresi ile iş birliği yapılmasının gerekli olması halinde her aşamada özel hayatın giz-
liliğine dikkat edilir ve çocuğun ifşa olmaması için gerekli önlemler alınır.

(4) Adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesinde, şüpheli veya sanık hakkında risk ve ihti-
yaç değerlendirilmesi yapılmaz, denetim planı hazırlanmaz.

(5) Haklarında bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) , (h) , (ı) ve (i) bent-
lerinde sayılan adli kontrol tedbirlerine karar verilen şüpheli veya sanıkların toplum içinde 
izlenmesi, denetim ve takibi elektronik kelepçe takılmak suretiyle yerine getirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI KAPSAMINDA HÜKMEDİLEN DENETİMLİ 
SERBESTLİK TEDBİRLERİ VE BU TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

Eğitim Programına Devam Etme

Madde 58 - (1) Eğitim programına devam etme; mahkemelerce kişisel, sosyal ve eğitim 
durumu dikkate alınarak, meslek veya sanat sahibi olmayan sanığın bir meslek veya sanat 
edinmesini sağlamak amacıyla, mahkemenin belirleyeceği süreyle, bir eğitim programına 
devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.

(2) Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün infazında; sanığın yaşı, eğitim ve sağlık 
durumu, bilgi ve becerileri ile kurumların yürüttükleri eğitim programları dikkate alınır. Bu 
yükümlülük kararları, örgün eğitime devam eden çocuk ve gençlerin eğitimlerine, fiziksel ve 
duygusal gelişimlerine engel olmayacak şekilde yerine getirilir.

(3) Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında sanı-
ğın eğitim programına kayıt işlemleri gerektiğinde eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli 
denetimli serbestlik uzmanı refakatiyle yapılır. Programlar belirlenirken kurumsal eğitimler 
ve programlar listesinden yararlanılır. Sanığın programlara devam etmesi ve topluma kazan-
dırılmasına yönelik çalışmalarda programın uygulandığı kurum yetkilisi veya program yöne-
ticisi ile iş birliği yapılır.

(4) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde; sanığın durumu, kurum yetkilisi veya program 
yöneticisi haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum yetkililerinden sanığın ifşa olmaması ve 
dışlanmaması için gerekli önlemlerin alınması istenir.

(5) Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün infazı, sanığın denetim planında be-
lirlenen programa başlaması ile başlar ve mahkeme kararında belirtilen sürenin tamamlan-
masıyla sona erer.

Gözetim Altında Çalışma

Madde 59 - (1) Gözetim altında çalışma yükümlülüğü; bir meslek veya sanat sahibi sanığın, 
bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gö-
zetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.



D
H

Y

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 639

(2) Günlük çalışma süresi, sanığın çalıştığı kurumun bu konuda tabi olduğu mevzuata göre 
belirlenir. Sanığın mevcut işi, eğitime devam durumu gibi hususlar dikkate alınarak kişinin 
çalıştırılacağı kurumla iş birliği içerisinde farklı çalışma rejimleri de uygulanabilir. Her halü-
karda sanık günde en az iki, en fazla sekiz saat çalıştırılır.

(3) Gözetim altında çalışma yükümlülüğünün infazı, sanığın çalışmaya başladığı tarihte baş-
lar ve mahkemece belirlenen sürenin bitiminde sona erer.

(4) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 66 ncı maddesindeki ilgili diğer 
hükümler uygulanır.

Belli Yerlere Gitmekten Yasaklama veya Belli Yerlere Devam Etme

Madde 60 - (1) Belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirli yerlere devam yükümlülüğü; 
mahkemece belirlenen süreyle sanığın kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile suç işlemesin-
deki nedenler göz önüne alınarak iyileştirilmesini ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan bir 
yükümlülüktür.

(2) Gidilmesi yasaklanan belli yerler; sanığın suç işlemesinde, suça yönelmesinde, zararlı 
alışkanlıklar edinmesinde, bağımlılık yapan maddeler kullanmasında çevresel, psikolojik, 
sosyal, ekonomik etkisi bulunan veya sanığın yeniden suç işlemesini tetikleyecek yerleri, de-
vam edilmesi gereken belli yerler ise; sanığın kişisel, psikolojik, sosyal gelişimi ile eğitimine 
katkı sağlayacak ve diğer ihtiyaçlarına uygun nitelikteki yerleri ifade eder.

(3) Yükümlülüğün infazı, hazırlanan denetim planının sanığa tebliği ile başlar, mahkemece 
belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

Mahkeme tarafından takdir edilen diğer yükümlülükler

Madde 61 - (1) Sanık hakkında mahkeme tarafından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi gereğince takdir 
edilen başka bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde, yükümlülüğün içeriğine göre bu Yö-
netmeliğin ilgili maddeleri esas alınır ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 
tedbirlerin yerine getirilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR VE BU YAPTIRIMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

Madde 62 - (1) Seçenek yaptırımlar; suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yar-
gılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, 
hükümlülerin toplum içinde belli koşullar altında denetime tabi tutularak bazı yükümlülükler 
konulmak suretiyle hürriyetlerinin belli şekilde kısıtlanmasını öngören kısa süreli hapis ceza-
sı yerine verilen kamusal yaptırımlardır.

(2) 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) , (d) , (e) ve (f) bentlerindeki 
seçenek yaptırımların infazı müdürlükçe yerine getirilir.

(3) Kamusal cezaların yerine getirilmesi sırasında; hükümlülerin temel ihtiyaçlarına, özel 
hayatın gizliliğine ve toplumda rencide edilmemesine dikkat edilir.

Eğitim Kurumuna Devam Etme

Madde 63 - (1) Eğitim kurumuna devam etme; mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal 
ve eğitim durumu dikkate alınarak, en az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmesini 
sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam 
etmeyi zorunlu kılan seçenek yaptırımdır.
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(2) Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazında; hükümlünün yaşı, eğitim ve sağlık 
durumu, yaşadığı yerde bulunan eğitim kurumlarının kapasitesi ve kuruma kabul şartları 
dikkate alınır.

(3) Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının yerine getirilmesi kapsamında hükümlünün 
eğitim kurumuna kayıt işlemleri gerektiğinde eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli dene-
timli serbestlik uzmanı refakatiyle yapılır.

(4) Bu yaptırımın infazı için, okul yönetimi veya rehberlik servisi ile iş birliği yapılır. Eğitim 
kurumundan işbirliği yapılacak rehber ya da sorumlu öğretmenin belirlenmesi istenir. İşbirli-
ği yapılacak öğretmene; yaptırımın amacı, süresi ve yapılacak çalışmalar konusunda eğitim 
ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından bilgi verilir. İşbirliği 
yapılacak öğretmenden; hükümlünün okuldaki durumu, davranışları, sosyal uyumu, sorum-
luluk bilincindeki gelişmeleri ile ailesi hakkında bilgi alınır ve yürütülecek rehberlik çalışma-
larına destek vermesi istenir.

(5) Bu yaptırımın uygulanmasında; hükümlünün durumu okul idaresi ve iş birliği yapılan 
öğretmenler haricinde kimseyle paylaşılamaz. Okul idaresi ve iş birliği yapılan öğretmenler 
ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu okul çalışanları ve diğer kişiler 
ile paylaşamaz. Bu konuda okul idaresi ve iş birliği yapılan öğretmenler bilgilendirilir.

(6) Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazı; hükümlünün denetim planında belir-
lenen kurumdaki programa başlaması ile başlar ve mahkeme kararında belirtilen sürenin 
tamamlanmasıyla sona erer.

Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma

Madde 64 - (1) Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma; 
mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile tekrar suç işleme riski göz 
önüne alınarak iyileştirmeyi ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan, hükümlünün mahkûm 
olduğu hapis cezasının yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmesini veya be-
lirli etkinlikleri yapmasını yasaklayan seçenek yaptırımdır.

(2) Belirli yerler veya etkinlikler; hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde ya da 
zararlı alışkanlıklar edinmesinde veya bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel, 
psikolojik, sosyal veya ekonomik etkisi bulunan ya da hükümlünün yeniden suç işlemesine 
yol açan etkenleri tetikleyecek yerler veya etkinliklerdir.

(3) Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının sanığa tebliği ile başlar, mahkemece belir-
tilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

Sürücü ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan 
Yasaklanma

Madde 65 - (1) Sürücü ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yap-
maktan yasaklanma; sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği 
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm 
olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili sürücü ve ruhsat belgelerinin geri 
alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanması seçenek yaptırımıdır.

(2) Sürücü veya ruhsat belgesi ile meslek veya sanat; hükümlünün, sağladığı hak ve yetkileri 
kötüye kullanmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrana-
rak suç işlemesine neden olan sürücü veya ruhsat belgesi ile meslek veya sanattır.

(3) Hükümlünün sürücü ve ruhsat belgeleri teslim alınarak dosyasında saklanır, ayrıca ya-
saklamaya ilişkin yükümlülük ilgisine göre ilgili meslek kuruluşuna, mahalli idareye ve kol-
luğa yazıyla bildirilir.

(4) Yaptırımın infazı, sürücü ve ruhsat belgelerinin teslim edilmesiyle veya belli bir meslek 
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ve sanatı yapmaktan yasaklanmanın ilgili kurum veya kuruluşa bildirilmesiyle başlar, mah-
kemece belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

Kamu Hizmeti Cezası

Madde 66 - (1) Kamu hizmeti cezası; toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve 
topluma kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde 
ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir 
seçenek yaptırımdır.

(2) Kamu hizmeti cezası, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluş-
ta yerine getirilir. Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, kamuya verilen 
zararın ödetilmesi, hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği ve çalışmanın 
ceza niteliğinde olduğu dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün işi, aile ya-
şamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir.

(3) Kamu hizmeti cezasının infazında dört saat çalışma bir gün sayılır. Hükümlü günde en az 
iki, en çok sekiz; haftada en az on dört, en çok kırk saat çalıştırılır. Kamu hizmeti cezasının 
infazı, toplam ceza süresinin iki katını geçemez.

(4) Kamu hizmeti cezasının yerine getirilmesinde; hükümlünün durumu, çalıştırılacağı ku-
rum ya da kuruluş haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum ya da kuruluş yetkilileri, hüküm-
lünün ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu diğer çalışan ve kişiler ile 
paylaşamaz. Bu konuda kurum ya da kuruluş yetkilileri bilgilendirilir.

(5) Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu hizmeti cezası kararı verilmişse, kamu hizmeti 
cezasının infazında hükümlünün çalışmaya başlayacağı tarihteki yaşı dikkate alınır. Hüküm-
lünün on sekiz yaşından küçük olması halinde çalıştırılacak iş; çocuğun bedensel, zihinsel 
ve ahlaki gelişimi ile eğitimine engel olmayacak ve destekleyecek şekilde belirlenir. On sekiz 
yaşını tamamlayıncaya kadar çalışılan her iki saat bir gün sayılır. Bu şartların sağlanamaması 
halinde çocuk hakkında verilen bu yaptırımın değiştirilmesi mahkemesinden istenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ HALİNDE HÜKMEDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

Eğitim Programına Devam Etme

Madde 67 - (1) Eğitim programına devam etme; mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal 
ve eğitim durumu dikkate alınarak, belirlenen denetim süresince, bir meslek veya sanat 
edinmeyi sağlamak amacıyla, meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bir veya bir-
den fazla eğitim programına devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.

(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 58 inci maddesindeki ilgili di-
ğer hükümler uygulanır.

Gözetim Altında Çalışma

Madde 68 - (1) Gözetim altında çalışma yükümlülüğü; bir meslek veya sanat sahibi hüküm-
lünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkası-
nın gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.

(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 59 uncu ve 66 ncı maddelerin-
deki ilgili diğer hükümler uygulanır.

Eğitim Kurumuna Devam Etme

Madde 69 - (1) Eğitim kurumuna devam etme yükümlülüğü; suça sürüklenen çocuğun, bir 
meslek veya sanat edinmesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan 
bir eğitim kurumuna devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.
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(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesindeki ilgili 
diğer hükümler uygulanır.

Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü

Madde 70 - (1) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; yeniden suça karışmayı önle-
me, iyileştirme ve topluma kazandırma amacıyla denetimli serbestlik uzmanının yürüttüğü 
çalışma ve programlara katılma konusunda hükümlünün yükümlü kılınmasıdır.

(2) Rehberlik çalışmaları; hükümlünün suç işlemesine neden olan etkenlerin ele alınarak 
belirlenen risk ve ihtiyaçlar doğrultusunda hükümlünün zararlı alışkanlıklar edinebileceği 
çevrelerden uzak kalmasına, sorumlu ve uyumlu bir birey olmasına, kendisine ve topluma 
yararlı bir birey olabilmesine yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalar, eğitim ve iyileştirme bü-
rosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından yürütülür. Bu kapsamda; bireysel gö-
rüşme, grup çalışmaları, müdahale programları, hükümlünün ailesi ve sosyal çevresiyle iş 
birliği yapılması ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen iyileştirme niteliğindeki 
kurs, program, eğitim gibi çalışmalar yürütülür.

(3) Denetimli serbestlik uzmanı iyileştirme ve topluma kazandırmaya yönelik rehberlik yü-
kümlülüğünü, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen iyileştirme çalışmalarındaki 
esaslara göre yerine getirir. Hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincin-
deki gelişmeler takip edilerek üçer aylık sürelerle düzenlenen rapor mahkemesine gönde-
rilir.

Yükümlülüklerin Başlaması ve Sona Ermesi

Madde 71 - (1) Bu bölümde düzenlenen yükümlülükler, denetim süresi içerisinde yerine 
getirilir. Yükümlülüklerin infazı, belirlenen yükümlülüğün fiilen yerine getirilmeye başlanma-
sıyla başlar, yükümlülüğün yerine getirilmesi veya denetim süresinin sona ermesiyle biter.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ VE BU TEDBİRİN YERİNE GETİRİLMESİ

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Bu Tedbirin Yerine Getirilmesi

Madde 72 - (1) Tedavi; uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan kişinin bağımlılık yapan 
maddeden vücudunun arındırılmasına, bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan 
yoksunluk belirtilerinin giderilmesine yönelik resmi veya özel kurumlarca yürütülen işlemleri 
ifade eder.

(2) Denetimli serbestlik tedbirine ilişkin çalışmalar; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan 
ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran 
kişinin, uyuşturucu kullanmasına neden olan veya kullanma isteğine yol açan etkenlerin 
değerlendirilerek, kişinin maddeye olan ihtiyacını kontrol etmesi, yaşam standardını artır-
ması, belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda kendisine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi 
amacıyla yürütülen rehberlik çalışmalarını ifade eder.

(3) Tedavi ve denetimli serbestlik kararının kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra sanık veya 
hükümlünün müdürlüğe müracaat etmesi için tebligat çıkartılır. Müdürlüğe müracaat eden 
sanık veya hükümlü, kayıt kabul bürosunca infaz bürosunda görevli vaka sorumlusuna gön-
derilir. Vaka sorumlusu, tedavi tedbirinin yerine getirilmesi için aynı gün ilgili kuruma sevk 
işlemlerini başlatır ve yükümlüden beş iş günü içerisinde tedavi için ilgili kuruma başvurma-
sını ister. Sevk yazısında kişinin kuruma başvurduğu tarih ile tedavinin olumlu ya da olumsuz 
sonuçlandığına ilişkin nihai raporun müdürlüğe iletilmesi istenir. Rehberlik çalışmalarının 
takibi ile gerektiğinde rehberlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi için karar eğitim 
ve iyileştirme bürosuna gönderilir.
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(4) Tedavi tedbirinin infaz işlemleri vaka sorumlusu tarafından takip edilir. Tedavi tedbiri, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde tedavisine ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kurum 
tarafından ve kurum yetkililerinin o kişi hakkında uygun görecekleri tedavi programına göre 
yerine getirilir. Tedavi süresince veya tedavi sona erdikten sonra sanık veya hükümlünün, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını takip amacıyla tedavi kurumuna tek-
rar sevk edilmesi ya da kontrole gönderilmesi gibi işlemler yapılmaz.

(5) Tedavi süresince rehberlik çalışmalarının, tedavinin yürütüldüğü kurum tarafından yapı-
lıp yapılmadığı denetimli serbestlik uzmanı tarafından takip edilir. Gerek görülmesi halinde 
rehberlik çalışmaları denetimli serbestlik uzmanınca yapılır. Tedaviden sonra sanık veya hü-
kümlü hakkında uygulanan rehberlik çalışmalarına bir yıl süreyle devam olunur.

(6) Rehberlik çalışmaları, eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uz-
manı tarafından, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen iyileştirme çalışmalarındaki 
esaslara göre yerine getirilir. Sanığın veya hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorum-
luluk bilincindeki gelişmeler takip edilerek, üçer aylık sürelerle hazırlanacak denetim rapo-
runun iyileştirme çalışmaları ile değerlendirme ve önerilere ilişkin bölümü görevli denetimli 
serbestlik uzmanı tarafından doldurulur ve vaka sorumlusuna gönderilir.

(7) Sanık veya hükümlü tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesi sırasında 
başka bir suçtan ceza infaz kurumunda ise; sanığın veya hükümlünün tedavi için ilgili kuru-
ma gönderilmesi ceza infaz kurumu idaresince yerine getirilir. Bu kişilerin rehberlik çalışma-
ları ceza infaz kurumlarında uygulanan iyileştirme faaliyetleri kapsamında ceza infaz kuru-
mundaki görevliler tarafından gerçekleştirilir. Mahkemeye gönderilecek rapora esas olmak 
üzere vaka sorumlusu tarafından, üç ayda bir, kişinin gelişimi ve davranışları hakkında ceza 
infaz kurumu idaresinden bilgi istenir.

(8) Sanık veya hükümlünün beş iş günü içerisinde ilgili kuruma tedavi için müracaat etme-
diğinin veya belirlenen tedavi programına uymadığının bildirilmesi ya da rehberlik çalışma-
larına katılmaması halinde sanık veya hükümlü bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesine göre 
uyarılır. Uyarılara ilişkin tebligatta ihlal durumunun tekrarı halinde bunun yükümlülüğün ih-
lali sayılacağı ve dosyanın kapatılarak mahkemesine gönderileceği sanık veya hükümlüye 
bildirilir.

(9) Tedavi ve denetimli serbestlik veya sadece denetimli serbestlik tedbiri, sanık veya hü-
kümlünün müdürlüğe müracaat ettiği tarihte başlar. Tedavi ile birlikte verilen denetimli ser-
bestlik tedbiri, tedavinin sona ermesinden bir yıl sonra, sadece denetimli serbestlik tedbiri 
ise mahkemenin belirlediği sürenin sonunda biter.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ VE BU TEDBİRLERİN İNFAZI

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

Madde 73 - (1) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma; hükümlünün işlediği bir suç 
nedeniyle mahkûmiyetin sonucu olarak, mahkeme tarafından belirlenen süreler içerisinde, 
5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak ve yetkilerin bir kıs-
mının veya tamamının kullanılmasını ya da bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasını 
veya sürücü belgesinin geri alınmasını öngören güvenlik tedbirleridir.

(2) Belli hak ve yetkinin kullanılmasının ya da belli bir meslek veya sanatın icrasının yasak-
lanması ile sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararlar, kayıt işlemi tamamlandıktan 
sonra, üç iş günü içerisinde gereği yapılmak üzere, ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşu ile 
meslek kuruluşlarına bir yazıyla bildirilir. Yazılan yazıda kararın ne şekilde yerine getirileceği 
ve yasaklamanın veya geri almanın yürürlüğe girdiği tarih açıkça belirtilir. Bu durum hüküm-
lüye bir tebligatla bildirilir, hükümlü ceza infaz kurumunda bulunuyor ise ayrıca ceza infaz 
kurumu idaresi de bilgilendirilir.
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(3) Yasaklama kararlarının yerine getirilmesine başlandığı tarihten itibaren üç ayda bir ilgili 
kamu kurumu ile meslek kuruluşlarına yazı yazılarak yasaklama kararının yerine getirilmesi-
ne ilişkin süreçler hakkında bilgi istenir.

(4) Belli hak ve yetkinin kullanılmasının ya da belli bir meslek veya sanatın icrasının ya-
saklanması ile sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararların yerine getirilmesine dair 
işlemler infaz bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yapılır.

(5) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci veya altıncı fıkrası gereğince verilen 
hak ve yetkinin kullanılmasının ya da meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da 
sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararların yerine getirilmesine, cezanın infazının 
tamamlanmasından itibaren başlanır.

(6) Bu maddede sayılan güvenlik tedbirlerinin infazı tamamlandıktan sonra dosya kapatıla-
rak mahkemesine gönderilir. İlgili kurum ve kuruluşa, yasaklama veya geri alma süresinin 
sona erdiği yazıyla bildirilerek hükümlü hakkındaki kısıtlamaların kaldırılması ya da sürücü 
belgesinin ve ruhsatın iade edilmesi istenir. Hükümlü tedbirin sona erdiği konusunda bilgi-
lendirilir.

Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Kişiler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Tedbirinin 
infazı

Madde 74 - (1) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli serbestlik 
tedbiri; örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan, gönüllü olarak 
örgütten ayrılan veya teslim olan ya da yakalanan, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını 
veya mensuplarının yakalanmasını sağlayan kurucu, yönetici ve örgüt üyeleri hakkında mah-
kemelerce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan 
hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirmesini öngören tedbirlerdir.

(2) Hükümlünün müracaatından sonra risk ve ihtiyaçları belirlenir. Değerlendirme neticesin-
de hükümlü ile iş birliği içerisinde hükümlünün ihtiyaçlarına uygun bir denetim planı hazır-
lanır. Denetim planı içeriğinde ihtiyaç duyulması halinde müdahale programları uygulanma-
sına ve periyodik görüşmeler yapılmasına yer verilir.

(3) Denetim planında yapılacak rehberlik çalışmaları açıkça belirtilir, hükümlünün ilgisi ve 
ihtiyaçları belirlenerek, hükümlü, uygun etkinliklere ve meslek edindirmeye yönelik kurs 
ya da programlara yönlendirilir. Bu çalışmalar kapsamında müdürlükçe, ilgili kurum ve sivil 
toplum kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetler belirlenerek ve gönüllü kişilerle iş birliği yapı-
larak toplumda var olan tüm kaynaklardan faydalanılır ve bu hükümlülere topluma uyum 
konusunda destek verilir.

(4) Hükümlü belirtilen süre içerisinde müdürlüğe müracaat etmez veya denetim planında 
belirlenen programlara katılmaz ya da rehberlik çalışmalarını kabul etmezse, ilgili kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşları ya da gönüllü kişilerle iş birliği içerisinde etkin pişmanlıktan 
yararlanan hükümlünün toplum içinde denetim ve takibine devam edilir.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri hükümlüye bildirildiği tarihte başlar, kararda belirtilen süre-
nin bitmesiyle sona erer. Denetimli serbestlik tedbirine ilişkin süre sona erdiğinde dosya ka-
patılarak mahkemesine gönderilir. Tedbirin yerine getirilmesi süresince hükümlüye yönelik 
yapılan çalışmalar rapor edilerek mahkemeye gönderilen dosyaya konur.

Hapis Cezasının Konutta İnfazı

Madde 75 - (1) Hapis cezasının konutta infazı;

a) Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,

c) Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl,

veya daha az süreli hapis cezasının tamamının veya kalan kısmının belli şartlar altında mah-
keme kararıyla belirtilen bir konutta yerine getirilmesidir.
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(2) Bu kararın yerine getirilmesinde konut; hükümlünün ailesiyle birlikte veya tek başına 
yaşamını devam ettirdiği, kendisine ait veya kiracı olarak oturduğu ve bu kararın yerine ge-
tirilmesinde mahkemeye bildirdiği veya mahkeme kararında belirtilen yeri ve eklentilerini 
ifade eder.

(3) Hapis cezasının konutta infazında, hükümlünün risk ve ihtiyaçları, kurallara uymadaki 
başarısı ve işbirliği dikkate alınarak;

a) İlk altı ay için günde bir,

b) İkinci altı ay için günde iki,

c) Üçüncü altı ay için günde üç,

ç) On sekizinci aydan sonra günde dört,

saat süreyle evden ayrılmasına vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafından ka-
rar verilebilir.

(4) Hapis cezasının konutta infazına ilişkin kararın kaydedilmesinden itibaren on gün içeri-
sinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memuru hükümlünün adresine gide-
rek konutu inceler. Hükümlünün belirlenen ihtiyaçları dikkate alınarak hükümlü ile iş birliği 
içerisinde hükümlünün uyması gereken kurallar belirlenir ve vaka sorumlusuna iletilir. Vaka 
sorumlusu üç gün içerisinde bir planlama yaparak konutta infazın ne şekilde yerine getirile-
ceğini ve uyması gereken kuralları hükümlüye tebliğ eder.

(5) Cezanın konutta infazı sırasında hükümlüyle iletişim sağlanacak araçlar tespit edilir. İle-
tişim araçları, hükümlünün denetlenmesine ilişkin esaslar ve denetimli serbestlik personeli 
ile kolluk görevlilerinin denetimle ilgili görevleri hükümlüye açıkça bildirilir.

(6) Cezanın konutta infazında, hükümlünün sağlık, eğitim, ibadet gibi temel ihtiyaçları dikka-
te alınır. Hükümlünün acil sağlık durumu, deprem, yangın, doğal afetler gibi öngörülemeyen 
nedenlerden dolayı konuttan ayrılması ihlal sayılmaz. Zaruret nedeniyle konutunu terk eden 
hükümlü, bu zorunluluğun ortadan kalkmasından itibaren üç gün içerisinde müdürlüğe baş-
vurmak zorundadır. Bu durumda konut dışında geçen süreler infazdan sayılır.

(7) Hükümlü, denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memuru veya kolluk tarafın-
dan bizzat eve gidilmek suretiyle kontrol edilebilir. Yapılan kontroller kayıt altına alınarak 
vaka sorumlusuna iletilir.

(8) Hükümlü, mazereti olmaksızın infaz süresince kararın yerine getirildiği konutu değiştire-
mez. Hükümlü, bir mazeret nedeniyle konutunu değiştirme talebini müdürlüğe yazılı olarak 
iletmek zorundadır. Komisyon hükümlünün talebini değerlendirerek konutun değiştirilip de-
ğiştirilmeyeceğine karar verir.

(9) Hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazereti olmaksızın 
yirmi dört saatten fazla süreyle izinsiz olarak konuttan ayrılması veya iznin bitmesinden iti-
baren bu süre içerisinde konuta dönmemesi halinde uyarı yapılmaksızın dosya kapatılarak 
mahkemesine gönderilir.

(10) Cezanın konutta infazı, cezanın konutta çektirilmesi kararına ilişkin hazırlanan planın 
hükümlüye tebliğinden on gün sonra başlar ve kararda belirtilen sürenin dolmasıyla sona 
erer.

(11) Cezanın konutta çektirilmesine ilişkin kararların infazı, elektronik kelepçe kullanılması 
suretiyle de yapılabilir.

Denetim Altına Alınan Çocukların İyileştirilmesi

Madde 76 - (1) Haklarında;

a) Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı,

b) Kamu davasının ertelenmesi kararı,
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c) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,

verilen ve 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince denetim altına alınan suça sürükle-
nen çocukların, toplum içinde denetimi, takibi ve iyileştirilmesine yönelik rehberlik çalışma-
ları, ilgili kurumlarla işbirliği içinde yerine getirilir.

(2) Haklarında;

a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen,

b) Suç tarihinde on iki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen,

c) Ailesine teslim edilmesi yönünde karar verilen,

çocuklar hakkında denetim görevi; gözetim esaslarına göre 5395 sayılı Kanunun 37 nci mad-
desi gereğince aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Suça sürüklenen çocuk, müdürlüğe geldiğinde; risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için 
değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde suça sürüklenen çocuk ile iş birliği içerisinde, ço-
cuğun ihtiyaçlarına uygun bir denetim planı hazırlanır. Hazırlanan denetim planı içeriğinde 
bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi gereğince iyileştirme çalışmalarına yer verilir. Hazırlanan 
denetim planı üç gün içerisinde hâkimin onayına sunulur. Denetim planının hazırlanma-
sında ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesinde 5395 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu 
maddeleri dikkate alınır.

(4) Hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararı verilen ve denetim altına alınan suça sürüklenen çocuğun, denetim planında belirle-
nen eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları reddetmesi halinde, du-
rum bir raporla kararı veren hâkime bildirilir. Bu durumda, ilgili kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ya da gönüllü kişilerle iş birliği içerisinde suça sürüklenen çocuğun toplum içinde 
denetim ve takibine devam edilir.

(5) Çocuğun; programlara katılımı, denetimli serbestlik personeli ile işbirliği, sosyal uyumu 
ve davranış değişikliği konusunda gösterdiği çaba göz önünde bulundurularak, mahkeme-
den denetimin kaldırılması gerekçeli bir raporla talep edilebilir. Üç ayda bir hazırlanan de-
ğerlendirme raporunda denetimin kaldırılması talebine ilişkin gerekçeler yazılarak da dene-
timin kaldırılması istenebilir.

(6) Denetim altına alınan çocuğun toplum içinde takibine ve iyileştirilmesine yönelik ça-
lışmalar ile denetim altına alma kararının yerine getirilmesinde, 24/12/2006 tarihli ve 26386 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununun Uygulan-
masına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

SALIVERME SONRASI HÜKÜMLÜLERİN TOPLUM İÇİNDE DENETİMİ, TAKİBİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMLÜLERİN SALIVERMEYE HAZIRLANMASI

Değerlendirme Raporu

Madde 77 - (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını talep eden hü-
kümlü hakkında, ceza infaz kurumu psiko - sosyal ve eğitim servisinde görevli uzman veya 
öğretmen tarafından değerlendirme raporu düzenlenir.

(2) Hazırlanan raporda hükümlünün;

a) Eğitim ve iyileştirme programlarına katılımı ve bu konudaki çaba ve gayreti,

b) Ceza infaz kurumundaki uyumu ve iş birliği,
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c) Kişisel tutum ve davranışları,

ç) Tekrar suç işleme riski,

d) Topluma veya mağdura zarar verme riski,

e) Hükümlünün toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı,

f) Salıverme sonrasına kendini ne kadar hazırladığı,

g) Olası sorunlarının farkında olup olmadığı ve bunları çözmek için ne tür planlar yaptığı,

değerlendirilir.

(3) Değerlendirme raporunda hükümlünün, tekrar suç işleme, topluma veya mağdura zarar 
verme riskinin bulunup bulunmadığı, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı gerekçe-
leri ile birlikte açıkça belirtilir.

Hükümlünün Talebinin Değerlendirilmesi

Madde 78 - (1) Hükümlünün, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını ta-
lep etmesi halinde, ceza infaz kurumu idaresi, hükümlünün 5275 sayılı Kanunun 105/A mad-
desinde belirtilen süre şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırır.

(2) Mevzuatta belirtilen süre şartlarını taşımayan hükümlünün talebi, ceza infaz kurumu ida-
resi tarafından reddedilir. Ret kararı hükümlüye tebliğ edilir. Hükümlü; ret kararına karşı 
kanun veya bu Yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlemi öğrendiği tarihten itibaren 
on beş gün, her halde işlemin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz 
hâkimliğine başvurabilir.

(3) Süre yönünden mevzuatta belirtilen şartları taşıyan hükümlünün; iyi halli olması ve de-
ğerlendirme raporuna göre suç işleme, mağdura veya topluma zarar verme riskinin bulun-
maması durumunda infaz hâkiminden talebin kabulüne, aksi halde reddine karar vermesi 
istenir.

(4) İnfaz hâkimi, içerisinde iyi hal kararı veya değerlendirme raporu olmayan infaz dosyala-
rını eksikliğin ikmali için iade eder.

Hükümlüye Verilecek Belgeler

Madde 79 - (1) Ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazı-
na karar verilen hükümlülere;

a) İnfaz hâkimliği kararının onaylı bir suretini,

b) Hükümlü bilgi formunun onaylı ve fotoğraflı bir suretini,

c) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı gibi kişinin kimliğini ispata yara-
yan belgeyi,

verir.

(2) Hükümlünün kimliğini ispata yarayan herhangi bir belgenin bulunmaması halinde ceza 
infaz kurumunca bunun nedenini açıklayan bir yazı hükümlüye verilir.

İnfaz Dosyasının Gönderilmesi

Madde 80 - (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hü-
kümlülere ait infaz dosyaları, ceza infaz kurumu idaresince nakil nedeni ile tahliye evrakı 
düzenlenerek, hükümlünün talep ettiği denetimli serbestlik müdürlüğüne, kararın verildiği 
gün UYAP bilişim sistemi üzerinden gönderilir.

(2) Hükümlüye ait fiziki infaz dosyası, kararın verildiği gün, ceza infaz kurumunca ilgili dene-
timli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.
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İKİNCİ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZALARIN İNFAZI

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı

Madde 81 - (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; koşullu salıverilme-
sine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, 
aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezanın ko-
şullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak sure-
tiyle infaz edilmesidir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler 
hakkında;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,

ç) Belirlenen programlara katılma,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tâbi tutulmasına hazırlanan denetim planına 
göre komisyon tarafından karar verilir.

Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi

Madde 82 - (1) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar 
verilen hükümlü ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra üç gün içerisinde talebinde belirttiği 
denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

(2) Müdürlüğe müracaat için gereken üç günlük süre, hükümlünün ceza infaz kurumundan 
ayrılışını takip eden günden itibaren başlar. Son gün bir tatile rastlarsa, süre tatilin ertesi günü 
mesai saati bitiminde sona erer.

(3) Hükümlü müracaatında kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Mü-
racaat edenin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hü-
kümlü olup olmadığı, ceza infaz kurumundan alınan fotoğraflı hükümlü bilgi formu ile de 
teyit edilir.

(4) Kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz edemeyen hükümlülerin kayıtları yapılmaz, mü-
racaatları tutanakla tespit edilerek hükümlüye müdürlüğe müracaat etmesi gereken tarihin 
sonuna kadar kimliğini ispata yarayan bir belgeyle müracaat etmesi için süre verilir. Hüküm-
lünün son gün içerisinde müracaat etmesi halinde nüfus cüzdanını çıkartarak müdürlüğe 
başvurması için üç güne kadar süre verilir. Süresi içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler 
hakkında bu maddenin altıncı ve yedinci fıkralarına göre işlem yapılır.

(5) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hüküm-
lünün, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğü dışında başka bir müdürlüğe mü-
racaat etmesi halinde, hükümlü bilgilendirilir ve ilgili müdürlüğe yönlendirilir. Hükümlünün 
mazereti ve varsa başka talebi tutanakla tespit edilerek ilgili müdürlüğe gönderilir.

(6) Hükümlü, denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içerisinde müracaat etmezse beşin-
ci günü mesai bitimine kadar beklenir. Beşinci günden sonra kayıt kapatılarak herhangi bir 
işlem yapılmadan infaz hâkiminden hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesi istenir.

(7) Hükümlünün dördüncü veya beşinci günü müracaat etmesi ve mazeret bildirmesi ha-
linde kayıt kapatılmaz; hükümlünün beyanı, varsa mazereti ve buna ilişkin belge, bilgi veya 
beyan tutanak altına alınarak, hazırlanan tutanak dosyası ile birlikte karar verilmek üzere 
infaz hâkimine gönderilir. İnfaz hâkiminin kararına göre işlem yapılır.
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(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren 
iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyen hükümlüler hakkında 5237 sayılı Kanu-
nun 292 nci ve 293 üncü maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere evrakın bir sureti Cumhu-
riyet başsavcılığına gönderilir.

(9) Hükümlünün kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra infaz dosyası incelenir, dosya içeri-
ğinden, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına dair kararın süre yönünden 
ilgili mevzuata uygun olmadığı anlaşılırsa, durum bir tutanakla tespit edilerek, karar verilmek 
üzere infaz dosyası Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Yükümlülüklerin Belirlenmesi

Madde 83 - (1) Denetimli serbestlik müdürlüğüne süresinde müracaat eden hükümlünün 
risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak; toplum içinde denetimine ilişkin esaslar ile eğitim ve iyi-
leştirilmesine yönelik programlar belirlenir, bu doğrultuda hükümlü hakkında uygulanacak 
yükümlülükler tespit edilir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen her hükümlü 
hakkında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğünün uygulanmasına 
karar verilir.

(3) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yüksek riskli hü-
kümlüler hakkında ayrıca bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma yükümlü-
lüğü verilir.

(4) Hakkında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü uygulanmayan her hükümlü hak-
kında belirlenen bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma yükümlülüğüne karar 
verilir.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlünün risk 
ve ihtiyaçları dikkate alınarak, ihtiyacı olduğu belirlenen her hükümlü hakkında eğitim ve 
iyileştirilmeye yönelik belirlenen programlara katılmasına karar verilir.

(6) Hükümlünün risk durumu, işlediği suçun nitelikleri, özellikle çocukların ve suç mağdur-
larının korunması göz önünde bulundurularak diğer yükümlülüklere ek olarak belirlenen 
yer veya bölgelere gitmekten yasaklama ya da belirlenen bir bölgede denetim ve gözetim 
altında bulundurma yükümlülüklerinden birine veya her ikisine birlikte karar verilebilir.

(7) Hükümlüler hakkında belirlenen yükümlülükler; hapis cezasından daha ağır sonuçlar 
doğuracak şekilde uygulanamaz. Yükümlülükler, hükümlünün denetimine, topluma kazan-
dırılmasına ve iyileştirilmesine imkân verecek ve infazı mümkün olacak şekilde belirlenme-
lidir.

Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma

Madde 84 - (1) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma; hükümlünün kurallara 
uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, 
zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini amaç-
layan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülüktür.

(2) Hükümlü, denetimli serbestlik altında geçireceği toplam sürenin üçte birini kamuya ya-
rarlı bir işte çalışmak suretiyle tamamlar. Çalışma süreleri günde dört, haftada yirmi saat 
olarak belirlenir. Hükümlü hafta sonları da çalıştırılabilir.

(3) Yükümlülüğün infazı, hükümlünün müdürlüğe başvurmasından itibaren on gün içinde 
başlatılır, belirlenen sürenin sona ermesiyle, her halde koşullu salıverme süresinin tamam-
lanmasıyla sona erer. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü bu Yönetmelikte dü-
zenlenen özel nedenler hariç kesintisiz olarak uygulanır.
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(4) Hükümlüler, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun 
belirli hizmetlerinde, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde grup halinde çalıştırı-
labilirler. Hükümlülerin grup halinde çalıştırılması durumunda, çalışma yapılan yerde veya 
grupların başında denetim bürosunda görevli yeteri kadar denetimli serbestlik memuru bu-
lundurulur.

(5) Denetim planında, hükümlünün hangi gün ve saatlerde çalışacağı, yükümlülüğün baş-
layış ve bitiş tarihleri belirtilir. Yükümlülüğün başlama tarihi, hükümlünün fiilen çalışmaya 
başladığı tarihtir.

(6) Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, becerileri, mağdurun 
ve toplumun güvenliği dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün işi, aile yaşa-
mı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir. Hükümlünün çalıştığı iş, kurum veya yer denetimli 
serbestlik müdürlüğünce değiştirilebilir.

(7) Hükümlünün;

a) Çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu,

b) Örgün eğitime devam ettiğini,

c) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını,

ç) Kendi işini kurduğunu ve işlettiğini,

belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğünün kaldırılmasını 
talep etmesi durumunda, ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır. Gerekir-
se komisyon tarafından yükümlülüğün infazına ara verilir. Bu durumda, hükümlünün sağlık 
problemi, eğitime devam etme durumu, belirttiği işte bir iş sözleşmesine dayanarak çalışıp 
çalışmadığı ya da kurduğu ve işlettiği işi devam ettirip ettirmediği, koşullu salıverme süresi-
nin sonuna kadar denetlenir. Hükümlünün, yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması veya 
mazeretin ortadan kalkması halinde yükümlülüğün kalan kısmının infazına devam edilir.

(8) Bu yükümlülük, müdürlüğe müracaat tarihi itibariyle on sekiz yaşından küçük suça sü-
rüklenen çocuklar ile sıfır - altı yaş arasında çocuğu bulunan kadınların bu durumları devam 
ettiği sürece uygulanmaz. Bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren, koşullu salıverilme 
tarihine kadar olan sürenin üçte biri kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü olarak 
uygulanır.

(9) Bu yükümlülük;

a) Altmış yaş ve üstü,

b) Hayatlarını yalnız başına idame ettiremeyen,

c) Doğumuna on hafta kalan hamile kadın,

hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma

Madde 85 - (1) Belirlenen bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma; toplumun 
ve mağdurun korunması için hükümlünün belirlenen bir konuttan çıkmaması suretiyle de-
netimini esas alan bir yükümlülüktür.

(2) Yüksek riskli hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçirecekleri toplam sürenin en az 
üçte birini konuttan çıkmamak suretiyle tamamlarlar. Bu yükümlülük, günde en az on, en 
fazla on iki saat süreyle yerine getirilir. Bu süre, 18: 00 ilâ 08: 00 saatleri arasında uygulanır. 
Hükümlünün konutunda bulunacağı süre ile saat aralığı, hükümlünün işi, eğitimi veya aile 
durumu dikkate alınarak belirlenir.
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(3) Elektronik yöntemlerle takip edilmeyen hükümlüler, evde bulunduğu sürenin başlangıç 
ve bitiş saatleri arasında belirsiz zamanlarda denetim bürosunda görevli denetim memurları 
tarafından denetlenir. Bu yükümlülüğün uygulandığı hükümlülerin bilgileri denetim için ilgili 
kolluk birimlerine de gönderilir.

(4) Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itibaren on gün içinde 
yükümlülüğün infazına başlanır. Bu yükümlülük belirlenen sürenin sona ermesi ile tamam-
lanır. Hükümlünün risk durumunun değişmesi halinde komisyon tarafından belirlenen süre 
tamamlanmadan da konutta bulunma yükümlülüğü kaldırılabilir.

(5) Hükümlünün tekrar suç işleme riski, topluma veya mağdura zarar verme riskine göre 
daha önce karar verilmese dahi hükümlü hakkında bu yükümlülüğe sonradan karar verile-
bileceği gibi daha önce verilmiş olan yükümlülüğün süresi de uzatılabilir.

(6) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 75 inci maddesindeki ilgili di-
ğer hükümler uygulanır.

Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulunma

Madde 86 - (1) Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma; toplumun ve mağdurun 
korunması amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih ve 
saatlerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüdür.

(2) Hükümlüden, belirlenen tarih ve saatlerde, denetimli serbestlik müdürlüğüne, kolluğa, 
muhtarlığa veya müdürlüğün belirleyeceği bir kamu görevlisine başvurması istenir.

(3) Belirlenen yerlere başvurma;

a) Yüksek riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;

1) İlk üç ay her gün,

2) Üç ila altı ay arası haftada üç gün,

3) Altı aydan sonra haftada iki gün,

b) Orta riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;

1) İlk üç ay haftada dört gün,

2) Üç ila altı ay arası haftada iki gün,

3) Altı aydan sonra haftada bir gün,

c) Düşük riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;

1) İlk üç ay haftada iki gün,

2) Üç aydan sonra haftada bir gün,

olarak uygulanır.

(4) Bu yükümlülük, hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itiba-
ren on gün içinde başlar, koşullu salıverme süresinin sona ermesi ile tamamlanır.

(5) Bu yükümlülük; ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız başına 
idame ettiremeyen hükümlüler hakkında uygulanmaz.

(6) Bu yükümlülük, yüksek riskli hükümlüler bakımından belirlenen bölge sınırları dışına 
çıkmama şeklinde de belirlenebilir.

Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme

Madde 87 - (1) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme; hükümlünün suç işlemesine veya 
suça yönelmesine etkisi bulunan yerlere gitmekten yasaklanmasını, özellikle çocukların ve 
suç mağdurunun korunmasını amaçlayan bir yükümlülüktür.
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(2) Bu yükümlülük; hükümlünün, çocuklara, topluma ve mağdura karşı zarar verme riski ile 
işlediği suçun özelliklerine göre diğer yükümlülüklerle birlikte verilebilir. Yasak getirilen yer 
veya bölge ile yasaklama süresi denetimli serbestlik müdürlüğünce takdir edilir.

Belirlenen Programlara Katılma

Madde 88 - (1) Belirlenen programlara katılma; hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma ka-
zandırılması için ihtiyaç duydukları ve denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen, birey-
sel görüşme, grup çalışması, tedavi ve iyileştirme programları, diğer kurumlarca yürütülen 
meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminer, sosyal, kültürel ve sportif etkin-
likler, sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına yürütülen program ve çalışmalara katılma 
yükümlülüğüdür.

(2) Bu yükümlülük, ihtiyacı tespit edilen her hükümlü hakkında uygulanır ve hükümlünün 
denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itibaren en geç üç ay içinde başlar, belir-
lenen sürenin veya program ya da programların tamamlanması ile sona erer.

(3) Hükümlü hakkında yapılan risk ve ihtiyaç değerlendirmesine göre hükümlünün herhangi 
bir eğitim ve iyileştirme programına katılmasının gerekmediği değerlendiriliyor ise bu durum 
denetim planının rehberlik ve iyileştirme bölümüne açıkça yazılır.

Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 89 - (1) Yabancı uyruklu hükümlüler; barınma, sağlık ve ekonomik durumları ile 
işledikleri suçun nitelikleri bakımından müdürlük tarafından değerlendirilir. Yabancı uyruklu 
hükümlünün ülkede kalmasının, siyasi, idari ve kamu güvenliği açısından, sakıncalı olup 
olmadığı, sınır dışı edilmesi gerekip gerekmediği hususunda Cumhuriyet başsavcılığı aracılı-
ğıyla İçişleri Bakanlığından görüş sorulur.

(2) Ülkede kalmasında sakınca görülen, oturma izni olmayan, sabit bir ikametgâhı bulunma-
dığı gibi İçişleri Bakanlığı tarafından da kalacak bir yer gösterilmeyen veya yaşamını idame 
ettirecek bir geliri bulunmayan yabancı uyruklu hükümlüler hakkında denetimli serbestlik 
tedbiri olarak, koşullu salıverilme süresi sonuna kadar ülke sınırları içine girmeme yükümlü-
lüğü verilerek durum İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(3) Yabancı uyruklu hükümlülere ait bilgiler, Daire Başkanlığı ile yazılı olarak karşı çıkmama-
sı halinde hükümlünün vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluğu-
na bildirilir.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade

Madde 90 - (1) Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdür-
lüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen;

1) Yükümlülüklere,

2) Denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına,

3) Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine,

4) Denetim planında yükümlülüklerin infazına ilişkin belirlenen kurallara,

uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,

hâlinde, komisyonun kararı üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infa-
zı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilmesi, infaz hâkiminden talep 
edilir.
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(2) Hükümlü hakkında;

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı, 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde 
sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi,

b) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve 
cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya 
devam edilmesi,

c) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve ceza-
sının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma 
başlatılması,

halinde, komisyonun talebi üzerine, infaz hâkimi tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz 
kurumuna gönderilmesine karar verilir.

(3) Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma 
sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilme-
si hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam 
olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

(4) Başka bir mahkûmiyet kararı nedeniyle ceza infaz kurumuna alınan hükümlünün kaydı 
kapatılarak, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin uygulanabilmesi yönünden toplama 
kararı alınması ve müteakip infaz işlemlerinin buna göre yapılması amacıyla dosya hüküm-
lünün bulunduğu ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına iletilir.

Koşullu Salıverilme

Madde 91 - (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen ve 
koşullu salıverilmesine bir aydan az süresi kalan hükümlüler hakkında vaka sorumlusu tara-
fından, salıverme öncesi değerlendirme raporu hazırlanmasına başlanır. Hazırlanan raporda 
hükümlünün denetimli serbestlik altında geçen süre içerisinde tutum ve davranışlarıyla ku-
rallara ve yükümlülüklere uyumundaki gayret ve çabası değerlendirilir.

(2) Salıverme öncesi değerlendirme raporunda; suçun mağduru bakımından tehlike oluş-
turan veya tekrar suç işleme riski yüksek bulunan hükümlüler hakkında, koşullu salıverme 
sonrası denetim süresi içerisinde yükümlülük belirlenmesi önerilir.

(3) Koşullu salıverme tarihine kadar olan süresini, yükümlülüklerin gereklerine ve denetim 
planına uygun davranarak geçiren hükümlünün salıverme öncesi değerlendirme raporu ile 
infaz dosyası, 5275 sayılı Kanunun 107 nci ve 108 inci maddelerine göre işlem yapılmak üzere 
ilgili mahkemeye gönderilir.

(4) Koşullu salıverme süresinin sonunda yükümlülüğün uygulanmasına son verilir, ilgili mah-
kemenin kararı üzerine kayıt kapatılır.

(5) Askerlik çağına giren ve askerliğini yapmamış hükümlülerin koşullu salıverilmeleri halin-
de durum, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KOŞULLU SALIVERİLME SONRASI DENETİM VE TAKİP

Koşullu Salıvermede Denetim Altına Alma

Madde 92 - (1) Koşullu salıvermede denetim altına alma; mahkeme tarafından koşullu sa-
lıverilmesine karar verilen hükümlü hakkında salıverme sonrası denetim süresi içerisinde 
tedbir veya yükümlülük uygulanmasına karar verilmesidir.

(2) Mahkemelerce koşullu salıverilen hükümlüler hakkında;
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a) Bir başkasının gözetimi altında çalışmaya,

b) Eğitim kurumuna devam etmeye,

c) Rehberlik çalışmalarına katılmaya,

ilişkin yükümlülükler belirlenebilir.

(3) Hükümlüler hakkında koşullu salıverme sonrası için belirlenen tedbir veya yükümlülük-
lerin yerine getirilmesinde, hükümlünün toplum içinde denetimi, takibi ve iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülür.

(4) Yükümlülük kararının yerine getirilmesi sırasında; hükümlünün işlediği kasıtlı bir suçtan 
dolayı hapis cezasına mahkûm olması veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin 
uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararının geri alınması 
için mahkemeden talepte bulunulur, koşullu salıverme kararının geri alınması veya yüküm-
lülüğün kaldırılması durumunda dosya kapatılır.

Gözetim Altında Çalışma Yükümlülüğü

Madde 93 - (1) Gözetim altında çalışma yükümlülüğü; koşullu salıverilen hükümlünün, 
mahkemelerce belirlenen denetim süresinde, infaz kurumunda veya denetimli serbestlikte 
öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı 
meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılma-
sıdır.

(2) Bu yükümlülük, denetim süresi içerisinde yerine getirilir. Yükümlülük, kişinin çalışmaya 
başlamasıyla başlar, mahkemenin belirlediği sürenin veya denetim süresinin sona ermesiyle 
ya da mahkemenin yükümlülüğü kaldırmasıyla sona erer.

(3) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 59 uncu ve 66 ncı maddelerin-
deki ilgili diğer hükümler uygulanır.

Eğitime Devam Etme Yükümlülüğü

Madde 94 - (1) Eğitime devam etme yükümlülüğü; on sekiz yaşından küçük hükümlülerin, 
örgün ve yaygın eğitim ile diğer kurs ve programlara koşullu salıverildikten sonra gerektiğin-
de barınma imkânı bulunan bir kurumda devam etmeleridir.

(2) Hükümlünün devam edebileceği örgün ve yaygın eğitim ile diğer kurs ve programlar, hü-
kümlünün risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile ceza infaz kurumunda veya denetimli 
serbestlikte katıldığı programlar ve meslek edindirme kursları gibi aldığı eğitimler dikkate 
alınarak hükümlü ile iş birliği içerisinde belirlenir.

(3) Koşullu salıverilen hükümlünün örgün eğitime devam etme durumunun bulunması ha-
linde öncelikle örgün eğitime yönelik bir eğitim kurumuna devam etmesi istenir. Hükümlü-
nün örgün eğitime devam konusunda başarısız olması veya başka nedenlerle örgün eğitime 
devam edememesi halinde durumuna uygun başka bir meslek edindirme kursuna veya 
programına yönlendirilir. Belirlenen eğitim programı veya kursların hükümlünün ihtiyaçla-
rına cevap vermemesi veya hükümlüye uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda vaka 
sorumlusu tarafından ilgili eğitim programı ya da kurs değiştirilebilir.

(4) Hükümlünün kalacak bir yerinin olmaması veya eğitimine devam edebilmesi için bir ku-
ruma yerleştirilmesinin gerekmesi halinde çocuğun ve kanuni temsilcisinin rızası da alınarak 
barınma imkânı bulunan uygun bir eğitim kurumuna yerleştirilebilir.

(5) Eğitime devam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kurumsal eğitimler ve programlar 
listesi göz önünde bulundurulur.

(6) Bu yükümlülüğün uygulanmasında; hükümlünün durumu, eğitim kurumu yetkilileri ile iş 
birliği yapılan görevliler haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum yetkilileri ve görevliler ifşa 
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olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu kurum çalışanları ve diğer kişiler ile 
paylaşamaz. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir.

(7) Eğitime devam yükümlülüğü, hükümlü hakkında denetim planının hazırlandığı tarihte 
başlar. Mahkemenin belirlediği sürenin veya denetim süresinin sonunda ya da yükümlülük 
kararının kaldırılması ile sona erer.

Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü

Madde 95 - (1) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; koşullu salıverilme sonrası, 
iyileştirme ve topluma kazandırma amacıyla, denetimli serbestlik uzmanının yürüttüğü çalış-
ma ve programlara katılma konusunda hükümlünün yükümlü kılınmasıdır.

(2) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; hükümlü hakkında denetim planının ha-
zırlandığı tarihte başlar; mahkemenin belirlediği sürenin veya denetim süresinin bitmesiyle 
ya da yükümlülüğün kaldırılmasıyla sona erer.

(3) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, bu Yönetmeliğin 37 nci ve 70 inci maddelerinde-
ki ilgili diğer hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SALIVERİLEN MÜKERRİRLERİN TOPLUM İÇİNDE DENETİM VE TAKİBİ

Salıverilme Sonrası Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı

Madde 96 - (1) Mükerrirler hakkında verilen denetimli serbestlik tedbiri; salıverilme sonrası 
hükümlünün, toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma yeni-
den kazandırılması ile yeniden suç işleme riskinin azaltılmasına yönelik rehberlik çalışmala-
rına katılma yükümlülüğüdür.

(2) Salıverilme sonrası mükerrir hakkındaki denetimli serbestlik tedbirine ilişkin karar, hapis 
cezasının infazından önce gönderilirse bu karar kaydedilmeyerek, Cumhuriyet başsavcılığı-
na iade edilir. Kararın, 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 5275 sayılı 
Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince hapis cezasının tamamen infazın-
dan sonra gönderilmesi istenir.

(3) Salıverilme sonrası mükerrir hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik tedbirine 
ilişkin kararda, denetimli serbestlik tedbirinin süresinin belirtilmemesi durumunda, karar 
kaydedilmeden önce mahkemeye geri gönderilerek tedbirin süresinin belirlenmesi istenir.

(4) Salıverilme sonrası mükerrir hakkında verilen denetimli serbestlik tedbirinin kayıt işlem-
leri tamamlandıktan sonra hükümlüye tebligat çıkartılır. Hükümlünün, müdürlüğe müracaat 
etmesinden sonra risk ve ihtiyaçları belirlenir. Hükümlü ile iş birliği içerisinde hükümlünün 
ihtiyaçlarına uygun bir denetim planı hazırlanır. Hazırlanan denetim planı içeriğinde, hüküm-
lünün ihtiyaçları dikkate alınarak uygun iyileştirme çalışmaları yürütülmesine yer verilir.

(5) Hükümlünün tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmaması veya denetimli 
serbestlik tedbirlerini yerine getirmemesi ya da denetim planında belirlenen programlara 
katılmaması halinde; hükümlü, müdürlüğe gelmesi ve yükümlülüğe uyması konusunda uya-
rılır. Uyarıya rağmen hükümlünün yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmemesi halinde 
ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ya da gönüllü kişilerle iş birliği içerisinde hü-
kümlünün topluma yeniden kazandırılmasına, toplum içinde denetim ve takibine devam 
edilir.

(6) Bu madde kapsamında; yürütülecek iyileştirme çalışmaları bu Yönetmeliğin 37 nci mad-
desinde belirtilen esaslara göre yerine getirilir.

(7) Mükerrirlere özgü infaz rejimi kapsamında hükümlü hakkında belirlenen denetimli ser-
bestlik tedbiri, hapis cezasının tamamen infazından sonra denetim planının hazırlanmasıyla, 
hazırlanamama durumunda kararın hükümlüye tebliği ile başlar, mahkemece belirtilen sü-
renin tamamlanması ile sona erer.
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ALTINCI KISIM

MAĞDURUN VE AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASI

BİRİNCİ BÖLÜM

MAĞDURLARA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ

Mağdura Yönelik Psiko - Sosyal Destek Hizmetleri

Madde 97 - (1) Mağdurların yapılan destek hizmetlerini tanımaları, yürütülen programlardan 
haberdar edilmeleri, broşür, afiş ve diğer iletişim kanallarının kullanılması suretiyle sağlanır. 
Mağdurların müdürlüğe kolayca müracaat etmelerini sağlayacak tedbirler alınır. Mağdurlara 
yönelik yapılan hizmetleri tanıtan broşür, afiş ya da el kitapları özellikle kolluk birimlerine ve 
adliyelere bırakılır.

(2) Müdürlükçe mağdurlara yönelik hizmetleri yürütmek üzere, mağdurların kendilerini gü-
vende hissetmelerini sağlayacak uygun fiziki mekânlar oluşturulur. Uygun fiziki mekânın bu-
lunmaması durumunda mağdur ile şüpheli, sanık veya hükümlülerin karşılaşmaması için 
gerekli tedbirler alınır.

(3) Mağdurun müdürlüğe müracaat etmesi durumunda, kayıt işlemleri tamamlandıktan 
sonra mağdur destek hizmetleri bürosuna yönlendirilir. Mağdurun talebi alınarak ihtiyaçları 
belirlenir. Mağdur, destek alacağı ilgili kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşlarına yönlen-
dirilir. Mağdurun istemesi halinde dava ve yargılama süreci ile ilgili bilgi verilir.

(4) Mağdurun talep etmesi halinde, mağdurlara yönelik müdahale programlarından ihtiyaç 
duyulan program uygulanır. Müdürlükte mağdura psiko - sosyal destek verebilecek uzmanın 
bulunmaması veya vakanın ileri düzeyde bir müdahaleyi gerektirmesi ya da mağdurun on 
sekiz yaşından küçük olması durumunda, mağdur bu desteği alabileceği ilgili kurumlara 
veya sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilir.

(5) Mağdura destek olunmasının gerektirmesi halinde, bazı özel bilgilerinin ilgili kurumlarla 
paylaşılabileceği konusunda mağdur bilgilendirilir ve rızası alınır. Denetimli serbestlik perso-
neli, mağdur hakkında elde ettiği bilgileri mağdurun rızası olmadan üçüncü kişi, kurum ya 
da kuruluşlarla paylaşamaz. Elektronik ve fiziksel ortamda tutulan bilgilerin saklanması için 
gerekli tedbirler alınır. Ancak herhangi bir suç vakasının varlığı tespit edilmişse, mağdura 
bilgi verilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına durum bildirilir.

Mağdura yönelik sosyal ve ekonomik destek verilmesi

Madde 98 - (1) Sosyal ve ekonomik destek talebiyle müdürlüğe müracaat eden mağdurun 
kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun, ekonomik kay-
ba yol açması, sonraki yaşantısını olumsuz etkilemesi ve bu zararın başka türlü telafisinin 
mümkün olmaması halinde, talep kaydedildikten sonra mağdur koruma kurulları bürosuna 
yönlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUKLARIN VE AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASI

Korunma Altına Alınması Gereken Çocuklarla İlgili Yapılacak İşlemler

Madde 99 - (1) Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında toplum içinde denetim ve takibi 
yapılan suça sürüklenen çocuğun korunma ve destek ihtiyacının olması veya sonradan böy-
le bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde müdürlük, korunma ve desteğe ihtiyacı olan çocuğu, 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne ihbar etmekle yükümlüdür. Çocuğun ko-
runma ve destek ihtiyacına ilişkin tespitler, ihbar yazısında açıkça belirtilir.

(2) Çocuk hakkında danışmanlık tedbiri ihtiyacı nedeniyle ihbarda bulunulmaz. Bu kapsam-
daki çalışmalar iyileştirme ve topluma kazandırma çerçevesinde eğitim ve iyileştirme büro-
sunda görevli denetimli serbestlik uzmanları tarafından yerine getirilir.

Aile İçi Şiddet Vakalarında Yapılacak İşlemler

Madde 100 - (1) Yükümlülerin, eşine veya diğer aile bireylerine karşı şiddet uygulaması 
veya şiddet uygulama tehlikesinin bulunması ya da yükümlünün şiddete maruz kalması veya 
şiddete maruz kalma ihtimalinin bulunması halinde, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Ko-
runması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruyucu ve önleyici 
tedbir alınmak üzere ilgili kuruma durum bildirilir.

(2) Şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan mağdur ya da diğer aile bireyleri ile görü-
şülür ve bu husus planlamada göz önünde bulundurulur. Aile içi şiddete uğrayan mağdurun 
talep etmesi halinde mağdur destek hizmetleri bürosunca mağdura psiko - sosyal destek 
verilir.

YEDİNCİ KISIM

ELEKTRONİK CİHAZLARIN KULLANILMASI SURETİYLE TAKİP

BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRONİK İZLEME

Elektronik İzleme

Madde 101 - (1) Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem 
ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, 
mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir 
yöntemdir.

Elektronik İzleme Merkezi

Madde 102 - (1) Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum 
içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi için elektronik izleme merkezi oluşturulur.

(2) İzleme merkezinde bu konuda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memuru 
yirmi dört saat esasına ve vardiya usulüne göre çalışır. Elektronik izleme şube müdürlüğünce 
her vardiya için izleme merkezinin çalışmalarından sorumlu bir personel belirlenir.

(3) İzleme merkezinde görevli bir personelin kaç yükümlünün takibinden sorumlu olacağı 
elektronik izleme şube müdürlüğünce belirlenir.

(4) Genel Müdürlüğün izni olmadan görevli ve yetkililer hariç, üçüncü kişiler izleme mer-
kezine giremez. İzleme merkezi çalışanlarının, izleme merkezine cep telefonu, bilgisayar, 
fotoğraf makinesi gibi araçlarla girmeleri yasaktır.

(5) İzleme merkezi çalışanları, yükümlülerle yaptıkları iletişimin ve yükümlülerin ihlal duru-
munun sisteme kaydedilmesini kontrol ederler ve ihlal durumlarını elektronik izleme şube 
müdürlüğüne aynı gün iletirler.

Elektronik İzleme Müdahale Ekibi

Madde 103 - (1) Müdürlüklerde ihtiyaç olması halinde denetim bürosunda elektronik izleme 
konusunda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilir. Elektronik 
izleme müdahale ekibi yirmi dört saat esasına ve vardiya usulüne göre çalıştırılabilir.
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(2) Müdahale ekibi;

a) Elektronik cihazların takılmasından ve sökülmesinden,

b) İzleme merkezi ile gerekli koordinasyonun sağlanmasından,

c) İzleme merkezince iletilen taleplerin yerine getirilmesinden,

ç) Elektronik cihazlarla takip edilen yükümlülerin takip ve denetiminden,

d) Elektronik cihazlarda meydana gelen arızalara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasından,

e) İzleme merkezinden gelen ihlal durumunun tespit edilmesinden,

sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

ELEKTRONİK CİHAZ İLE TAKİP EDİLECEK YÜKÜMLÜLERİN BELİRLENMESİ, ELEKTRONİK CİHAZLARIN 
TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ

Elektronik Cihaz İle Takip Edilecek Yükümlülerin Belirlenmesi

Madde 104 - (1) Haklarında belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirlenen konut, yer 
veya bölgeden çıkmama ya da belirlenen kişilere yaklaşmamaya dair verilen denetimli ser-
bestlik kararları, elektronik cihaz kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir.

(2) Mevcut risk durumu, tedbir, yükümlülük ve denetimin gereklilikleri, mağdurun veya top-
lumun korunma ihtiyacı dikkate alınarak, vaka sorumlusunun talebi üzerine komisyon, yü-
kümlünün elektronik cihaz ile takibini elektronik izleme şube müdürlüğüne önerir.

(3) Elektronik cihaz takılması önerilen yükümlünün bilgileri elektronik izleme şube müdür-
lüğüne iletilir. Şube müdürlüğünce, izleme merkezinin kapasitesi, yükümlünün durumu, 
mahkeme kararının niteliği ve infaz kabiliyeti teknik yönden değerlendirilerek yükümlünün 
elektronik cihaz ile izlenip izlenmemesine karar verilir.

Elektronik Cihazların Kurulması ve Kelepçe Takılması

Madde 105 - (1) Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle izlenmesine karar verilen yüküm-
lüler, görevli denetimli serbestlik personeli tarafından bilgilendirilir. Elektronik cihazın özel-
liğine göre yükümlü müdürlüğe davet edilerek veya yükümlünün evine gidilerek elektronik 
izleme ünitesi kurulur ve devreye sokulur. Elektronik cihazlarla takip edilecek yükümlünün 
kimlik bilgileri görevli personel tarafından kontrol edilir.

(2) Yükümlü, elektronik kelepçe, diğer cihazlar ve ilgili ünitenin kullanımı ile uyulması gere-
ken kurallar ve uymamanın sonuçları konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

(3) Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle takibine karar verilen yükümlü, elektronik ke-
lepçe takılmasına ve ilgili ünitenin kurulmasına rıza göstermek, cihazları kullanılır durumda 
bulundurmak, kararın infazı için gerekli olan kısıtlamalara ve cihazların kullanımına ilişkin 
belirlenen kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Bu kurallara aykırı davranış yükümlü-
lüğünün ihlali sayılır.

(4) İzleme merkezi tarafından yükümlünün kurallara aykırı davrandığının belirlenmesi ha-
linde, müdahale ekibi durumdan derhal haberdar edilir. Elektronik izleme şube müdürlüğü, 
yükümlünün kurala aykırı davranışını denetimli serbestlik müdürlüğüne yazılı olarak da bil-
dirir. Kurala aykırı davranışın vaka sorumlusu tarafından yükümlülüğün ihlali olarak değer-
lendirilmesi halinde durum komisyona iletilir.
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Elektronik Cihazların ve Kelepçenin Sökülmesi

Madde 106 - (1) Yükümlülüğün sona ermesi veya ihlal edilmesi, yükümlünün ceza infaz 
kurumuna alınması ya da yükümlünün elektronik cihazların kullanılması suretiyle takibin-
den vazgeçilmesi durumunda, elektronik cihazlar ve kelepçe görevli denetimli serbestlik 
personelince sökülür. Cihaz, gerekli kontroller yapılarak yükümlüden tutanak karşılığında 
teslim alınır.

(2) Elektronik cihaz ve kelepçe izleme merkezi bilgilendirilmeden sökülmez. Elektronik ci-
haz ve kelepçe sökülmesine ilişkin talep üzerine izleme merkezi tarafından sistemden elekt-
ronik takip sonlandırılır ve elektronik takibe ilişkin gerekli bilgiler ilgili müdürlüğe iletilir.

SEKİZİNCİ KISIM

DANIŞMA KURULU VE KORUMA KURULLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU, GÜNDEMİNİN HAZIRLANMASI VE TOPLANMASI

Danışma Kurulunun Oluşumu

Madde 107 - (1) Denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı niteliğinde 
görev yapmak üzere Bakanlıkta, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu kurulur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Adalet Bakanlığı müsteşarı, vekili müsteşar yardımcısıdır. 
Müsteşarın bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna müsteşar yardımcısı başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü.

b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü.

c) Bakanlık Personel Genel Müdürü.

ç) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci.

d) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve 
ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmet, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden 
birer kişi olmak üzere profesör veya doçent unvanına sahip, öncelikle denetimli serbestlik 
hizmetleri alanında çalışmaları bulunan öğretim üyesi.

e) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü.

f) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının;

1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü.

2) Kadının Statüsü Genel Müdürü.

3) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü.

4) Sosyal Yardımlar Genel Müdürü.

5) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü.

g) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü.

ğ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir temsilci.

h) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Asayişten Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı.
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ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.

i) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir temsilci.

j) Denetimli Serbestlik Daire Başkanı.

(4) Danışma Kurulu toplantılarına gündeme göre, ilgili kişiler ile kurumların temsilcileri katı-
lımcı olarak davet edilebilir.

(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Danışma Kurulunun Gündeminin Hazırlanması

Madde 108 - (1) Daire Başkanlığınca Danışma Kurulu toplantı tarihinden önce Danışma 
Kurulu üyelerine, toplantının yeri ve zamanını belirten davet yazısı yazılır. Davet yazısında 
toplantı tarihinden önce toplantıya katılacak kişi ile gündeme ilişkin öneri ve görüşlerin bil-
dirilmesi istenir.

(2) Daire Başkanlığı tarafından müdürlüklerin ve koruma kurullarının yıllık faaliyet raporları 
ile üye kurumların öneri ve görüşleri dikkate alınarak gündem hazırlanır.

(3) Hazırlanan gündem toplantı tarihinden önce üyelere gönderilir. Müdürlükler ve koruma 
kurullarının görevleri ile ilgili hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları gündeme ek-
lenir.

Danışma Kurulunun Toplanması

Madde 109 - (1) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli 
gördüğü hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarının uygun göreceği yer ve tarihte toplanır.

(3) Danışma Kurulu toplantısında gündem Daire Başkanlığınca takdim edilir.

(4) Toplantıda sunulan öneriler tutanağa bağlanır ve Danışma Kurulu üyelerince imzalanır. 
Kararlar Genel Müdürlükçe ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.

İKİNCİ BÖLÜM

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ VE MÂLİ HÜKÜMLER

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 110 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesine, kurumlar arası işbirliğinin güçlendiril-
mesine, yeniden suç işlenmesinin önlenmesine ve toplumla bütünleşmeyi sağlayıcı politika-
ların üretilmesine ilişkin öneri niteliğinde kararlar almak.

b) Genel Müdürlük tarafından sunulan müdürlükler ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini 
değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) Müdürlükler ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve 
yönetmelik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Mâli Hükümler

Madde 111 - (1) Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Danışma Kurulunun 
toplantılarına katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre harcırah ödenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU, GÜNDEMİN HAZIRLANMASI,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Koruma Kurullarının Oluşumu

Madde 112 - (1) Cumhuriyet başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma kurulu 
oluşturulur. Koruma kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere bil-
dirilir.

(2) Koruma kurulu; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili 
ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında aşağıdakilerin katılımı ile oluşur: 

a) Baro temsilcisi.

b) Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.

c) Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü.

ç) Denetimli serbestlik müdürü.

d) Millî eğitim müdürü.

e) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürü.

f) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi.

g) Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü.

ğ) Ziraat ve Halk Bankası müdürleri.

h) Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri.

ı) Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.

i) Kamuya yararlı dernek veya vakıfların yönetici seviyesindeki temsilcileri.

j) Özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.

(3) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile özel banka yöneticilerinin koruma kuruluna katılımı 
istekleri ve Cumhuriyet başsavcısının uygun görmesiyle mümkün olur.

(4) Koruma kurulu toplantısının gündemine göre, Cumhuriyet başsavcısı; ceza infaz kurum-
ları ve tutukevleri izleme kurulu başkanı, sağlık müdürü veya sağlık grup başkanı, özel idare 
müdürü, kolluk amirleri ile ilgili kişi ve kurumların temsilcilerini koruma kurulu toplantısına 
davet edebilir.

(5) Koruma kurulunun yetki alanı adalet komisyonunun yargı çevresi ile sınırlıdır.

(6) Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, müdürlük tarafından yürütülür.

Koruma Kurulu Gündeminin Hazırlanması

Madde 113 - (1) Koruma kurulunun gündemi, koruma kurulu başkanının görüşü alındıktan 
sonra müdürlük tarafından hazırlanır.

(2) Koruma kurulunun gündeminde; mağdurların sosyal ve ekonomik talepleri ile salıverilen 
hükümlülerin talepleri, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ko-
nusunda kurumlar arası işbirliğini gerektiren durumlar, eski hükümlülere yönelik hazırlanan 
projeler, hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin güncellenmesi, ko-
ruma kurulu kararlarına itiraz gibi konular yer alır.

(3) Gündem, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce koruma kurulu üyelerine ulaştırılır. 
Gündemin içerisinde toplantının nerede ve ne zaman yapılacağına dair bilgilere de yer ve-
rilir.
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(4) Koruma kurulu çalışmalarına başlamadan önce müdür veya müdür yardımcısı tarafın-
dan gündem takdim edilir, müdürlük tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları 
ve koruma kurulunca alınan kararlara ilişkin yapılan işlemler ve sonuçları hakkında koruma 
kurulu üyelerine bilgi verilir.

Koruma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları

Madde 114 - (1) Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli gör-
mesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.

(2) Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit 
edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

(3) Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve 
ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında 
koruma kuruluna bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA KURULUNUN GÖREVLERİ VE BAŞVURU

Koruma Kurulunun Görevleri

Madde 115 - (1) Koruma kurulu, Kanunun 17 nci maddesine uygun olarak aşağıdaki görev-
leri yerine getirir: 

a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu 
kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş 
bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya işyeri 
açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yön-
lendirmek.

c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma 
projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını 
değerlendirmek.

ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini 
sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan 
projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko - 
sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine ge-
tirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendir-
mek.

g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellen-
mesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun 
görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

Başvuru

Madde 116 - (1) Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıve-
rilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilek-
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çe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde 
buna ilişkin tutanak düzenlenir.

(2) Başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

b) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma 
evresinde ilgili merciin yazısı,

c) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Du-
rum Bildirme Formu,

istenir.

(3) Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden on beş gün içinde eksik-
leri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmak-
sızın eksikliklerini tamamlamaması durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği kişiye 
bildirilir.

(4) Başvuruda bulunan her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, yapılan çalışmaların 
bulunduğu talep formu ile başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine talep sahibinin adı soya-
dı, talep konusu ve koruma kurulu kayıt ekranındaki kayıt numarası yazılır.

(5) Koruma kurulunun yetki alanında ikamet etmeyenlerin başvuruları müdürlük muhabere 
defterine kaydedildikten sonra yetkili koruma kurulunun bulunduğu müdürlüğe gönderilir 
ve durum kişiye bildirilir.

(6) Koruma kurulunun görev alanına girmeyen başvurular müdürlük muhabere defterine 
kaydedildikten sonra ilgili kuruma gönderilir ve durum kişiye bildirilir.

(7) Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı, mağdurlar için 
suçun işlendiği tarihten, salıverilen hükümlüler için ceza infaz kurumundan salıverilme tari-
hinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Talep Formu

Madde 117 - (1) Başvuruda bulunan mağdurlar ile salıverilen hükümlüler hakkında kendileri 
ile görüşme yapan denetimli serbestlik memuru tarafından talep formu düzenlenir.

(2) Talep formu, mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo - ekonomik sorunların çö-
zümüne yardımcı olunmasına ilişkin bilgiler ile salıverilen hükümlülerin gerekli toplumsal 
kaynaklardan faydalanılarak topluma yeniden kazandırılmaları ve toplumla bütünleşmele-
rine olanak tanınması amacıyla yürütülecek çalışmalara temel oluşturan bilgileri içerir. Bu 
formda kişisel bilgiler, sağlık, aile, iş ve sosyo - ekonomik durum, sosyal çevre ve ilişkiler ile 
kişi hakkında görüşmelerden elde edilen izlenim ve kişinin talebine ilişkin mevcut sertifika, 
diploma, çalışma deneyimi ile değerlendirmeler yer alır.

(3) Talep konusu dikkate alınarak talepte bulunanın ekonomik, eğitim ve mesleki durumu-
nu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile müdürlükçe 
gerekli görülen diğer belgeler talep formuna eklenir.

(4) Talep formu, bireysel görüşmeler ve gerektiğinde ev ziyareti yapılması suretiyle düzenle-
nir ve kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın gizliliğine dikkat 
edilir.

Taleplerin Değerlendirilmesi

Madde 118 - (1) Koruma kurulu tarafından talepler değerlendirilirken kişinin yapması ge-
reken çalışmalar ile katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif 
olarak katılımı sağlanır.
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(2) Salıverilen hükümlülerin talepleri değerlendirilirken hizmetler listesi ile kurumsal eğitim-
ler ve programlar listesi göz önünde bulundurularak bu kişilerin iş bulmalarına veya kendi 
işlerini kurmalarına ya da bu amaçla mesleki eğitim almalarına öncelik verilir.

(3) Koruma kurulunca, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların yapıl-
masına karar verilmesi halinde, eksikliklerin veya yapılacak çalışmaların müdürlük tarafın-
dan yerine getirilmesi istenir.

Takip Formu

Madde 119 - (1) Kendi işini kuranlar veya işe yerleştirilenlerin işyerlerindeki durumları ile 
eğitim kurumuna yerleştirilenlerin kurumlardaki durumları denetimli serbestlik memuru ta-
rafından belirli aralıklarla denetlenerek takip formu düzenlenir. Kendi işini kuranlar ile işe 
yerleştirilenler en az bir yıl süreyle takip edilir.

(2) İşe yerleştirilenlerin işyerlerindeki uyum süreçleri ile eğitim kurumuna devam edenlerin 
kurumlardaki uyum süreçleri denetimli serbestlik memurları tarafından işyerleri veya ku-
rumları ziyaret edilerek kontrol edilir ve işyeri ile kurum yetkililerinin görüşleri takip formun-
da belirtilir.

(3) Takip formu kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın gizli-
liğine dikkat edilir.

Projelerin Hazırlanması

Madde 120 - (1) Salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma 
kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç nedeniyle karşı-
laştıkları sosyo - ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının azaltılmasına yönelik projeler 
hazırlanabilir.

(2) Projeler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde hazırlanır. 
Bu projelerde ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarının mevzuatları dikkate 
alınır.

(3) İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda, 
en kısa sürede iş imkânı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca mesleki eğitim 
projelerinde, katılımcılara sertifika verilmesi sağlanır. Projeler hazırlanırken o bölgede faali-
yet gösteren kamu ve özel kurum veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı olduğu 
araştırılır ve bu doğrultuda mesleki eğitimler verilerek, istihdam konusunda ilgili kurumlarla 
çalışmalar yapılır.

(4) Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayı projeye eklenir. Ayrıca onaylı projelerin 
bir örneği Daire Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU KISIM

KAYIT İŞLEMLERİ, TUTULACAK DEFTER VE KARTONLAR İLE ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KAYIT İŞLEMLERİ, TUTULACAK DEFTER VE KARTONLAR

Denetimli Serbestlik Kararlarının Kaydı

Madde 121 - (1) Denetimli serbestlik kararları UYAP bilişim sisteminde oluşturulan elektro-
nik ortama kaydedilir.

(2) Elektronik ortamda oluşturulan kayıt ekranında; yükümlünün kimlik bilgileri, suçu, uy-
gulanan kanun maddesi, kararın türü, konusu, tarihi ve numarası, süresi, geldiği tarih, kararı 
veren mahkemenin adı ve diğer hususlar ile ilgili bölümler bulunur.
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Dayanıklı Taşınırlar Ekranı

Madde 122 - (1) Müdürlüğe ait veya müdürlüğün tasarrufunda bulunan ve kullanma süresi 
bir yıldan fazla olan demirbaş eşyalar elektronik ortama kaydedilir.

(2) Dayanıklı taşınırlar ekranı; demirbaş sıra numarası, demirbaş eşyanın bulunduğu yer, 
demirbaş eşyanın türü ve özellikleri, alındığı tarih ve terkin tarihi sütunlarını içerir.

Koruma Kurulu Kayıt Ekranı

Madde 123 - (1) Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıveri-
len hükümlüler veya kanunî temsilcilerinin talepleri elektronik ortama kaydedilir.

(2) Koruma kurulu kayıt ekranında; mağdurlar ile salıverilen hükümlülerin kimlik bilgileri, 
talebin konusu, talep edilen ve yapılan yardımın türü ve tarihi, yardım yapan kişi veya kurum 
ile düşünceler bölümü bulunur.

Kütüphane Kayıt Ekranı

Madde 124 - (1) Müdürlüklere gönderilen veya dışarıdan temin edilerek kütüphaneye konu-
lan kitaplar ile diğer dokümanlar elektronik ortama kaydedilir.

(2) Kütüphane kayıt ekranı; sıra numarası, kitabın adı, yazarı, yayınevi, geldiği yer ve basım 
tarihi sütunlarını içerir.

Mağdur Kayıt Ekranı

Madde 125 - (1) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat eden mağdurların talepleri ve 
mağdurlara yönelik destek hizmetleri elektronik ortama kaydedilir.

(2) Mağdur kayıt ekranında; mağdurun kimlik bilgileri, mağduriyeti, talebi ve düşünceler ile 
ilgili bölümler bulunur.

Muhabere Kayıt Ekranı

Madde 126 - (1) Bakanlıktan, Cumhuriyet başsavcılıklarından, mahkemelerden, diğer ku-
rum veya kuruluşlardan gelen ya da bu kurum veya kuruluşlara gönderilen yazılar ile belge-
ler elektronik ortama kaydedilir.

(2) Muhabere kayıt ekranında; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya 
gönderen daire, geliş ve sevk tarihi, evrakın konusu ve düşünceler ile ilgili bölümler bulunur.

Zimmet Defteri

Madde 127 - (1) Zimmet defteri; müdürlüklerden diğer kurum ya da kuruluşlara elektronik 
ortamda gönderilemeyen evrakın kaydedildiği defterdir.

(2) Zimmet defteri; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı 
alanın adı ve soyadı, evrakı alanın imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.

Tutulacak Kartonlar

Madde 128 - (1) Müdürlüklerde;

a) Müdürlüklerden Bakanlığa gönderilen yıllık iş cetveli örneklerinin konulduğu iş cetvelleri 
kartonunun,

b) Yıllık olarak düzenlenen çalışma raporlarının konulduğu çalışma raporları kartonunun,

c) Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye raporlarının konulduğu teftiş tavsiye raporları kar-
tonunun,

ç) Müdürlük tarafından diğer kurumlarla yapılan iş birliği protokollerinin konulduğu proto-
koller kartonunun,
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d) Komisyon tarafından alınan kararların konulduğu infaz işlemleri değerlendirme komisyo-
nu karar kartonunun,

e) Müdürlüğün yetki alanı içindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitim 
programlarına, iş ve meslek kursları ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin 
düzenlenen listelerin konulduğu kurumsal eğitimler ve programlar kartonunun,

f) Gözetim altında veya kamu yararına çalışma yaptırımının ya da yükümlülüğünün infazına 
ilişkin işlerin ve bu işlerin yerine getirilebileceği kurumların listesinin konulduğu hizmetler 
listesi kartonunun,

g) Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma ev-
resinde talep edilmesi halinde düzenlenen sosyal araştırma raporlarının konulduğu sosyal 
araştırma raporu kartonunun,

ğ) Koruma kurulu kararlarının tarih sırasıyla konulduğu koruma kurulu karar kartonunun,

h) Koruma kurulu gündemine alınan projelerin düzenli bir şekilde tarih sırasıyla konulduğu 
koruma kurulu proje kartonunun,

tutulması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

İş Cetvelleri İle Çalışma Raporlarının Hazırlanması

Madde 129 - (1) Her yılın Ocak ayı içerisinde; kaydedilen karar türlerine göre bir önceki 
yıl içerisinde gelen, kapatılan ve bir sonraki yıla devreden dosya sayısını gösterir iş cetveli 
hazırlanır.

(2) Çalışma raporu, bir önceki yıl gelen kararların infazına, yükümlülerin toplum içinde de-
netim ve takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar arası işbirliğine ilişkin 
tespit, değerlendirme ve önerilerden oluşur.

(3) Genel Müdürlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, müdürlükler 
tarafından düzenlenen iş cetveli ile çalışma raporları her yılın Şubat ayının ikinci haftasında 
Daire Başkanlığına gönderilir.

Elektronik Ortamda Kayıt

Madde 130 - (1) Müdürlükte her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri 
ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde UYAP bilişim 
sisteminin sağladığı imkânlardan, güvenli elektronik imza da kullanılmak suretiyle yararlanı-
lır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

(2) Diğer kişi, kurum veya kuruluşlara verilmek üzere elektronik ortamdan fizikî örnek çı-
kartılması gereken hâllerde, tutanak veya belge aslının aynı olduğu belirtilerek ad, soyad, 
unvan ve sicil numarası yazılmak suretiyle görevli personel tarafından imzalanır ve gerekirse 
mühürlenir.

(3) Müdürlüğe elektronik ortam dışında gelen evrak, taranıp elektronik ortama aktarılarak 
UYAP bilişim sistemine kaydedilir. Kurum ve kuruluşlardan elektronik ortam dışında gelen 
evrak ile fiziken muhafazası gereken diğer belgeler ayrıca mahsus kartonlarında muhafaza 
edilir.

(4) Kişisel verilerin kaydı ve paylaşılmasında bu verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesini 
veya hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır.
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Defterlerle Basılı Evrakın Temini

Madde 131 - (1) Elektronik ortamda kayıt için UYAP bilişim sisteminde yer alan şablonlar 
kullanılır, ayrıca fiziki defter ve basılı evrak kullanılmaz. Müdürlüklerde kullanılacak fiziki 
defter ve basılı evrakın örnekleri Bakanlıkça tespit edilerek bastırılır ve dağıtılır.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan form, plan, rapor ve gerekli diğer dokümanlar Daire Başkanlı-
ğınca oluşturularak denetimli serbestlik müdürlüklerine gönderilir.

Büroların Çalışma Usul ve Esasları

Madde 132 - (1) Müdürlük bulunmayan yerlerde kurulan büroların çalışma usul ve esasları 
hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Atıflar

Madde 133 - (1) Daha önce diğer düzenlemelerde, 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönet-
meliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 134 - (1) 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

31/12/2015 Tarihine Kadar Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı 
Kararı Verilmesi Şartı

Geçici Madde 1 - (1) 5275 sayılı 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 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 135 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 136 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.





PVSK

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU

Kanun Numarası 
2559

Kabul Tarihi 
04/07/1934

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
14/07/1934

Sayı 
2751

Yayımlandığı Düstur 

Tertip 
3

Cilt 
15

Sayfa 
575
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Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. 
Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve 
nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Madde 2 - (Değişik: 16/7/1965 - 694/2 md.) 

Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun ol-
mıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı görevleri yapmak,

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı 
emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı 
emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir 
yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir 
hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

Aşağıda yazılı hallerde: 

I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,

II - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit 
etmek için,

III - Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanla-
rı yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için,

IV - Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, 
taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,

V - Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskün veya gayrımeskün 
yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,

VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaç-
makta olan şahısların yakalanması için,

VII - İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için,

VIII - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delilleri-
nin tesbiti veya suç faillerinin yakalanması maksadiyle yapılacak aramalar için,

IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için,

X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken 
tedbirler için,

XI - Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozu-
lan düzeni sağlamak için,

XII - Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için,

XIII - Yukardaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle 
yapmaya mecbur tutulduğu haller için,

Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı ola-
rak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk 
emri verene aittir.

Madde 3 - (Mülga: 2/6/2007 - 5681/6 md.) 
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Madde 4 - Polis hiç bir suretle vazifesinden başka bir işte kullanılamaz.

Durdurma ve Kimlik Sorma 

Madde 4/A - (Ek: 2/6/2007 - 5681/1 md.) 

Polis, kişileri ve araçları; 

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahat-
lerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, 

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mev-
cut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,

amacıyla durdurabilir.

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan 
edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî 
durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular 
sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. 

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorun-
lu olan süreden fazla olamaz. 

Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın 
bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar ve-
rilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin üze-
rindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölüm-
lerinin açılması istenemez. 

Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından 
gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır.

Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten 
sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolay-
lık gösterilir.

Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan der-
hal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar 
gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü 
bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. 

Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması 
halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin 
belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son 
verilir.

Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için 
gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek 
kayda alınır. 



672 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasa-
port Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 
hükümlerine göre işlem yapılır.

Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması

Madde 5 - (Değişik: 2/6/2007 - 5681/2 md.) 

Polis; 

a) Gönüllü,

b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak 
için başvuruda bulunan,

c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam edilen,

ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan,

d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair yabancı, 

e) Gözaltına alınan,

kişilerin parmak izini alır.

Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman 
ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek sakla-
nır. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme kaydedilmez. 

Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime 
ait olduğu tespit edilinceye kadar, ilgili soruşturma dosya numarası ile birlikte sisteme kay-
dedilir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınan parmak 
izleri de bu sisteme kaydedilir.

(a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları 
alınarak, ikinci fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kay-
dedilir. 

Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruş-
turma ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla mahkeme, 
hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir. 

Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karşılaştırmak 
amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir. 

Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının de-
netlenebilmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur. 

Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında 
kullanılamaz. 

Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde 
kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir. 

Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yarar-
lanmaya ilişkin diğer esas ve usûller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının görüşü 
alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 6 - (Mülga: 13/1/1986 - 3257/13 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2004 - 5259/1 
md.) 
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Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî 
para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, be-
lediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair 
kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. 
İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar ke-
sindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede 
sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para ceza-
sı bir kat artırılarak uygulanır.

Madde 7 - (Değişik: 24/11/2004 - 5259/2 md.) 

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, 
motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, bi-
rahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; ku-
mar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka 
geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının 
içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık 
istirahat ve eğlence yeri sayılır.

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci 
fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlen-
ce yeri sayılır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü 
alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il 
özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat taleple-
ri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 
kapatılır.

Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruh-
satlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.

Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk 
kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından 
denetlenir.

Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 
inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.
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Madde 8 - (Değişik: 24/11/2004 - 5259/3 md.) 

Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde;

A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuru-
luşlara ait lokaller,

B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundu-
rulan yerler,

C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve 
yerler,

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe 
ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant göste-
rilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,

E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, 
birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göste-
rerek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,

F) (Ek: 28/12/2006 - 5571/1 md.) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenle-
yen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müş-
teri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar,

Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faali-
yetten men edilir.

Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, 
bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî 
amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal 
edilir.

Önleme Araması

Madde 9 - (Değişik: 2/6/2007 - 5681/3 md.) 

Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza 
hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını 
arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar. 

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gös-
terilmesi gerekir. 

Arama kararında veya emrinde;

a) Aramanın sebebi,

b) Aramanın konusu ve kapsamı,

c) Aramanın yapılacağı yer,

ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre,

belirtilir.

Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir: 

a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.
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b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendika-
ların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde. 

c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.

ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim kurum-
larının idarecilerinin talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula 
uygun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş 
ve çıkışlarında.

d) Umumî veya umuma açık yerlerde.

e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda.

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme 
araması yapılamaz. 

Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya 
aniden toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.

Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve te-
sislere gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve 
eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere 
girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletlerarası anlaş-
malar hükümleri saklıdır.

Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir tutanakla 
bildirilir.

Madde 10 - Taşınması memnu olan kama, hançer ve saldırmanın yapılması ve satılması da 
yasaktır.

Eski eserlerden olupta kıymetli olanların satışı bu hükümden müstesnadır.

Madde 11 - (Değişik: 16/6/1985 - 3233/3 md.) 

Polis;

A) Genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından 
tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya benzeri 
gösteri yapanları,

B) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık 
edenleri, kötü alışkanlıklara ve hertürlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri,

C) (Değişik: 3/8/2002 - 4771/10 md.) Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli 
ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları,

Herhangi bir müracaat veya şikayet olmasa bile engeller, davranışlarının devamını durdura-
rak yasaklar, sanıklar hakkında tanzim olunacak evrakı derhal şikayete bağlı suçlar hakkın-
daki evrakı da şikayet ve müracaat vuku bulduğu takdirde adliyeye tevdi eder.

(Mülga: 3/8/2002 - 4771/12 md.) 

Madde 12 - (Değişik: 3/8/2002 - 4771/10 md.) 

Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve 
açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.

Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri 
yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini 
meneder.

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 17 nci, işyerleri hakkında da 6 ncı 
madde hükümlerine göre işlem yapılır.
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Madde 13 - (Değişik: 3/8/2002 - 4771/10 md.) 

Polis,

A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç işlendiğine veya 
suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüphe-
lileri,

B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları,

C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk 
hâlinde başkalarına saldıranları, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edenler 
ile başkalarına saldırmaya yeltenenleri ve kavga edenleri,

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme kararı 
alınanları,

E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yap-
masını engelleyenleri, 

F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gös-
teren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, 
toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri 
veya hastalık bulaştırabilecek kişileri,

G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen 
küçükleri,

Yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar.

Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır.

Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağ-
lığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir.

Yakalanan kişilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması hâlinde 
sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar 
bildirilir.

Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhal bildirilir.

Yakalananlardan,

A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar ile sarhoş olanların,

B) Zor kullanılarak yakalananların,

C) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheli ve sanıkların,

Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir.

Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi altında olanlar adlî mercilere sevk edilir. Hakların-
da ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. 
Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest bırakılır.

Madde 14 - Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra 
her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar 
polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemiyenler hakkında Ceza Kanununun 546 ncı maddesine 
göre takibat yapılır.

Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır.

Madde 15 - Polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine müracaat lazımgelen kimseleri ça-
ğırır ve kendilerine lüzumu olan şeyleri sorar.



PVSK

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 677

(Ek: 16/6/1985 - 3233/5 md.; İptal: An. Mah.nin 26/11/1986 tarih ve 1985/8 E., 1986/27 K. 
sayılı Kararı ile.) 

Zor ve Silah Kullanma 

Madde 16 - (Değişik: 2/6/2007 - 5681/4 md.) 

Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıra-
cak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. 

Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri 
etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve 
kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir. 

İkinci fıkrada yer alan; 

a) Bedenî kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullan-
dığı bedenî gücü, 

b) Maddî güç; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kul-
landığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpek-
leri ve atları ile sair hizmet araçlarını, 

ifade eder. 

Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor 
kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulunduru-
larak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir. 

Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç 
ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet 
olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve ge-
reçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.

Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşulla-
ra bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri 
çerçevesinde savunmada bulunur. 

Polis; 

a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında, 

b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu 
direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde, 

c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş 
olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağla-
yacak ölçüde,

silah kullanmaya yetkilidir. 

Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği 
şekilde “dur” çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi ha-
linde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dola-
yısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak 
amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir. 

Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanır-
ken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs 
eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir

Madde 17 - Polisin: 

A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik 
edenler; (1) 
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B) Vazife yaparken polise mukavemette bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadiyle 
polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri mel-
huz bulunan şahıslar; (2) 

(Değişik: 16/6/1985 - 3233/6 md.) Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla 
beraber adliyeye verilirler.

(Fıkra iki ve üç: Ek: 19/2/1980 - 2261/1 md.; Mülga: 2/6/2007 - 5681/6 md.) 

(Fıkra dört ve beş - Ek: 16/6/1985 - 3233/6 md.; Mülga: 2/6/2007 - 5681/6 md.) 

Madde 18 - (Mülga: 20/2/1948 - 5188/1 md.) 

Madde 19 - Polis; sokak, meydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve Seyrüsefer 
Talimatnamesindeki vasıflara uygun olmıyan nakil vasıtalarını işletmekten ve bu vasıtaları 
sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini bozacak surette idare edenleri çalış-
maktan meneder.

Madde 20 - (Değişik: 26/6/1973 - 1775/4 md.) 

Zabıta, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber 
verilmesi veya görülmesi halleri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam 
olunmasına mani olmak için konutlara, iş yerlerine ve eklentilerine girebilir.

Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, bağımsız fakülte veya üniversiteye bağlı kurumların 
binalarına veya bunların eklerine girebilir.

A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün görül-
meyen olayların çıkması ihtimali karşısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuru-
luş yetkililerinin zabıtadan yardım talep etmeleri halinde,

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların kovuşturulması için her 
zaman,

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde talep derhal yerine getirilir, (...) 

İlgili kurumlar kovuşturma dolayısiyle zabıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve kolay-
lığı göstermekle yükümlüdürler.

Madde 21 - Bir neşir vasıtası için abone yazmak veya bunlar için yazı, resim, ilan gibi bir 
madde kabul etmek maksadiyle Matbuat Kanununa göre alınmış vesikası olmaksızın idare 
evlerinin dışında dolaşanlar veya dolaştırılanlar şantajdan veya böyle bir harekette dolandı-
rıcılıktan maznun olarak takibat altında bulunanlar; polisçe bu yolda çalışmaktan menedilir.

Madde 22 - Bu kanunda yazılı vazife ve salahiyetlerin yapılması ve kullanılması için en büyük 
mülkiye amirlerinin vereceği emirleri, Dahiliye Vekili re’sen verebilir.

Madde 23 - Umumi ve hususi kanunlarla polise verilen ve bu kanunda yazılı bulunmıyan 
vazife ve salahiyetlerin hükümleri bakidir.

Madde 24 - Mahsus zabıta teşkilatı olan işlerde bu teşkilata mensup memur bulunmadığı 
yerlerde polis, bunlara ait inzıbati muameleleri yapmağa salahiyetlidir.

Madde 25 - (Değişik: 25/6/1973 - 1758/1 md.) 

Polis teşkilatı bulunmıyan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma kara-
kol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.

Madde 26 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır.

Ek Madde 1 - (Ek: 3/8/2002 - 4771/10 md.) 

Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek 
kişi veya topluluklar, mahallin en büyük mülkî amirine, en az kırk sekiz saat önceden yazılı 
bildirimde bulunmak suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzen-
leyebilir.
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Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene veya genel 
ahlâka aykırı olduğu tespit edilenler hakkında mahallin en büyük mülkî amiri tarafından der-
hal Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer kişile-
rin kimlik, ikametgâh ve tâbiiyetleri belirtilir.

Ek Madde 2 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) 

(Birinci fıkra mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.) 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

Ek Madde 3 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) 

Polis, aşağıdaki hallerde gerekli görülen kişilerden;

A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu mad-
delerle ilgili olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvurulacak olanlara,

B) Vatandaşlık durumu ile bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen kimlik tesbiti yapılın-
caya kadar, 

Tespit edilmiş olan ikametgah veya iş adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebilir.

Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına ma-
hallin en büyük mülki amirinin yazılı emriyle izin verilir.

Ek Madde 4 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) 

Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, 
bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tesbit, muhafaza 
ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir.

Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karşı işlenen suçlar görevli me-
mura karşı işlenmiş suç; müdahalede bulunan polisin işlediği suçlar ise görevli memurun 
işlediği suç sayılır.

Ek Madde 5 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) 

Genel güvenlik, kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili önemli olayları takip etmek, gere-
kiyorsa müdahale ederek soruşturmasını yapmak üzere;

A) İçişleri Bakanlığınca doğrudan veya ilgili valinin talebi üzerine merkez personelinden 
ekipler (timler) görevlendirilebilir.

B) Yukarıdaki bent hükmüne uygun olarak bir ilde soruşturması yapılan olayın aydınlatılma-
sı, delillerin toplanması, sanıkların yakalanması, başka illerde de araştırma ve soruşturma 
yapılmasını gerektiriyorsa iller arasında ilgili valiliklerce ekipler görevlendirilebilir.

Bu ekiplerin polis yetkilerini kullanması, polis bölgesi sınırları ile kayıtlı değildir. Bu ekipler 
görev yaptıkları mahallin en büyük mülki amirine bilgi vermek zorundadırlar. Görevin ifası 
sırasında mahallin en büyük mülki amirine karşı da sorumludurlar.

Genel ve özel kolluk makam ve memurları bu personele gereken her türlü yardımı yapmaya 
mecburdur.

Adlî Görev ve Yetkiler

Ek Madde 6 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.; Değişik: 2/6/2007 - 5681/5 md.) 

Polis, bu maddede yazılı görevlerinin yanında, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuat-
ta yazılı soruşturma işlemlerine ilişkin görevleri de yerine getirir.
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Polis, bir suça ilişkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve şikâyetleri ve görevi sırasında 
öğrendiği suça ilişkin bilgileri yazılı hale getirir.

Edinilen bilgi veya alınan ihbar veya şikâyet üzerine veya kendiliğinden bir suçla karşılaşan 
polis, olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına za-
rar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için derhal gerekli 
tedbirleri alır.

Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay yerinin korunması, de-
lillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra el koy-
duğu olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirir 
ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma iş-
lemlerini yapar. 

Yapılacak araştırma sonunda edinilen bilginin bir kabahate ilişkin olduğu hallerde, konu 
araştırılarak gerekli yasal işlem yapılır veya yapılması sağlanır.

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya 
yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve ge-
rektiğinde zor kullanarak bundan men eder.

Polis, suçun delillerini tespit etmek amacıyla, Cumhuriyet savcısının emriyle olay yerinde 
gerekli inceleme ve teknik araştırmaları yapar, delilleri tespit eder, muhafaza altına alır ve 
incelenmek üzere ilgili yerlere gönderir.

Olay yeri dışında kalan ve o suça ilişkin delil elde edilebileceği yönünde kuvvetli şüphe se-
bebi bulunan konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak işlemler için 
Ceza Muhakemesi Kanununun arama ve elkoymaya ilişkin hükümleri uygulanır.

Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakı-
mından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırabilir.

Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz.

İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa bağ-
lanır.

Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaş, boy, 
ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teşhis için ge-
rekli olması halinde, şüphelinin görünüşü ile ilgili gerekli değişiklikler yapılabilir. Teşhis işle-
mine tâbi tutulan kişilerin her birinde, teşhis sırasında bir numara bulundurulur.

Teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birbirini görmemesi gerekir.

Teşhis işlemi en az iki kez tekrarlanır ve teşhiste bulunması istenen kişiye, şüphelinin teşhis 
edilecek kişiler arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılır.

Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin, bu işlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya 
görüntüleri kayda alınarak, soruşturma dosyasına konur.

Şüphelinin fotoğrafı üzerinden de teşhis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf veya aynı kişinin 
farklı fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırılamaz. Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı büyüklük 
ve özellikte olmaları gerekir.

Teşhis işlemi tutanağa bağlanır.

Ek Madde 7 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) 

Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel gü-
venliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke 
seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili 
mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği ya-
par.
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(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine 
yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suç-
ları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların iş-
lenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon 
yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda 
alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde 
yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 
Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tuta-
nakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. 

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin 
bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkra-
sına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak 
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını 
tesbite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile ted-
bire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu 
süre aynı usûlle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgü-
tünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, 
hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içe-
riğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tesbit olunur ve bu 
tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. 

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) İstihbarat faaliyetlerinde, bu maddede belirtilen suçların 
önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. 
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi 
ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulu-
nulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve 
belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çer-
çevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde 
edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş 
olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdür-
lüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği 
tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum 
amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları (…) tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Bu maddede belirtilen te le ko mü ni kas yon yo luy la ya pı-
lan ile ti şi me iliş kin işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapıla-
cak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı 
“Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı” adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. (De-
ğişik ikinci cümle: 4/5/2007 - 5651/12 md.) Oluş tu ru lan bu Baş kan lık bir baş kan ile da ire 
baş kan lık la rın dan olu şur. Bu Başkanlıkta Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen 
görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da personel istihdam edilir. (İptal beşinci cüm-
le: Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2009 tarihli ve E.: 2005/85, K.: 2009/15 sayılı Kararı ile .) 
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Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir. 
Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin ku-
ruluş giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile 
ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri 
hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hüküm-
lerinden muaftır.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler 
hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5397/1 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Ada-
let, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 8 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.; Mülga: 24/11/2004 - 5259/8 md.) 

Ek Madde 9 - (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) 

Bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine göre gerekli hallerde;

A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası sıra-
sında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezai sorumluluğun tespiti bakımından 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.

B) Adliyeye ilişkin vazife ve işlerle ilgili bir hizmeti yerine getirirken silah kullanmak zorunda 
kalan polis hakkında, hazırlık soruşturması bizzat Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları ta-
rafından yapılır.

Sanık polis, hakkında dava açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyeti-
ne ve kusurun derecesine göre, İçişleri Bakanlığınca durumu uygun görülen polisin vekalet 
verdiği avukatın ücreti, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karşıla-
nır. Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.

(Mülga üçüncü fıkra: 12/7/2013 - 6495/102 md.) 

1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, sanık ve hüküm-
lülerden ilan edilmek suretiyle arananların bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına 
yardımcı olanlara para ödülü verilebilir. Verilecek ödülün miktarı ile bu fıkranın uygulanma-
sına dair diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Para ödülü-
ne ait giderler Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ödül 
verilen kişilerin kimlikleri, rızaları olmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.

Ek Madde 10 - (23/7/1999 - 4419/2 md.) 

Görevli personelden görevin icrası sırasında veya görevin icrasından dolayı bir uzvunu veya 
duyusunu tamamen veya kısmen kaybedenlerin, rehabilitasyonu ile bu kayıplardan doğan 
ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü cihaz ve sistemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
aynen temin edilir veya bedelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir.

Madde 27 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 28 - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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4/7/1934 TARİHLİ VE 2559 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 - 24/11/2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanunun Geçici Maddesi 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülkî amirliklerce verilen 
izinle faaliyette bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işlem dosyaları, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili belediye veya il özel 
idaresine devredilir.

2 - 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Kanunun Geçici Maddesi 

Geçici Madde 1 - 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı 
ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sa-
yılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca ve-
rilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına 
dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına 
devam olunur. (1) 

3 - 1/2/2006 tarihli ve 5453 sayılı Kanunun hükmü 

Geçici Madde 2 - 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı 
ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sa-
yılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca ve-
rilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına 
dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına 
devam olunur.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz 
kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta 
çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi ted-
biri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen 
çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülecek hizmetleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilat-
larını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 1117 sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2828 sayılı Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 
hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Çocuk: Kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç on sekiz yaşına kadar her 
insanı,

Korunmaya Muhtaç Çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede 
olan; anasız ve/veya babasız, anası ve/veya babası belli olmayan, anası ve/veya babası tara-
fından terk edilen, anası ve/veya babası tarafından ihmal ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, 
dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere 
ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, mülteci, refa-
katsiz, çalışan ve başıboşluğa sürüklenmese bile ihmal ve istismar nedeni ile mağdur olan 
çocuğu,

Yardıma Muhtaç Çocuk: Bakım, sağlık, barınma, eğitim ve öğretim ihtiyacı olan çocuğu,

Buluntu Çocuk: Kanuni mümessili tarafından terk edilmiş veya evinden veya bulunduğu ku-
rumdan kaçmış halde bulunan çocuğu,

Kimliği Tespit Edilemeyen Çocuk: Kimliği bir belge ile veya kolluk kuvvetince tanınmış veya 
güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edilemeyen veya gösterdiği belgelerin doğruluğundan 
şüphe edilen çocukları,

Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuk: Suç işlediğine ilişkin hakkında basit şüphe bu-
lunan, bu nedenle Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlık soruşturması yapılan veya hazırlık 
soruşturması açılmadan kolluk kuvvetinin yaptığı araştırmaya konu olan onbir yaşını bitirmiş 
ancak onsekiz yaşını tamamlamamış çocukları,

Sokakta Yaşayan Çocuk: Yoksulluk, aile parçalanması, istismar gibi nedenlerle evlerinden 
kaçmış ya da uzaklaştırılmış, sokakları mesken edinmiş, sorumlu bir büyüğün korumasından 
yoksun, aileleri ile bağları gittikçe azalmakta olan ve her tür istismara açık olan çocukları,
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Sokakta Çalıştırılan Çocuk: Aile bütçesine katkıda bulunmak amacı ile sokakta beceri ge-
rektirmeyecek bir işte çalışan, günün büyük bir zamanını sokakta geçirip geçte olsa evlerine 
dönen, bazen okula devam eden çocukları,

Mülteci: Vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlana-
mayan veya orada bulunmaktan korktuğu için yararlanmak istemeyen veya vatandaşı ol-
madığı halde önceden yaşadığı ikamet ülkesi dışında bulunan, oraya dönmeyen veya korku 
nedeniyle dönmek istemeyen kişileri,

Refakatsiz Çocuk: Mülteci durumunda olan ve ölüm, kaybolma ve gözaltı gibi nedenlerle aile 
birliği bozulan ailenin tek başına kalan ve bir yetişkinin refakatinde olmayan çocuğu,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Bakan: İçişleri Bakanını,

Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

Daire Başkanlığı: Asayiş Daire Başkanlığını,

Daire Başkanı: Asayiş Daire Başkanını,

Çocuk Birimi: Çocuklarla ilgili olarak mevzuatla verilen görevleri yerine getiren, İl Emniyet 
Müdürlüklerinde Çocuk Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde Çocuk 
Büro Amirliği düzeyinde kurulan polis ihtisas birimini,

Çocuk Birimi Amiri: Çocuklarla ilgili olarak mevzuatla verilen görevleri yerine getiren, İl Em-
niyet Müdürlüklerinde Çocuk Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde Ço-
cuk Büro Amirliği düzeyinde kurulan polis ihtisas birimi amirini,

Çocuk Polisi: Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda, sıfır - onse-
kiz yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi 
konularda hizmet içi eğitim almış, sivil istihkak alan emniyet hizmetleri sınıfı personelini ve 
hizmet branşını,

Çocuk Polisi Meslek Standardı: Çocuk polisinin görevleri, kullandığı araç gereç ve ekipman-
ları, sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışları, mevcut durumu 
ve gelecekte ulaşacağı seviyeyi,

Sosyal Çalışmacı: Çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya 
kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi çalışmalarını 
yürüten, lisans düzeyinde eğitim almış sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog, çocuk geli-
şimcisi gibi emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki personeli,

Sosyal İnceleme Raporu: Çocuğun kimlik bilgileri, bireysel özellikleri ve kişilik yapısı, ailevi 
özellikleri, ailesi ile olan ilişkileri, arkadaş çevresi, okul durumu, içinde yetiştiği ve bulundu-
ğu koşullar, sorunları, polise intikal eden eyleminin nitelikleri ile değerlendirme, sonuç ve 
öneriler gibi bölümleri içeren ve sosyal çalışmacı tarafından mülakat, gözlem ve ziyaretler 
yoluyla gerçekleştirilen inceleme sonucu hazırlanan raporu,

Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri 
dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler 
bütününü,

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür-
lüğü il teşkilatını,

İlgili Kuruluş: İlgisine göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak açılan çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, bakım ve 



688 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve gençlik merkezlerini, Adalet Bakanlığına bağlı olarak 
hizmet veren çocuk ıslahevleri, çocuk tutukevleri ile yetişkinlere ait kurumların çocuk bö-
lümlerini, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarını, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğre-
tim ve orta öğretim kurumlarını,

Çocuk Bakım Ünitesi: Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, 
evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, otur-
duğu yeri haber vermekten aciz, suça maruz kalan, kimliği tespit edilemeyen çocukların, 
ailelerine veya ilgili bir kurum yada kuruluşa teslim edilinceye kadar geçici olarak yemek, 
bakım, temizlik, oyun gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan birimi,

Nezarethane: Şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adli mercilere 
sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış yerleri,

Veli: Çocuğun bakım ve idaresi üzerinde olan, onun hal ve hareketlerinden sorumlu bu-
lunan, bakım ve korunmalarını sağlamak için onların kişilikleri ve malları üstünde hak ve 
yetkiye sahip olan ana ve/veya babayı,

Vasi: Çocuğun bakım ve korunmasını sağlamak için mahkemece tayin edilen ve çocuğun 
kişiliği ve malları üstünde tasarruf yetkisine sahip kişiyi,

Kanuni Mümessil: Kaynağını yasadan alan temsilciyi, ana - baba ve vasiyi,

Velayet: Ana - babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu eğitim ve terbiye hakkını,

İhmal: Ailenin veya çocuktan sorumlu kişilerin çocuğa karşı yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmemesini,

İstismar: Ailenin veya çocuktan sorumlu kişi veya diğer şahısların, çocuğun fiziksel, duy-
gusal, cinsel şiddete maruz bırakan ve psiko - sosyal yönden gelişimini örseleyecek fuhuş, 
dilencilik, suça yönlendirme gibi tutum ve davranışlarını,

Pornografi: Şehvet hisleri uyandıran görsel, işitsel veya internet ortamında gerçekleştirilen 
yayınları,

Uyuşturucu, Uçucu ve Psikotrop Madde: Zihinsel ve bilinçsel faaliyetleri, psişik davranışları 
değiştirme imkanı olan, psikolojik etki gösteren, doğal, sentetik ve/veya kimyasal maddeleri 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK POLİSİ

Daire Başkanlığı

Madde 5 — Çocuk polisi hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlük adına Daire Baş-
kanlığı;

a) İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde, hizmetin geliştirilmesine yön verecek araştırmalar ger-
çekleştirmek, program geliştirmek, koordinasyon sağlamak, hizmet tanıtımı yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip etmek ve elde edilen deneyimleri hizme-
te yansıtmak, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere çocuk birimlerin-
den personel katılmasını sağlamak,

c) Çocuk birimlerinde çalışacak personelin meslek standartlarına göre belirlenmesini sağla-
mak, atama ve yer değiştirme planlarını hazırlamak,

d) Eğitim programları ve materyalleri hazırlamak, çocuk birimleri personelinin ihtisas, teka-
mül gibi kurslarla hizmet içi eğitimini planlamak ve katılacak personelin niteliklerini belirle-
mek,
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e) Çocuk birimleri hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın standartlarını belirle-
mek, bütçe çalışmaları yapmak,

f) Görev alanına giren konularda mevzuat değişiklik teklifleri ile mevzuat tasarıları hakkında 
görüş hazırlamak, TMK (teşkilat - malzeme - kadro planlaması) çalışmalarına katılmak,

g) Çocuk birimlerinin taltif taleplerini değerlendirmek, görüş belirtmek,

ile görevlidir.

Çocuk Birimi Kuruluşu

Madde 6 — Çocuklarla ilgili olarak polise mevzuatla verilen görevler EK - 5 de yer alan teş-
kilat şemasına uygun olarak İl Emniyet Müdürlüklerinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüğü, EK 
- 6 da yer alan teşkilat şemasına uygun olarak İlçe Emniyet Müdürlüklerinde/Amirliklerinde 
kurulan Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülür: 

a) İl Emniyet Müdürlüklerindeki Şube Müdürlüğü;

1) İdari Büro Amirliği,

2) Sosyal Hizmet Büro Amirliği,

3) Suç Önleme Büro Amirliği,

4) Kayıp Çocuklar Büro Amirliği,

5) Adli İşlemler Büro Amirliği,

b) İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerindeki Büro Amirliği;

1) İdari Kısım Amirliği,

2) Sosyal Hizmet Kısım Amirliği,

3) Suç Önleme Kısım Amirliği,

4) Kayıp Çocuklar Kısım Amirliği,

5) Adli İşlemler Kısım Amirliği’nden oluşur.

Çocuk Biriminin Görevleri

Madde 7 — Çocuk polisi hizmetlerinin yürütülmesinde çocuk birimi;

a) Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri 
yürütmek,

b) Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukla ilgili olarak, ilgili Cumhuriyet Savcısının emir-
leri doğrultusunda suçun iz, eser, emare ve delillerini toplamak, ilk işlemleri yapmak ve ola-
yın gelişimine göre diğer birimlerle koordineli çalışmak,

c) Ailesine veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken, hakkında ıslah 
ve/veya tedavi tedbiri alınan veya gözaltında tutulan çocuğun ailesine, ilgili kuruma veya adli 
mercilere teslimine kadar muhafaza etmek, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,

d) Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek,

e) Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocuklar ile korunmaya muhtaç çocukları suça iten et-
kenlerin tespiti için sosyal çalışmacı tarafından araştırma yapılmasını sağlamak,

f) Çocuk bakım ünitesi kurulmasını önermek ve işletilmesini sağlamak,
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g) Nakil giderleri ile muhafaza altındaki veya gözaltındaki çocuğun zorunlu ihtiyaçlarının büt-
çe ödeneklerinden karşılanmasını teklif etmek,

h) Nezarethanelerin standartlara uygunluğunu sağlamak,

ı) Bu Yönetmelik ve 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne ekli formların her çocuk 
için doldurulmasını sağlamak,

i) EK - 3 de yer alan Çocuk İstatistik Formu’nun aylık ve yıllık olarak düzenlenmesini sağlaya-
rak Daire Başkanlığına göndermek,

ile görevlidir.

Korunmaya ve Yardıma Muhtaç Çocuklar

Madde 8 — Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan 
şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluş-
tan kaçan, suça maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırı-
lan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, 
buluntu, mülteci ve refakatsiz çocukların;

a) Kimlik tespitini yapmak,

b) Muhafazasını sağlamak,

c) Kanuni mümessillerini araştırmak,

d) Haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa 
veya kanuni mümessiline teslimini yapmak ile görevlidir.

Mağdur Çocuklar

Madde 9 — Suçun mağduru küçükse, bunlara karşı işlenen meşhut suçlarda, kovuşturul-
ması suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve 
soruşturma yapılması için şikayete gerek yoktur.

Mağdur çocukla yapılacak görüşmeler sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilir, ayrıca sos-
yal inceleme raporu hazırlanır.

Suça maruz kalan çocuğun kimliği gizli tutulur.

Çocuk polisi ayrıca çocuğun suça maruz kalmaması için;

a) Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde 
çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek,

b) Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığını araş-
tırmak,

c) Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araş-
tırmak,

d) Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemle-
rin yapılması için ilgili birimlere bildirmek,

ile görevlidir.

Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuklar

Madde 10 — Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların hazırlık soruşturması 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahke-
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melerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2845 sayılı Devlet Güven-
lik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 3005 sayılı Meşhut Suç-
ların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve 
diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Çocuk Birimi Amiri

Madde 11 — Çocuk birimi amiri;

a) İş programı yapmak,

b) Bürolar arası iletişim, işbirliği, koordinasyon ve düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Personel arasında sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin ve hizmet anlayışını tesis etmek,

d) Personeli mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmek,

e) Personelin mevzuata uygun hareket edip etmediğini kontrol etmek,

f) İş veriminin ve personelin etkinliğinin arttırılması için çalışmalar yapmakla,

görevlidir.

İdari Büro / Kısım Amirliği

Madde 12 — İdari büro / Kısım amirliği;

a) Personelin özlük hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,

b) Malzeme ihtiyacının tespiti ve temini için çalışma yapmak,

c) Evrak kaydını tutmak,

d) Ek - 3 de yer alan istatistik bilgilerini derlemek,

e) Nöbet hizmetlerini düzenlemek,

f) Koruyucu Özel Güvenlik Talimatı hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

ile görevlidir.

Sosyal Hizmet Büro / Kısım Amirliği

Madde 13 — Sosyal hizmet büro / Kısım amirliği;

a) Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, buluntu, evden 
veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, so-
kakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/
veya tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü-
ne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamak,

b) Sosyal inceleme raporu hazırlamak,

c) Sosyal inceleme raporuna göre kanuni mümessillerine teslim edilmesi gerekenleri kanuni 
mümessillerine, kanuni mümessile teslim edilemeyenleri sosyal inceleme raporu ile birlikte 
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek,

d) Sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ana - baba, vasi veya çocuktan huku-
ken sorumlu olan diğer kişiler hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,

e) Öğretmenler ve aileler ile okullar, sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri yürüten kuruluşlarla 
ortak çalışmalar yürütmek,

f) Kanuni mümessiline teslim edilen veya suç işleyen çocuğun kanuni mümessiline rehber-
lik hizmetlerinde bulunmak,
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g) Şube / Büroda işlemleri sürdürülen çocuğun boş zamanının değerlendirilmesi için sosyal, 
kültürel ve eğitici nitelikte faaliyetler yapmak,

h) Muhafaza altındaki çocuğun, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihti-
yaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak,

ı) Geçici barınma ünitesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

i) Yürütülen bir görev nedeni ile çalışan çocukların işyeri şartları yada işverenden kaynakla-
nan ihmal ve istismar ortaya çıktığında Bölge Çalışma Müdürlüğüne bilgi vermek,

ile görevlidir.

Suç Önleme Büro/Kısım Amirliği

Madde 14 — Suç önleme büro/Kısım amirliği;

a) Korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar 
edilen, bulunan, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, 
mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan ve oturduğu yeri haber vermekten 
aciz çocukların kimlik tespitlerini yapmak, kanuni mümessillerini araştırmak ve işlemleri 
yürütmek,

b) Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yapmak,

c) Motorize ve yaya devriyeler ile genel kontroller yapmak,

d) Örgün ve yaygın eğitim - öğretim kuruluşlarının ve eğlence ve sosyal merkezlerin bulundu-
ğu bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmeti yapmak,

e) Çocukların içki satışı yapılan bar, kafeşantan ve meyhane gibi yerler ile çocukların girmesi 
mülki amirler tarafından yasaklanan kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri, bilardo 
salonları gibi açılması izne bağlı yerlere alınıp alınmadıklarını veya buralarda çalıştırılıp çalış-
tırılmadığını kontrol etmek,

f) Eğitici veya özel mahiyette olan sinema ve tiyatrolara gündüz, altı yaşından büyük olanla-
rın getirilmesi istisna olmak üzere, oniki yaşından aşağı çocukların yalnız başlarına sinema, 
tiyatro ve dans salonu gibi yerlere alınıp alınmadığını kontrol etmek,

g) Belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere; onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında veli 
veya vasileri olsa dahi içkili yerlere kabul edilip edilmediği; onsekiz yaşından küçüklere her 
nevi ispirtolu içki verilip verilmediğini kontrol etmek,

h) Çocuklara ispirtolu içki, tütün mamulü, pornografik malzeme, müstehcen yayın, uyuştu-
rucu, uçucu ve psikotrop maddelerin satılıp satılmadığını ve kullandırılıp kullandırılmadığını 
kontrol etmek,

ı) Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 
ilgili birimlere bilgi vermek,

i) Çocuğun cinsel faaliyet için kandırılması veya zorlanmasını, fuhuş veya pornografik nitelik-
li gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önleyici çalışmalar yapmak,

j) Uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanan veya kullandığından şüphe edilen ço-
cuğu sağlık kuruluşu veya rehabilitasyon merkezine teslim etmek, çocuğun korunmasının 
sağlanması için konu hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,

k) Okullarda risk gruplarını tespit etmek, bu gruba giren öğrencilerin iyileştirilmesi ve tedbir 
alınması için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, okul idareleri, rehber öğretmenler ve aileler ile 
ortak çalışmalar yapmak,
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l) Zorunlu temel eğitim çağında olduğu halde okula gitmediği/devam etmediği tespit edilen 
öğrenciler hakkında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek, talep edilmesi halinde yar-
dımcı olmak,

m) Hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınan çocukları mahkeme kararında belirtilen kurulu-
şa veya kişilere teslim etmek ile görevlidir.

Kayıp Çocuklar Büro/Kısım Amirliği

Madde 15 — Kayıp çocuklar büro / kısım amirliği, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, 
bulunan, sokakta yaşayan, kaybolduğu yakınları ve kurumu tarafından haber verilen çocuk-
ların;

a) EK - 4 de yer alan bilgiler ile defter, form, bilgisayar gibi kayıtlarını tutmak,

b) Fotograf albümünü hazırlamak,

c) Ülke genelinde arattırılmasını sağlamak,

d) Bulunan çocukların kayıp olarak arananlardan olup olmadıklarının tespitini yapmak,

e) Kimliği belirsiz buluntu çocuk cesedi bilgilerinin kayıp çocuk müracaatları ile irtibatını 
sağlayarak kayıp çocukların bu yönde araştırılmasını sağlamak,

f) Sosyal inceleme raporu hazırlatmak, evden kaçma nedeninin aile ve yakınlarının tutum-
larından kaynaklandığının anlaşılması halinde, durumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bil-
dirmek,

g) Buluntu bebeği buluntu tutanağı ile birlikte derhal İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim 
etmek,

h) Kayıp ve buluntu çocuk istatistiği hazırlamak,

ile görevlidir.

Adli İşlemler Büro/Kısım Amirliği

Madde 16 — Adli işlemler büro / kısım amirliği, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklar 
hakkında;

a) EK - 1 ve EK - 2 deki formları doldurmak ve kimlik tespiti yapmak,

b) Suç tespiti yapmak, suçun iz, eser, emare ve delillerinin ilgili teknik birim tarafından topla-
masını sağlamak, olayla ilgili olarak derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek,

c) Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe nedeniyle yakalanan çocuğa kanuni haklarını anlat-
mak ve ayrıca çocuğun istediği yakınına bildirmek, çocuğun ailesi tarafından müdafi tayin 
edilmemesi halinde baroya haber vermek ve müdafi tayin edilmesini sağlamak,

d) Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltında tutulması istenen çocuğun barınma, beslenme, 
haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini 
yaptırtmak,

e) Suç soruşturmasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yapılması gereken 
işlemleri yerine getirmek,

f) Çocukla yapılacak ilk görüşmenin sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilmesini sağla-
mak,
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g) Kullanılan dili anlamayan ve/veya konuşamayan çocuğu tercüman yardımından yararlan-
dırmak,

h) Irza geçme, ırza tasaddi gibi suçlarda hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde ise Cumhuriyet Savcısının yazılı izni ile, evlenme vaadi ile kızlık bozma suçunda da 
Cumhuriyet Savcısının yazılı izni ile tıbbi muayene yapılması için çocuğu sağlık kuruluşuna 
sevk etmek,

ı) Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesini sağlamak,

i) Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuk ve suç işlemeyi alışkanlık haline getiren çocuk 
hakkında suçun nevileri ve sebeplerini içeren dosya hazırlamak,

j) Suçtan zarar gören kimsenin şikayetine bağlı olan; müessir fiil, adi tehdit, mesken ma-
suniyetini ihlal, söz atmak, kadınlara ait yerlere girmek, evlenmek vaadi ile kızlık bozmak, 
hakaret, sövme, başkasının hayvanını sebepsiz öldürme gibi takibi şikayete bağlı suçların 
çocuklar aleyhine işlenmesi durumunda mağdur olan çocuğun veya velisinin veya vasisinin 
şikayetini beklemeksizin hazırlık soruşturması başlatmak,

k) Kanunen bir seneden fazla hapis cezası veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir cürüm 
işlediği iddia edilen, ancak kanunen kendisi hakkında suç soruşturması yapılamayacak olan 
onbir yaşını doldurmamış çocuklar ile onbeş yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler hakkında 
mahkeme tarafından tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere sadece kimlik ve suç tespiti 
yaparak Cumhuriyet savcılığına bildirmek,

l) Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve velayet hakkını kötüye kullanan ana - baba, vasi 
veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi 
vermek,

ile görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL ÇALIŞMACI

Görevlendirme ve Sorumluluk

Madde 17 — Çocuk polisinin yaptığı hizmette verimin artırılması için çocuk biriminde oryan-
tasyon eğitiminden geçirilmiş, yeteri kadar sosyal çalışmacı görevlendirilebilir.

Sosyal çalışmacı, sosyal yardım büro / kısım amirliğinde görev yapar, yürüteceği işlemlerde 
mesleki gerekler dışında Çocuk Birim Amirine karşı sorumludur.

Görev

Madde 18 — Sosyal çalışmacı;

a) Sosyal inceleme raporu hazırlanması için muhafaza altına veya gözaltına alınan çocukla 
ilk görüşmeyi yapmak,

b) Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak ve ilgili büro / kısım amirliğine ver-
mek,

c) Çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenleri araştırmak,

d) Suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programlar geliştirmek,

e) Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum 
ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve psikot-
rop madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline 
rehberlik hizmetinde bulunmak,

f) Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluş-
larla işbirliğinde bulunmak,
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g) Uçucu, uyuşturucu, psikotrop madde bağımlısı olan çocuğun tedavisi için sağlık müdür-
lükleri ve tedavi kuruluşları ile işbirliği yapmak,

h) Geçici barınma ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici programlar geliş-
tirmek,

ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

İlgili Birimlerle Koordine

Madde 19 — Emniyet Teşkilatının çocuk birimleri dışında kalan birimlerinde muhafaza al-
tına alma hariç, çocuk hakkında herhangi bir işlem yapılmaması esastır. Bu birimlere gelen 
/ getirilen çocuklar en kısa sürede çocuk birimine teslim edilir, adli ve idari tüm işlemler bu 
birim tarafından yürütülür. Çocukların büyüklerle birlikte suç işlemesi halinde diğer birim-
lerle koordine kurulur.

Çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuru-
luşları ile işbirliği yapılır.

Çocuk Bakım Ünitesi

Madde 20 — Çocuk biriminde işlemleri yürütülen çocukların geçici olarak barınma, beslen-
me, oyun, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilde Şube Müdürünün, ilçe-
de İlçe Emniyet Müdürünün/Amirinin ihtiyaç belirtmesi İl Emniyet Müdürünün talebi, Daire 
Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile çocuk bakım ünitesi kurulabilir.

Gizlilik

Madde 21 — Çocuk birimlerinde yürütülen işlemlerde gizlilik esastır. Hakkında işlem yü-
rütülen bir çocuğun kamuoyuna duyurulmasına, basın önüne çıkartılmasına, yer gösterme 
gibi soruşturmaya ilişkin işlemlerin basın önünde veya iştirakiyle yapılmasına, basınla so-
rulu - cevaplı görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine, evrakının 
yayımlanmasına imkan ve sebebiyet verilmez, bunun için gereken tedbirler alınır. Basına, 
bilgi işlem araçlarından yayın yapan kuruluşlara, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç verilemez.

Çocuk biriminin faaliyetleri ile ilgili bilgiler ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 
inci maddesine uygun olarak İçişleri Bakanı veya vali tarafından yetkilendirilen bir görevli 
tarafından basın açıklaması veya basın bildirisi ile kamuoyuna duyurulur.

Silah ve Teçhizat

Madde 22 — Çocuk polisinin yürütmekte olduğu hizmetlerin niteliği gereği personelin zati 
demirbaş silahları gibi teçhizat çocuklar tarafından görülmeyecek şekilde taşınır.

Hizmetiçi Eğitim ve Branşlaşma

Madde 23 — Çocuk polisi birimlerinde çalıştırılacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara sahip ol-
mak,

b) Gönüllü olmak,

c) Etkili ve güzel konuşmak,

d) Güvenilir olmak,

e) Ekip içinde çalışma yeteneğine sahip olmak,
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f) İkna, iletişim, karar verme yeteneğine sahip olmak,

g) Bilgisayar yazılım programları kullanımına sahip olmak,

h) Öğrenme ve öğretme yeteneğine sahip olmak.

Belirtilen niteliklere haiz olanlar arasından seçilen personel, hizmetiçi temel eğitime alınır. 
Hizmetiçi temel eğitimini başarı ile tamamlayanlar, çocuk polisi branşında istihdam edilirler.

Personel

Madde 24 — Çocuk birimlerinde yeteri kadar çocuk polisi hizmetiçi eğitimi görmüş, ter-
cihen istekli, sivil istihkak alan, bayan ve erkek “çocuk polisi”, oryantasyon eğitimine tabi 
tutulmuş “sosyal çalışmacı” ve çocukların barınma, beslenme, temizlik ihtiyaçlarınının gide-
rilmesi için “teknisyen yardımcısı” istihdam edilir.

Çocuk polisinin hizmetiçi eğitimi ile sosyal çalışmacıların oryantasyon eğitimi Daire Başkan-
lığı tarafından planlanır.

Çocuk polisi birimlerinde istihdam edilecek branşlı personelin Personel Daire Başkanlığınca 
yapılacak atama ve yer değiştirme işlemlerinde değerlendirilmek üzere gerekli planlama 
çalışmaları Asayiş Daire Başkanlığınca yapılır.

Personelin Başka Görevlerde Çalıştırılmaması

Madde 25 — Yetiştirme ve bilgi geliştirme kurslarını başarı ile bitiren ve Çocuk Birimlerin-
de görevlendirilen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde gösterilen, merkezde atamaya yetkili amirin oluru alınmadan Çocuk Polisi 
branşı dışında başka bir görev ve hizmette çalıştırılamaz.

Denetleme

Madde 26 — Çocuk birimleri yetkili birimler ve amirler tarafından denetlenir, denetleme 
raporları Daire Başkanlığına da gönderilir.

Yetkili ve görevli diğer mercilerin mevzuatta öngörülen denetim ve inceleme / araştırma 
yetkileri saklıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27 — 4/12/1995 tarihli “İl Emniyet Müdürlükleri Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Çocuk birimleri faaliyete geçirilinceye kadar, Küçükleri Koruma Şube 
Müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Büro Amirlikleri faaliyetlerine devam eder, 
bu süre içinde de bu Yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevlidirler.

Geçici Madde 2 — Çocuk birimlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan sosyal ça-
lışmacı görevlendirilinceye kadar, 4/5/1994 tarihinde imzalanan Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İşbirliği Protokolü gereği 
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri kadrolarından sosyal hizmet uzmanları çocuk birimlerinde 
geçici olarak görevlendirilebilir.

Yürürlük

Madde 28 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik 
hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve 
kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 

Özel Güvenlik İzni

Madde 3 - Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 
özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güven-
lik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve 
benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon 
kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik 
hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 
özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin 
verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda 
ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek 
veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî 
ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alına-
cak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla 
komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Özel Güvenlik Komisyonu

Madde 4 - Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları al-
mak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlü-
ğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden 
oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının 
temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvu-
ran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, 
kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sa-
yılır; çekimser oy kullanılamaz.

Özel Güvenlik Şirketleri

Madde 5 - Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine 
tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet ala-
nının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, 
şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde 
Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel gü-
venlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) 
ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu 
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olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü 
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 
(Ek cümle: 21/4/2005 - 5335/23 md.) Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma 
şartı aranmaz.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik gideril-
mediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

(Değişik beşinci fıkra: 29/3/2011 - 6215/1 md.) Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum 
ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati 
bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik 
hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

(Ek fıkra: 21/4/2005 - 5335/23 md.) Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik 
hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer 
suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.

(Ek fıkra: 21/4/2005 - 5335/23 md.) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten 
yeterlilik belgesi alınması zorunludur. 

Ek Önlemler 

Madde 6 - Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile 
spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel 
güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler 
aldırmaya yetkilidir.

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kayma-
kamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi 
ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine 
getirmek zorundadır. 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri

Madde 7 - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: 

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, 
bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X - ray cihazından veya benzeri güvenlik 
sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve 
düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle 
arama, eşyaları X - ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik: 23/1/2008 - 5728/544 md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine 
göre yakalama.

d) (Değişik: 23/1/2008 - 5728/544 md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya 
mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki 
işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, 
duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X - ray cihazından 
veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
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g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden 
veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı ema-
nete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yaka-
lama.

j) (Değişik: 23/1/2008 - 5728/544 md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Mu-
hakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) (Değişik: 23/1/2008 - 5728/544 md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borç-
lar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor 
kullanma.

Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi

Madde 8 - Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundu-
rulabileceği komisyon tarafından belirlenir. 

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili 
yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, 
özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı 
olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafın-
dan temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel 
güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetle-
rinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak 
üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

Görev Alanı

Madde 9 - Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde 
ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı 
veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara 
karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh 
ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Ko-
misyon kararıyla genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yet-
kili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar

Madde 10 - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (Değişik: 21/4/2005 - 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz 
yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul 
mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) (Değişik: 23/1/2008 - 5728/545 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-
tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal dü-
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zene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, (…) zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

e) (Mülga: 23/1/2008 - 5728/578 md.) 

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Çalışma İzni

Madde 11 - (Değişik birinci fıkra: 29/3/2011 - 6215/2 md.) Özel güvenlik görevlisi ola-
rak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel 
güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında 
valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 
üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, 
valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sade-
ce arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamla-
nır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildi-
rilir.

(Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011 - 6215/2 md.) 

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalış-
ma izni iptal edilir. 

(Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011 - 6215/2 md.) 

Kimlik

Madde 12 - Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin 
adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya 
takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde 
sayılan yetkileri kullanamazlar.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş 
gün içinde valiliğe bildirilir. 

Kıyafet

Madde 13 - Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Gö-
revin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına 
komisyon izin verebilir. 

Eğitim

Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 29/3/2011 - 6215/3 md.) Özel güvenlik temel eğitimi te-
orik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme 
eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının 
güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya mes-
lek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında 
özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat 
Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekle-
riyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.
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(Değişik ikinci fıkra: 29/3/2011 - 6215/3 md.) Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçiş-
leri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca 
da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme 
eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi 
verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 
şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak 
şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapı-
lacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

Tazminat

Madde 15 - Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel 
güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleş-
mesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat 
ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mah-
kemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak 
ödenen tutarlar mahsup edilir.

Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, en-
gelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mi-
rasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ-
lanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek 
ise o miktar ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YASAKLAR VE CEZA HÜKÜMLERİ

Görev Dışında Çalıştırma Yasağı

Madde 16 - Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışın-
da başka bir işte çalıştırılamaz. 

Grev yasağı

Madde 17 - Özel güvenlik personeli greve katılamaz. 

Görevden Uzaklaştırma Yasağı

Madde 18 - Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

Suçlar ve Cezalar 

Madde 19 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/546 md.) 

Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır: 

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik gö-
revlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde 
bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni 
almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 
üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların 
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yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalan-
dırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi 
veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek 
ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yap-
tırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yönetici-
leri istihdam ettikleri her kişi için yüzelli gün adlî para cezası ile cezalandırılır.

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eği-
timi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, 
altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

İdarî Para Cezasını Gerektiren Fiiller

Madde 20 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/547 md.) 

Bu Kanunda öngörülen idarî para cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 

a) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya 
görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel gü-
venlik görevlisine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe 
iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. 

b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belir-
tilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk 
Lirası, 

c) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, ku-
rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası,

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran 
kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri 
süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası,

idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Özel Güvenlik Malî Sorumluluk Sigortası

Madde 21 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/548 md.) 

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevli-
lerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumlu-
luk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve 
usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. 
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Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta ça-
lışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî 
sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketle-
rine Hazine Müsteşarlığınca sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Denetim

Madde 22 - İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik 
birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye 
yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen 
süre içinde giderilmesi zorunludur.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve 
özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin 
veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi 
veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Ceza Uygulaması

Madde 23 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/549 md.) 

Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu gö-
revlisi gibi cezalandırılır. 

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı 
suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Ruhsat Harcı

Madde 24 - Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet 
izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüz-
milyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır.

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Madde 25 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/550 md.) 

Bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Yönetmelik

Madde 26 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanu-
nun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır.

 



Ö
G

H
K

Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı 705

Yürürlükten Kaldırılan Kanun

Madde 27 - 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güven-
liklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl sü-
reyle çalışma izni verilmiş sayılır.

Geçici Madde 2 - (Ek: 21/4/2005 - 5335/23 md.) 

22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağ-
lanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu 
olma şartı aranmaz.

Geçici Madde 3 - (Ek: 21/4/2005 - 5335/23 md.) 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belge-
leri geçerlidir. 

Yürürlük 

Madde 28 - (Değişik: 21/4/2005 - 5335/23 md.) 

Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

Kanun Numarası 
2692

Kabul Tarihi 
09/07/1982

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
13/07/1982

Sayı 
17753

Yayımlandığı Düstur 

Tertip 
5

Cilt 
21

Sayfa
379
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BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - (Değişik: 18/6/2003 - 4902/1 md.) 

Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara De-
nizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır 
ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi 
altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevlerin uygulanması ve 
yetkilerin kullanılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtını kurmak, görev ve 
yetkilerini düzenlemektir.

Kuruluş ve Bağlılık 

Madde 2 - Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuv-
veti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 

Bu Komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup, barışta görev ve 
hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı

a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat komutasına veya emrine, 

b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 

Girer.

Bu hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu 
da bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer.

Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 

Madde 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, yerleşme yerleri Genelkur-
may Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Komutanlığa bağlı askeri personel, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işaretler taşırlar. 

Görevler

Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır: 

A) (Değişik: 18/6/2003 - 4902/2 md.) Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları 
olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasu-
larında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca ege-
menlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri 
uygulamak ve yetkileri kullanmak.

B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini, 

2. 25/4/1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri, 

3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı 
eylemleri, 

Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç va-
sıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

C) Liman sınırları dışında: 

19/4/1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda 
Karasuları Dahilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna, 
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2. 9/4/1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa, 

3. 10/6/1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna,

4. 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, 

5. 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna, 

6. 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa, 

7. 22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, 

8. 15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa,

9. 15/7/1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye‘de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Ka-
nuna, 

10. 6/11/1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa,

11. 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa, 

12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama,avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hü-
kümlere,

13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili 
hükümlere, 

14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, 

Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan 
kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yoke-
dilmeleri Hakkında 17/5/1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli koruma 
tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek.

E ) Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca 
konulan deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen 
aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bildirmek. 

F) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve 
kurtarma görevlerini icra etmek. 

G) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve 
bu mülteciler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim 
etmek.

H) Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla, karada 
başlayıp denizde devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki suçların izlenme-
sinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik kuvveti olarak diğer güvenlik kuvvetleri-
ne yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve suçluları yakalayıp yetkili makamlara 
teslim etmek. 

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri ile Sa-
hil Güvenlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda 
özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış diğer makamların görev ve yetkileri devam 
eder. 

Yetkiler

Madde 5 - Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevle-
rin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı 
bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Liman sınırları dışında Türk Kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili ka-
nun ve uluslararası andlaşmalar hükümlerine göre elkoyarlar. 
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Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, 
yetkili güvenlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların 
kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede ge-
rekli imkanlar kullanılarak mahalli mülki amire bildirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

KADRO, KURULUŞ, KAYNAK, ATANMA VE YER DEĞİŞTİRME

Kadro ve Kuruluş

Madde 6 - (Değişik: 18/6/2003 - 4902/3 md.) 

Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtı; görevin özelliği ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki esaslara 
uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş ve kadroları, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alı-
narak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

Bu kadrolarda gösterilmek üzere iki amiral kadrosu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso-
nel Kanununun 49 uncu maddesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rütbe kon-
tenjanlarına dahildir.

Personel Kaynakları ve Uygulanacak Mevzuat

Madde 7 - (Değişik: 18/6/2003 - 4902/4 md.) 

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, 
askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçilerden oluşur.

Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu subay ve astsubaylar; okul masrafları, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin diğer eğitim kuruluşlarında yetiştirilir. Bunların kaynak ve yetiştiril-
meleri ile terfi, izin, sicil ve ödül işlemleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
esaslarına göre yürütülür.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsubay ih-
tiyacı; kendi kuvvetleriyle ilişkileri saklı kalmak şartıyla Sahil Güvenlik Komutanlığının talebi, 
Genelkurmay Başkanlığının onayı ile diğer kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komu-
tanlığından sağlanabilir.

Devlet memuru temini ile işçilerin işe alınmaları, genel hükümlere göre Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığınca yapılır.

Atanmalar 

Madde 8 - (Değişik: 18/6/2003 - 4902/5 md.) 

Sahil Güvenlik Komutanının atanması; Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Ge-
nelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur-
başkanının onaylayacağı müşterek kararname ile yapılır.

Bu Komutanlığın kadrosundaki amirallerin atanması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso-
nel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Asteğmen - albay rütbelerindeki subayların, astsubayların, Devlet memurlarının, uzman er-
başların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile erbaş ve erlerin dağıtımları, Sahil Gü-
venlik Komutanlığınca yapılır.

Birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, İçişleri 
Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana 
gönderir. Başbakan kararını yazı ile İçişleri Bakanına bildirir.
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Yer Değiştirme

Madde 9 - (Değişik: 18/6/2003 - 4902/6 md.) 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sahil güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil per-
sonel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık 
yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMİR KOMUTA BAĞLANTISI, GÖREV İLİŞKİLERİ, ASKERİ VE

İDARİ YARDIM İLE EĞİTİM VE TATBİKATLARA KATILMA

Emir Komuta Bağlantısı

Madde 10 - Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, görevlerini 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle-
ri İçhizmet Kanununa tabi olarak kendi emir ve komuta bağlantısı içerisinde yapar. 

Görev İlişkileri

Madde 11 - Sahil Güvenlik Komutanlığı bu Kanunla öngörülen görevlerini, gerektiğinde ilgili 
Bakanlıklar, mülki ve adli makamlar ile diğer güvenlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla işbirliği, 
karşılıklı yardım ve koordinasyon yapmak suretiyle yerine getirir. 

Askeri ve İdari Yardım

Madde 12 - Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri,görevlerini yaptıkları sırada ortaya çıkan 
ivedi ihtiyaçlarını askeri veya mülki makamlara bildirirler. Kendilerine yetki ve olanaklar öl-
çüsünde gerekli yardım yapılır.

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma

Madde 13 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim 
ve tatbikatlara katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl 
görevlerinin aksatılmaması gözönünde tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BÜTÇE, İHTİYAÇLARIN SAĞLANMASI VE ÖZLÜK HAKLARI

Bütçe 

Madde 14 - Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık 
bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. 

Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması 

Madde 15 - Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi ile araç ve gereçleri Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı standartlarına uygun olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte 
hazırlanacak ve İçişleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana göre kendi bütçesinden sağlanır.

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan ba-
kım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım te-
sisleriyle yapılır. Bu hizmet bedelleri komutanlık bütçesinden karşılanır. 

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutan-
lığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve 
istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır.
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Özlük Hakları 

Madde 16 - Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay ve astsubaylar ile sivil per-
sonel özlük hakları yönünden, kendi özel kanunlarına tabidir.

Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsaline veri-
len miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödeme-
ler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline 
de verilir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155 sayılı Kanun 
hükümlerinden yararlanırlar. 

(Ek fıkra: 13/7/1993 -KHK - 486/19 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 
en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) ; 

a) Botlarda görevli subaybastsubay ve uzman jandarma ve uzman erbaşlara %52, 

b) Diğer karargah, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman 
erbaşlara %40, 

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalış-
ma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi 
ve kesinti yapılmaz.

İaşe, Giyim ve Yakacak

Madde 17 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan iaşe, yakacak ve 
giyime ilişkin mevzuat hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında da aynen 
uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SİCİL ÜSTLERİ, NAKDİ TAZMİNAT VE ÖDÜLLER, EĞİTİM VE ÖĞRETİM, YARGILAMA

Sicil Üstleri 

Madde 18 - Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Genelkurmay Başkanıdır.

Komutanlığın diğer kadrolarında görevli personelin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde-
ki esaslara göre yürütülür.

Nakdi Tazminat ve Ödüller (3) 

Madde 19 - Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin güvenlik ve asayişin sağlanması ile 
kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması görev-
leri sırasında, bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet 
nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri 
veya engelli hâle gelmeleri halinde haklarında 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10/6/1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 11/5/1959 
tarih ve 7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belir-
tilen ödüllere de hak kazanırlar. 

Eğitim ve Öğretim 

Madde 20 - (Değişik: 18/6/2003 - 4902/7 md.) 

Sahil Güvenlik Komutanlığı için yetiştirilecek subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğretim 
ve eğitimleri ile okul ve eğitim masrafları, Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılan-
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mak suretiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinin diğer eğitim kuru-
luşlarınca; askerî personel ile sivil personelin hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri ise, İçişleri 
Bakanlığınca belirlenen esaslara göre yapılır.

Yargılama 

Madde 21 - Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin: 

a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları, kendi yetkili amirlerine aittir. 

b) İşledikleri disiplin suçlarından dolayı haklarında 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Askeri suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik 
hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarından dolayı haklarında 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapılır.

d) Askeri mahaller dışında; 

İdari hizmet ve görevlerinden doğan veya bu tür hizmet ve görevi yaparken işledikleri suçlar-
dan dolayı haklarında Memurin Muhakemat - ı Hakkında Kanun ile 15/5/1930 tarih ve 1609 
sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne 
Dair Kanun hükümlerine göre merkez memurlarına uygulanan esaslar uyarınca işlem yapılır.

Adli hizmet ve görevlerine ilişkin suçlarında doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılığınca ta-
kibat yapılır. Ancak birlik komutanlarının adli hizmet ve görevlerine ilişkin suçları nedeniyle 
haklarında hakimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulleri uygulanır. 

Ceza ve Yargılama Usulü Kanunu yönünden Sahil Güvenlik Komutanlığının üsleri, yerleşme 
yerleri, yüzer ve uçar birlikleri askeri mahal; her türlü araç, gereç ve silahları askeri araç ve 
harp malzemesi sayılır. 

ALTINCIBÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Tüzük 

Madde 22 - Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinden hangilerinin 
idari ve adli görev oldukları hususu tüzükle düzenlenir. 

Yönetmelik

Madde 23 - Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinin yerine ge-
tirilmesi, işbirliği ve koordinasyon, eğitim ve tatbikatlara katılma, bu komutanlığın lojistik 
yönden desteklenmesi, silah, cephane, araç ve gereç ile sefer stoklarının sağlanması, ba-
kım ve onarılması esasları ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir. 

Uygulanmıyacak Hükümler 

Madde 24 - Bu Kanunun tatbikinde, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımı-
zın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri 
Hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 - Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine göre 1985 yılına kadar 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapar.
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Bu süre içerisinde: 

a) Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır.

b) Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi içerisinde 
ayrı bir program olarak düzenlenir.

1982 yılına ait her türlü harcamalar Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır. Bu 
maksatla yeni tertipler açmaya ve gerekli aktarmalar yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 2 - Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin 
oluşturulması için ilk kuruluşta gerekli görülen personel, silah, cephane, araç, gereç ihtiyacı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkur-
may Başkanlığının görüşü alınarak, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir 
plana göre sağlanır. 

Geçici Madde 3 - Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı 
Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin 
Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanun ile kurulmuş bulunan deniz birlikleri bütün si-
lah, cephane, araç, gereç, tesis, tersane ve atölyeleri ile birlikte bu Komutanlığın hizmetine 
tahsis edilir. Memur ve işçiler halen bulundukları hukuki ve mali statüleri ile birlikte bu ko-
mutanlığa geçerler. 

Yukarıdaki hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığına kesin devir işleri içişleri Bakan-
lığının koordinatorlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar 
tamamlanır.

Geçici Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar: 

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4 üncü maddesinde 
belirlenen esaslara, 

b) 5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması 
Hakkında Kanuna,

Göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 numaralı cetvelde gösterilen kadrolar Ge-
nelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak kullanılır. 

Geçici Madde 5 - Sahil Güvenlik Komutanlığı; bu Kanunun yürürlüğünü takip eden en geç 
dört ay içinde bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlar.

Bu süre içinde eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 6 - (Ek: 18/6/2003 - 4902/8 md.) Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini 
ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak 
olan amiral, subay, astsubay ile erbaş ve er ihtiyacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca sağla-
nır. Bu personelin görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 
yapılır. Sahil Güvenlik Komutanlığı; sağlık, idarî ve asayiş gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan gö-
rev ve hizmet yerleri değişiklik tekliflerini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirir.

Yürürlük

Madde 25 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 26 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



JTGYK

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU

Kanun Numarası 
2803

Kabul Tarihi 
10/03/1983

Yayımlandığı Resmi Gazete 

Tarih 
12/03/1983

Sayı 
17985

Yayımlandığı Düstur 

Tertip 
5

Cilt 
22

Sayfa
215
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Amaç

Madde 1-Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumlu-
luklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri 
düzenler. 

Kapsam  

Madde 2-Bu Kanun, Jandarma Teşkilatındaki karargah, birlik ve kurumlar ile buralarda hiz-
met gören personeli ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 

Tanım 

Madde 3-Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunma-
sını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir 
güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

İKİNCİ KISIM

BAĞLILIK, KONUŞ, KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE SİLAH KULLANMA YETKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

BAĞLILIK, KONUŞ VE KURULUŞ

Bağlılık 

Madde 4 -Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı 
Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emni-
yet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 
Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur.

Konuş, Kuruluş 

Madde 5-Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı; görevin özelliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerin-
deki esaslara uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, Genelkurmay Baş-
kanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta 
Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş, kadro ve konuşlarının düzenlen-
mesinde Genelkurmay Başkanlığının onayı alınır. 

Emniyet ve asayiş ile görevli jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenme-
sinde zorunlu haller dışında mülki taksimat esas alınır. Ancak hizmette verim ve etkinliğin 
sağlanması amacıyla birden çok ili içine alan bölgelerde teşkilatlanma da göz önünde bu-
lundurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, HİZMET SINIRI VE SORUMLULUKLARI

Jandarma Genel Komutanının Görev ve Sorumluluğu 

Madde 6-Jandarma Genel Komutanı tüm jandarma teşkilatının komutanıdır.

Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara 
dayalı olarak verilen emir ve kararların yapılmasından sorumludur.
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Jandarmanın Genel Olarak Görevleri 

Madde 7-Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.

a) Mülki görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak. 

b) Adli görevleri;

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli 
hizmetleri yerine getirmek.

c) Askeri görevleri;

Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri 
yapmak. 

d) Diğer görevleri; 

Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile 
bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak. 

Jandarmanın sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halindeki görevleri: 

Madde 8 - Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen hallerle sıkıyöne-
tim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü ile Kuvvet Komutanlıkları emrine gi-
rer, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine devam eder.

Hizmet Sınırı 

Madde 9 - Kanun ve nizamlar ile bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların öngörme-
diği hiçbir görev jandarmadan istenemez. (Mülga ikinci cümle: 26/3/2002 - 4748/7 md.) 

Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Alanı 

Madde 10 - Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı 
olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan 
yerlerdir. 

Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuvvetleri ile işbir-
liği ve koordinasyonda bulunur. 

Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kala-
caklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülki amirler tarafından birbirlerinin sorumlu-
luk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler.

Jandarmanın diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir komuta 
ilişkileri yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Madde 11 - Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve 
görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM

İLİŞKİLER, ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ ESASLARI

Madde 12 - Emniyet ve asayiş görevi ifa eden il jandarma alay komutanlıkları ve ast kade-
meleri; mülki görevlerin yapılması yönünden mahalli mülki idare amirine, maiyetlerinin sevk 
ve idaresinden, disiplin, eğitim, özlük hakları ile lojistik faaliyetlerin yürütülmesinden kendi 
amirlerine karşı sorumludurlar.

Mahalli mülki idare amirleri ile adli ve askeri makamlar; kanun ve nizam hükümlerine uygun 
isteklerini acele hallerde sözlü olarak yapabilirler. Ancak bu istek en kısa zamanda yazılı ola-
rak teyit edilir. Diğer makamların istekleri mahalli mülki idare amirleri kanalı ile jandarmaya 
görev olarak verilir.

Görevleri ile ilgili olarak Jandarmanın diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği 
esasları da dahil jandarmanın komuta ve kontrol ilişkileri yönetmelikte açıklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

PERSONEL, KAYNAKLARI VE ÖZLÜK HAKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

PERSONEL VE KAYNAKLARI

Personel, Kaynakları ve Uygulanacak Mevzuat 

Madde 13 - Jandarma Genel Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman jandarma, as-
keri öğrenci, erbaş ve erler ile sivil memur ve işçilerden oluşur.

Jandarma subay ve astsubaylarının kaynak ve yetiştirilmeleri ile terfi, izin, sicil ve ödül işlem-
leri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yürütülür. Jandarma 
subay ve astsubayları duyulan ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığının onayı alınmak kay-
dıyla sınıflara ayrılır. 

Jandarma Genel Komutanlığının kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsubay 
ihtiyacı kendi kuvvetleriyle ilişkileri saklı kalmak şartıyla Jandarma Genel Komutanlığının 
talebi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile Kuvvet Komutanlıklarından sağlanabilir.

Uzman Jandarma personelinin meslekten ayrılma, yükselme, izin, sicil ve ödül işlemlerinde 
635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri uygulanır.

Sivil memurların adaylığa kabul edilme, asli memurluğa atanma, yer değiştirme, memurluk-
tan çıkarılma hususları ile yükselme, izin, sicil ve ödül işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu esaslarına göre yapılır. 

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi iş-
lemleri 1475 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 
yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM

ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Jandarma Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmanın Atanma ve Yer Değiştirme Esasları 

Madde 14 - Subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları; 

a) Asteğmen - albay (Albay dahil) rütbelerindeki subaylar ile astsubay ve uzman jandarmala-
rın atanmaları Jandarma Genel Komutanınca,
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b) Generallerin atanmaları; Jandarma Genel Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay 
Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanın 
onaylayacağı müşterek kararname ile, 

c) Jandarma Genel Komutanının atanması Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanı-
nın inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararna-
me ile,

Yapılır.

Yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, 
İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı talebini yazı ile Baş-
bakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile İçişleri Bakanına bildirir. 

(Değişik: 20/8/1993 - KHK - 507/1 md.) İhtisaslaşma gereği olarak, özel eğitim görmüş per-
sonel nokta atamasına tabi tutulur. Ancak nokta ataması yapılmayıp, il jandarma komutan-
lıkları emrine atanan astsubay ve uzman jandarmalardan emniyet ve asayiş görevi alacak 
olanların istihdam yerleri ve il içi yer değiştirmeleri il jandarma komutanının teklifi üzerine 
valinin onayı ile belirlenir. 

Disiplin ve Soruşturma Usulleri 

Madde 15 - Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere 
göre yapılır.

a) Subay, astsubay, uzman jandarma, askeri öğrenci, erbaş ve erlerle sivil memurların disip-
lin yolu ile cezalandırılmaları; Garnizon komutanlarının yetkileri saklı kalmak kaydıyla kendi 
yetkili disiplin amirlerince, işçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yü-
rürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır.

(Ek: 20/8/1993 - KHK - 507/2 md.) Jandarmanın mülki görevlerini ilgilendiren ve disiplin 
cezasını gerektiren fiilleri ortaya çıktığında valiler, il jandarma alay komutanından; kayma-
kamlar, ilçe jandarma bölük komutanından gereken cezanın verilmesini talep ederler. Alay 
ve bölük komutanları bunlar hakkında, askeri mevzuat çerçevesinde gerekli işlemi yaparlar.

b) Jandarma personelinin işledikleri disiplin suçları için 477 sayılı “Disiplin Mahkemeleri Ku-
ruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

c) Jandarma personelinin askeri yargıya tabi suçlarında, 353 sayılı “Askeri Mahkemeler Kuru-
luşu ve Yargılama Usulü Kanunu” na göre işlem yapılarak haklarında 1632 sayılı “Askeri Ceza 
Kanunu” ile 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu” hükümleri tatbik olunur.

d) Jandarma personelinin mülki hizmetten doğan veya bu tür hizmeti yaparken işlenen suç-
larında ; 15/5/1930 gün ve 1609 sayılı “Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hak-
kında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak şartıyla 4/2/1913 
tarihli “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat” hükümlerine göre işlem yapılır. 

e) Adli hizmetlerden doğan suçlarda; ilçe ve merkez ilçe jandarma bölük komutanları ile 
bu hizmetleri vekaleten yürütenler hakkında 1412 sayılı “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nu” nun 154/4 üncü maddesi gereğince 24/2/1983 gün ve 2802 sayılı “Hakimler ve Savcılar 
Kanunu” nun 82 ve müteakip maddelerinde gösterilen hakim ve savcıların tabi oldukları 
muhakeme usulü uygulanır.

f) Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AÇIĞA ALINMA, İŞTEN EL ÇEKTİRME VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Açığa Alınma ve Görevden Uzaklaştırma 

Madde 16-Jandarma Subay ve astsubayları ile uzman jandarmaların açığa alınma ile açığa 
alınmanın kaldırılmasına ait işlemleri; 926 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu“, 
sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları ve göreve başlatılmaları 657 sayılı “Devlet Me-
murları Kanunu“ hükümlerine göre yapılır.

İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma 

Madde 17-Jandarma subay, astsubay ve uzman jardarma ile sivil memurları;

a) Askeri yargıya tabi suçlardan dolayı gerektiğinde, 353 sayılı “Askeri Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanunu“ nun 84 üncü maddesi hükmüne göre, nezdinde askeri mahke-
me kurulan Kıt‘a komutanı veya askeri kurum amirince,

b) 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebebiyle veya “Memurin Muhakematı Hakkın-
da Kanunu Muvakkatın“ 12 nci maddesi hükmüne göre il jandarma alay komutanlığı karar-
gahı mensupları ile ilçe ve bucak jandarma teşkilatında görevli personel için; il jandarma 
alay komutanının teklifi üzerine vali tarafından, il jandarma alay komutanı için valinin teklifi, 
Jandarma Genel Komutanının uygun görmesi üzerine İçişleri Bakanınca, 

c) Ağır hapis gerektiren cürümlerde; suç delillerinin elde edilmesini temin etmek yahut de-
ğiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde tümen, tugay, bölge komutanları ile Denetleme Başkanının teklifi üzerine Jandarma 
Genel Komutanınca, 

Geçici süre ile işten el çektirilebilir veya görevden uzaklaştırılabilirler. 

Bu tür işten el çektirme veya görevden uzaklaştırmalar açığa alınma olmayıp onun hukuki ve 
mali sonuçlarını doğurmaz. 

BEŞiNCİ KISIM

MALİ HÜKÜMLER

Bütçe 

Madde 18-Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyesinde ve bu 
Bakanlığın bütçesinden ayrı olarak düzenlenir.

İkmal Esasları 

Madde 19-Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihti-
yaçlarını ve Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacak silah ve mühimmatını imkan nispetinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarına uygun olarak kendi bütçesinden karşılar.

Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülecek hallerle seferberlik ve savaş halinde Kuvvet 
Komutanlıkları emrine girecek jandarma birliklerinin her türlü ihtiyaçları (sefer stokları da-
hil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak barıştan itibaren 
Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.

Özlük Hakları 

Madde 20-Jandarma Genel Komutanlığı personeli; bu Kanunla getirilen hakların yanısıra, 
özlük hakları bakımından, 926 sayılı „Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu“, 657 sayılı 
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„Devlet Memurları Kanunu“ ile genel ve özel düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen 
haklardan da yararlanır. 

Asayiş Tazminatı 

Madde 21-(Değişik: 13/7/1993 - KHK - 486/18 md.) 

Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarına atanmış subay, astsubay ve uzman jandarma 
ve uzman erbaşlara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet me-
muru aylığının (ek gösterge dahil) ;

a) Komando ve sınır birliklerinde % 52, 

b) Diğer karargah,birlik ve kurumlarda % 40, 

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalış-
ma karşılığı asayiş tazminatı ödenir.Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesinti yapılmaz.

Uzman Jandarma İle Erbaş ve Erlerin Diğer Özlük Hakları 

Madde 22-Uzman jandarmaların hizmet süreleri, giyim, kuşam, beslenme usulleri ve diğer 
özlük hakları ile erbaş ve erlerin kaynakları, hizmet süreleri, kıyafetleri özel kanunlarında 
gösterildiği gibidir. 

Tayın Bedeli 

Madde 23-(Mülga: 24/5/2007 - 5668/12 md.) 

ALTINCI KISIM

YÖNETMELİK, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA, GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

Yönetmelik 

Madde 24-Bu Kanunun ve ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak üzere İçişleri Bakan-
lığının sorumluluğunda ilgili bakanlıklarla müştereken hazırlanacak yönetmelikler Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe sokulur. 

Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Olan Hükümler 

Madde 25-a) 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 1) 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunun,

2) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, 

3) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, 

4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun,

Ve diğer kanunların,

Bu Kanuna aykırı hükümleri Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz.

Ek Madde 1-(Ek: 20/8/1993 - KHK - 507/3 md.) Mülki teşkilata tabi jandarmanın mülki 
görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı ile valiler tarafından denetlenir ve teftiş 
edilir. 

Ek Madde 2-(Ek: 20/8/1993 - KHK - 507/3 md.) İl Jandarma alay ve ilçe jandarma bölük 
komutanları hakkında mesleki sicillerinden ayrı olarak, valilerce mülki sicil düzenlenir.Mülki 
sicilin düzenleme usul ve esasları Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde belirlenir. 
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Ek Madde 3-(Ek: 20/8/1993 - KHK - 507/3 md.) İl ve ilçe jandarma komutanları ile karakol 
komutanlarına izin verilmesinde ve izinli olarak görevden ayrılmalarında mahalli mülki ami-
rin uygun görüşü alınır. 

Ek Madde 4 - (Ek: 3/4/2003 - 4838/1 md.) 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

Ek Madde 5 - (Ek: 3/7/2005 - 5397/2 md.) 

Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken önle-
yici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 4.12.2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 
hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya 
istihbarat başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebi-
lir, dinleyebilir, sinyal bilgilerini değerlendirebilir, kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulu-
nan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunu-
lur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından 
aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin 
kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak de-
netimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan 
merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak 
dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan 
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahke-
mesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir-
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren neden-
ler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle üçer ayı geçmeyecek 
şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam 
eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak 
üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek 
üzere muhafaza edilir.

Bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, tek-
nik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren 
kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de gös-
termek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya 
ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu 
bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci 
fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasın-
da ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler 
hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca 
doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görev-
lilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği 
bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları (…) tarafından yapılır.
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Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu 
şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları-
nın görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1-Bu Kanunun 24 üncü maddesiyle çıkarılması öngörülen yönetmelikler yü-
rürlüğe girinceye kadar, 1 Aralık 1937 gün ve 2/7756 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş 
olan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Tüzüğü” ile ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olma-
yan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Geçici Madde 2-Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki deniz birlik ve tesisleri ile bura-
larda hizmet yapan sivil memur ve işçiler; 9/7/1982 gün ve 2692 sayılı Kanunla kurulup 1985 
yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev icra edecek Sahil Güvenlik 
Komutanlığına geçerler.

Geçici Madde 3-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yeterli polis bulunmaması nedeniyle 
jandarmanın polis sahalarındaki görev ve sorumluluğu devam eder. Polis miktarına bağlı 
olarak jandarma bu sahaları Emniyet Genel Müdürlüğüne devreder.

Yürürlük 

Madde 26-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 27-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/3/1983 TARİH VE 2803 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

1) 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK’nin geçici maddesi 

Geçici Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17,18 ve 19 maddeleri hükümlerine 
göre ödenecek tazminatlar; 31.12.1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) 
işaretli cetvelde öngörülen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti”ile “Muhtelif ücret ödemeleri”-
nin net tutarı kadar eksik ödenir.

21) 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Kanunun geçici maddesi 

Geçici Madde 1 - 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı 
ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sa-
yılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca ve-
rilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına 
dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına 
devam olunur. (1) 

22) 1/2/2006 tarihli ve 5453 sayılı Kanunun hükmü 

Geçici Madde 2 - 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı 
ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sa-
yılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca ve-
rilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına 
dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına 
devam olunur.
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Madde 1 - Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve te-
davi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışan-
lar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır.

Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsamı dışında-
dır.

Madde 2 - Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri 
her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur 
evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli 
veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik 
ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel 
kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, 
talebi halinde vermek zorundadırlar.

Madde 3 - İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılma-
dan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en 
yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösteri-
len şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altın-
da yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.

Madde 4 - İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya ge-
çici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme 
belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, 
örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

Madde 5 - (Mülga: 25/4/2006 - 5490/71 md.) 

Madde 6 - Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

a) (Mülga: 25/4/2006 - 5490/71 md.) 

b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı 
güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu 
işleticisi;

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için 
o yerin sorumlu işleticisi; 

(Ek ibare: 25/4/2006 - 5490/72 md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak 
üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

d) (Mülga: 25/4/2006 - 5490/71 md.) 

Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalış-
makta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bil-
dirim belgesi gereklidir. (1) 

(Değişik: 29/8/1996 - 4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden 
evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

Madde 7 - Geçici yer değiştirmelerde;
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a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örne-
ğine uygun bildirim,

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.

Madde 8 - (Mülga: 25/4/2006 - 5490/71 md.) 

Madde 9 - Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle 
yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat 
edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.

Madde 10 - Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsa-
mına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri 
ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.

İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve 
hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman 
ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü 
alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verile-
bilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz. 

Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim 
dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi 
bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını 
kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak 
ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı 
oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.

Madde 12 - Bu Kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, söz konusu kimlik 
bildirme belge, defter ve kartlarının şekli, muhtevası, verilişi, alınış, Adalet, İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Enstitüsü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

Madde 13 - (Mülga: 29/8/1996 - 4178/9 md.) 

Madde 14 - Bu Kanuna göre verilecek belgeler ve yapılacak her türlü bildirimler, her çeşit 
vergi, resim ve harçtan muaftır. Mahkeme kararı olmadıkça, yetkili resmi örgütler dışında, 
hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade edilemez.

Madde 15 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/363 md.) 

2, 3 ve 4 üncü maddelerdeki yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlere ikiyüzelli 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 16 - (Mülga: 25/4/2006 - 5490/71 md.) 

Madde 17 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/364 md.) 

6, 7, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere yirmi Türk Lirası; kimlik 
bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 18 - (Değişik: 23/1/2008 - 5728/365 md.) 

Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilir.

Madde 19 - 10/6/l930 tarihli ve 1704 sayılı Otel Pansiyon, Ticarethane vesair Umumi Müesse-
selerde Oturan ve Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri Mecburiyetine dair Kanun ile bu 
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Kanunun bazı maddelerini tadil ve tashih icrasına ve bir madde ilavesine dair 14/1/1933 tarih 
ve 2099 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 - (Ek: 29/8/1996 - 4178/10 md.) 

Bu Kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakollara, il merkezle-
rinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli giderler İçişleri 
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 - 5728/366 md.) İdarenin bilgisayar sistemi kurması ve ge-
rekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte, bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya 
resmi her türlü konaklama tesislerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek olanlar, tespit ve 
ilan tarihinden itibaren üç yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar ter-
minallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu 
şartı yerine getirmeyen kuruluşlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı 
halinde işletme ruhsatları iptal edilir.

Ek Madde 2 - (Ek: 15/5/2008 - 5763/12 md.) 

Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışan-
lara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il 
müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayım tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacak yönet-
meliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve 2099 sayılı Kanunların 
uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihden sonra 12 nci maddedeki yönetmelik çıkın-
caya kadar 5 inci madde ve 6 ncı maddenin (a) , (c) , (d) bentlerini gerekli görülen yerlerde 
uygulatmaya İçişleri Bakanı yetkilidir.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Madde 20 - Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı maddenin (b) bendi hariç, 12 nci mad-
deye dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer maddeleri bu Kanunun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

TANIM VE TERÖR SUÇLARI

Terör Tanımı

Madde 1- (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003 - 4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; 
baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen 
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı-
ğını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, 
temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel 
sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü 
suç teşkil eden eylemlerdir.

(Mülga ikinci ve üçüncü fıkralar: 29/6/2006 - 5532/17 md.) 

Terör Suçlusu 

Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütle-
rin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç 
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır (…) .

Terör Suçları 

Madde 3 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/2 md.) 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 
320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.

Terör Amacı İle İşlenen Suçlar

Madde 4 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/3 md.) 

Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurul-
muş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır: 

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 
214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar. 

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun-
da tanımlanan suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve be-
şinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis 
cezasını gerektiren suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü 
halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar. 

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci 
maddesinde tanımlanan suç.
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Cezaların Artırılması 

Madde 5 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/4 md.) 

3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek 
hapis cezaları veya adlî para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin 
olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı 
sınırı aşılabilir. Ancak, müebbet hapis cezası yerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunur.

Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla ilgili maddesinde cezasının 
artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde hükmüne göre cezada artırım yapılır. Ancak, 
yapılacak artırım, cezanın üçte ikisinden az olamaz.

(Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/4 md.) Bu madde hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.

Açıklama ve Yayınlama 

Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılma-
sını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle 
mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar 
veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(Değişik ikinci fıkra: 11/4/2013 - 6459/7 md.) Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit 
içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden 
bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya 
yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(Değişik dördüncü fıkra: 29/6/2006 - 5532/5 md.) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 
basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak 
etmemiş olan (…) yayın sorumluları hakkında da bin günden beşbin güne kadar adlî para 
cezasına hükmolunur. (Mülga son cümle: 11/4/2013 - 6459/7 md.) (…) 

(Ek fıkra: 29/6/2006 - 5532/5 md.; Mülga: 2/7/2012 - 6352/105 md.) 

Terör Örgütleri 

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

Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 
1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, 
yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine 
göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalan-
dırılır. 

(Değişik ikinci fıkra: 11/4/2013 - 6459/8 md.) Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit 
içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın 
sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 
Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır: 

a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimlik-
lerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.
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b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya 
destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;

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

2. Slogan atılması,

3. Ses cihazları ile yayın yapılması,

4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyil-
mesi.

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya 
bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumla-
rında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki 
cezanın iki katı hükmolunur.

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

a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu,

c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci mad-
desinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma 
suçunu,

işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkrasında tanımlanan 
suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez.

Terörün Finansmanı

Madde 8 - (Yeniden düzenleme: 29/6/2006 - 5532/7 md.; Mülga: 7/2/2013 - 6415/18 md.) 

Nitelikli Hal 

Madde 8/A - (Ek: 29/6/2006 - 5532/7 md.) 

Bu Kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak su-
retiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 

Madde 8/B - (Ek: 29/6/2006 - 5532/7 md.) 

Bu Kanun kapsamına giren suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, 
Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmo-
lunur.

İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA USULLERİ

Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi

Madde 9 -(Mülga: 2/7/2012 - 6352/105 md.) 

Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

Madde 10 -(Değişik: 2/7/2012 - 6352/75 md.) 

Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığının teklifi üzeri-
ne Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek şekilde 
belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bu mahkemelerin 
başkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca, bu mahkemelerden başka mahkemeler-
de veya işlerde görevlendirilemez.
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Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile askerî mahke-
melerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır.

Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak;

a) Soruşturma, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve kovuş-
turmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. Bu Cumhuriyet savcıları, 
Cumhuriyet başsavcılığınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.

b) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenle-
nen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet 
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.

c) Yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, bu karar-
lara karşı yapılan itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmak üzere yeteri kadar hâkim 
görevlendirilir.

ç) Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yirmidört saat olan 
gözaltı süresi kırksekiz saat olarak uygulanır.

d) Soruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecek ise yakalanan veya gözaltına alınan veya 
gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir 
yakınına bilgi verilir.

e) Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, 
hâkim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade alınamaz.

f) Kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece 
sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği hallerde çıkarı-
lan davetiye veya çağrı kâğıdı, kolluk görevlisinin iş adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade 
ve duruşma tutanaklarında adres olarak iş yeri adresleri gösterilir.

g) Güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına karar veri-
lebilir.

ğ) Açılan davalara adli tatilde de bakılır.

h) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) nu-
maralı alt bendindeki, 139 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendindeki ve 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendindeki 
istisnalar uygulanmaz.

Türk Ceza Kanununda yer alan;

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu 
veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,

b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar,

c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar 
(305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ,

dolayısıyla açılan davalar, birinci fıkra hükmüne göre görevlendirilen mahkemelerde görü-
lür. Üçüncü fıkranın (d) , (e) , (f) ve (h) bentleri hariç olmak üzere, bu madde hükümleri, bu 
suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanır.

Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere, 
İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda, 
Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır.(1) 

Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemelerde yargılanamaz; bu mahke-
melere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri çocuklar bakımından uygulanmaz. 



734 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Gözetim Süresi
Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.) 

Tutanak Düzenleyenlerin Dinlenmeleri
Madde 12 - (Mülga: 29/6/2006 - 5532/17 md.) 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmemesi, Seçenek Yaptırımlara 
Çevirme ve Erteleme Yasağı 

Madde 13 - (Mülga: 2/7/2012 - 6352/105 md.) 

Muhbirlerin Hüviyetlerinin Açıklanmaması

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları 
olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.

Müdafi Tayini 

Madde 15 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/11 md.) 

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş 
diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan 
soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir 
ve bunlara avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların 
bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.

Avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usûller, Millî Savunma ve İçişleri bakan-
lıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezaların İnfazı 

Cezaların İnfazı ve Tutukluların Muhafazası 
Madde 16 - (Mülga: 29/6/2006 - 5532/17 md.) 

Koşullu Salıverilme
Madde 17 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/12 md.) 

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında, koşullu salıverilme ve de-
netimli serbestlik tedbirinin uygulanması bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 
108 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Tutuklu veya hükümlü iken firar veya ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile 
disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış 
olsa bile şartla salıverilmeden yararlanamazlar.

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihinden 
sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden yarar-
lanamazlar.

Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 3/8/2002 ta-
rihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır ha-
pis 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 hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış 
müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.

Ceza ve Tutukevi İnşaatı

Madde 18 - (Mülga: 29/6/2006 - 5532/17 md.) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ödüllendirme

Madde 19 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/13 md.) 

İşlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakala-
nabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilir. 
Ödülün miktar, usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

Koruma Tedbirleri 

Madde 20 - (Değişik: 29/6/2006 - 5532/14 md.) 

Terörle mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adlî, istihbarî, idarî ve askerî görev-
liler, kolluk görevlileri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör 
suçlularının muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde görev yapmış hâkim ve savcılar, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci 
maddesiyle yetkili kılınmış ağır ceza mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar ile bu 
görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler 
ile suçların aydınlatılmasında yardımcı olanlar hakkında gerekli koruma tedbirleri Devlet ta-
rafından alınır. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lunca görevlendirilecek ağır ceza mahkemeleri başkan ve üyeleri ile bu mahkemelerin gö-
rev alanına giren suçları soruşturmakla ve kovuşturmakla görevli Cumhuriyet savcılarının ko-
runma ve güvenlik talepleri ilgili makam ve mercilerce öncelikle ve ivedilikle yerine getirilir. 
Koruma için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca temin edilir.

Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün değiştirilme-
si dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, 
askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal 
güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır. Korumaya alınmış 
emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlar; görev yap-
tıkları bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutlardan Maliye Bakanlığınca rayiç 
kiralar dikkate alınarak tespit olunacak kira bedeli ile kiralama esaslarına göre yararlandırılır.

Bu tedbirlerin uygulanmasında, İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar gerekli 
her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar.

Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usûller Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile belir-
lenir.

Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçluları 
tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için 
silah kullanmaya yetkilidirler.

Yardım 

Malul Olanlarla Aylığa Müstehak Dul ve Yetimlere Yardım

Madde 21 - (…) kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken 
veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muha-
tap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;

a) (Değişik: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetim-
lerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları 
aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylı-
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ğın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. 
Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç 
olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru 
aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli 
ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası 
karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendi-
leri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel 
tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlan-
maya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan 
yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak 
kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışın-
daki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre 
ile Devletçe karşılanır. (Ek cümleler: 4/7/2012 - 6353/75 md.) Bütün hak sahipleri adına bir 
konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak sure-
tiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Bu Kanun hükümlerine göre aylık 
alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan gayrimenkul hibeleri ve-
raset ve intikal vergisinden, devir işlemleri harçlarından ve döner sermaye ücretlerinden ve 
bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için tahakkuk edecek damga vergisinden müs-
tesnadır. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı bunları hibe edenler tarafından 
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında dönem gelirinden 
veya kurum kazancından indirilebilir.

c) (Mülga: 12/7/2013 - 6495/102 md.) 

d) (Mülga: 12/7/2013 - 6495/102 md.) 

e) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.; Değişik: 29/6/2006 - 5532/15 md.) Malûl olanlar ile ölenlerin 
dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca kendilerine verilen tanıtım kartlarını 
ibraz etmeleri durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene 
ve tedavi edilirler. Bunların her türlü tedavi giderleri; ilgililerin herhangi bir kamu kurumu 
veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu kurum veya kuruluşça, emekli, yaşlılık, malûllük 
veya dul ve yetim aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca, her-
hangi bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldur-
muş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
kapsamında aylık alanlar hariç emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim aylığı almamaları 
durumunda Millî Savunma veya İçişleri Bakanlığınca karşılanır. Malûl olanların eksilen vücut 
organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle 
tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

f) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar, yetkili sağlık ku-
ruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında(…) ,

g) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar 
ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabili-
tasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet 
tarafından karşılanmak üzere barındırılır. baktırılır (…) .

h) (Değişik: 4/7/2012 - 6353/75 md.) (2) Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy 
korucularından; terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya engelli hâle gelerek 
ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanlar, 2330 
sayılı Kanuna göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) , (d) ve (g) bentlerindeki 
haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren 
çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırılır. Erbaş ve erler-
den veya geçici veya gönüllü köy korucularından; aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin 
veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin 
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dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı 
Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki 
haklardan yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında er ve erbaşlar için bağlanacak aylıklar, bitirmiş 
oldukları okullar neticesinde hak kazandıkları unvanlar üzerinden yürütmüş oldukları kamu 
görevleri sebebiyle daha yüksek aylık bağlanmasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; en 
az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar sekizinci derecenin birinci kademesindeki, di-
ğerleri ise eğitim durumlarına bakılmaksızın onuncu derecenin birinci kademesindeki “Me-
mur” unvanlı kadrolarda bulunanların emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesapla-
nacak vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olamaz ve bunlar için 5434 sayılı Kanunun ek 
77 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yükseltmelerde aynı unvan 
ve derece başlangıç olarak esas alınır ve derece yükselmelerinde kadro şartı aranmaksızın 
yüksek öğrenim mezunu gibi işlem yapılır.

ı) (Ek: 13/11/1995 - 4131/1 md.; Değişik: 29/6/2006 - 5532/15 md.) Terörle mücadeleden 
dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek 
öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.

i) (Ek: 4/7/2012 - 6353/75 md.) Yedek subay okulu öğrencilerinden, harp okulları ile astsu-
bay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı 
Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri 
öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin 
fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya 
kendi hesabına öğrenim görmekteyken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim gör-
meye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat 
Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet 
Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da bu öğre-
nimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak 
hayatını kaybedenler ile yaralanan veya engelli hâle gelenlerden ilgili mevzuatına göre ma-
lullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, 2330 sayılı Kanuna 
göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) , (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, 
bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da 
bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı 
sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık 
almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim ay-
lığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından 
ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır. (1) 

j) (Ek: 4/7/2012 - 6353/75 md.) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması 
veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden do-
layı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya engelli hâle geldikleri; ilgili valinin teklifi üzeri-
ne Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerden Sosyal Güvenlik Kuru-
muncailgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunan-
ların kendileri, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) , (d) ve 
(g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi 
kapsamına giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırı-
lır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında 
malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, 
ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre 
aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır. 

(Ek fıkra: 4/7/2012 - 6353/75 md.) Kamu görevlileri ile birinci fıkranın (h) ve (j) bentleri 
kapsamına girenlerden terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı 
olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının 
önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu 
görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, engelli 
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hâle gelen, hastalanan veya hayatını kaybedenler, birinci fıkranın durumlarına uygun hü-
kümlerinden yararlandırılır. 

(Ek fıkra: 4/7/2012 - 6353/75 md.) Birinci fıkranın (h) , (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlerden 
bu Kanun kapsamındaki olaylar sebebiyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya veya ma-
luliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içinde 5510 sayılı Kanuna göre sağlanan sağlık 
hizmetlerinden ve diğer haklardan, aynı sebeplerle tedavi gören malul kamu görevlilerine 
ilişkin hükümler çerçevesinde yararlandırılır. Erbaş ve erler için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedaviler hariç, bu kapsamda yapılacak giderlerin ta-
mamı; ilgililerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kuru-
mu tarafından karşılanır. Ancak, bu kişilerden 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası 
kapsamında yer almayanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmış olan giderler, Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından; erbaş ve erler için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jan-
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğerleri için Maliye Bakanlığından 
tahsil olunur.

Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler;ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gereği 
aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar.

Terörden Zarar Gören Diğer Kişilere Yardım

Madde 22 - (Değişik: 13/11/1995 - 4131/2 md.) 

Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, 
can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo-
nundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının 
öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince be-
lirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir. 

Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1995 - 4131/3 md.; Değişik: 12/7/2013 - 6495/86 md.) 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) , (II) , (III) 
ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer 
her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur 
kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini aşağı-
daki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu madde hükümleri 
çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlı-
ğına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 
nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde 
kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı 
ile belirlenir.

Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 
sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına gi-
renler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını 
gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri 
personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli,

c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci mad-
desi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife 
malulü sayılanlar,
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ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar, 17/7/2004 
tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle ha-
yatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddele-
rin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasın-
da oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler.

İstihdam hakkından;

a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocukların-
dan birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve 
kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası 
ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanma-
ması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, 

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya çocukların-
dan birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir 
kişi, 

c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından biri-
si, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş 
veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 
bir kişi, 

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından 
birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise 
eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 
bir kişi, 

yararlanır. 

Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için 
sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları 
taşımaları zorunludur. 

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan ku-
rumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra 
söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile 
kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar 
yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara; 
ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama teklif-
leri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrola-
rına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları 
itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 
belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınır. 

Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 
oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son 
gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespit edi-
lerek, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Baş-
kanlığına bildirilir. Bildirilenlerin atama teklifleri, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu 
münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi 
veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığınca 
kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına resen atama 
teklifi yapılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden 
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itibaren otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin işe 
başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı 
Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen 
görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu 
madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve 
göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün 
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. 

Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Sa-
vunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile 
İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yö-
netmelikle belirlenir.

Ek Madde 2 - (Ek: 29/8/1996 - 4178/3 md.; İptal: 6/1/1999 tarih ve E.: 1996/68, K.: 1999/1 
sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 29/6/2006 - 5532/16 md.) 

Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda “teslim ol” emrine itaat edilmemesi 
veya silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabile-
cek ölçü ve orantıda, doğrudan ve duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkilidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle;

a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalarının on yılını,

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalarının sekiz yılını, 

c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin beş-
te birini, 

Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla 
salıverilirler. 

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır.

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesinde-
ki indirim hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu olan sanıklardan; 

a) Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına,

b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına,

Göre Kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak suretiyle geçici 1 inci maddede 
belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itiba-
ren otuz gün içerisinde, 

1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklarca, 

2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce, 

3. Dosyaları Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar ilgili dairesince veya Başsavcılık-
larınca,

Salıverilirler. 
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Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası açılmış olan sanıkların yar-
gılamaları yapılır. (…) Yapılan yargılama sonunda mahkümiyete ilişkin hükmün kesinleş-
mesini müteakip haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla salıverilme 
hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, Geçici 1 inci madde hükümlerinden 
istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası 
aldıkları takdirde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına 
Dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, Geçici 1 inci madde 
hükümlerinden istifade edemezler. 

Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tarihine kadar; 

a) (İptal: Ana. Mah.nin 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15, K: 1991/22 sayılı Kararı ile) 

b) (İptal: Ana.Mah.nin 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15, K: 1991/22, 8/10/1991 tarih ve E: 
1991/34, K: 1991/34 ve 31/3/1992 tarih ve E.: 1991/18, K.: 1992/20 sayılı kararları ile) 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının “Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler” başlık-
lı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanununa aykırı 
hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsüz, yolsuz ve 
gerçek dışı işlemlerle ihracat, ithalat ve yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi, 
faiz farkı ve benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler, yukarıda 
belirtildiği şekilde haksız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşılıkları ve bunla-
rın fer’ilerini zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdirde, 

d) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler, 

Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu maddede 
sayılan suçlar dolayısı ile verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu hükümlüler hakkında;

Ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 15 yıl-
larını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 
1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın 
şartla salıverilirler.

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de, hesaba katılır.

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesinde-
ki indirim hükümleri uygulanmaz.

Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü hariç) ve 
Geçici 3 üncü madde hükümleri, bu hükümlüler hakkında da uygulanır. 

Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (g) bendi ge-
reğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerinden 
istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yurda 
girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri engellenemez.

Geçici Madde 6 - Özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör suçundan tutuklu 
veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir. 

Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 21 inci maddesi, 1/1/1968 tarihinden itibaren bu madde şü-
mulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak 
uygulanır.

Geçici Madde 9 - (İptal: Ana.Mah.’nin 31/3/1992 tarih ve E.: 1991/18, K.: 1992/20 sayılı 
Kararı ile.) 



742 Çocuk Adalet Sistemi Ulusal Çocuk Mevzuatı

Geçici Madde 10 - (Ek: 15/7/2003 - 4928/21 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesi kapsamına giren suçlardan dolayı;

1. - Yürütülen hazırlık soruşturmalarında Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı verilir. 

2. - a) Haklarında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar Cumhuriyet savcılıklarınca,

b) Haklarında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,

Salıverilirler.

3. - a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan 
dosyalar hakkında hükmü veren mahkemece,

b) Yargıtayda bulunan dosyalar ilgili ceza dairesince,

c) Cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin dosyaları hükmü veren mahkemece,

Acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle 
karara bağlanır.

Geçici Madde 11 - (Ek: 4/7/2012 - 6353/77 md.) 

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce bu maddeyi düzenleyen Kanun ile 21 inci maddeye 
eklenen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce malul olanların kendi-
leri, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimleri, müracaatları üzerine bu Kanunun durumları-
na uygun hükümlerinden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren yararlandırılırlar. Anılan 
maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamına giren er ve erbaşlar yönünden aylıkların 
yeniden belirlenmesinde müracaat şartı aranmaz.

21 inci madde kapsamına girenlerden, daha önce her ne şekilde olursa olsun devam eden 
yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat edenler, ilgili kuruma başvurmaları durumunda 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 21 inci madde ile sağla-
nan durumlarına uygun haklardan yararlandırılır. Davalardan feragat edilmesi halinde mah-
kemelerce ilgili kurum lehine hükmedilecek vekalet ücretleri ilgili kurumca tahsil edilmez.

Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir aylık, aylık farkı, tazminat, tazminat farkı 
ile ikramiye ve ikramiye farkı ödenmez ve geriye dönük hak talep edilemez.

Geçici Madde 12 - (Ek: 4/7/2012 - 6353/78 md.) 

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen ek 1 inci maddede belirtilen haller sebebiyle 
bu maddenin yürürlük tarihinden önce malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise 
hak sahibi yakınları ek 1 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde anılan maddeyle geti-
rilen haklardan yararlanır.

Geçici Madde 13 - (Ek: 12/7/2013 - 6495/87 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam hakkı 
bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olan-
lar, söz konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere mezkûr 
maddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına girenler ile bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilenlerden İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin 
atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır. 
Hak sahiplerinin atama teklifleri; ek 1 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşların 
dolu kadro ve pozisyon sayısının, kurumların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı 
esas alınmak suretiyle hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımı göze-
tilerek Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin atama-
sının yapılacağı kadro veya pozisyonun belirlenmesinde ek 1 inci maddede öngörülen usul 
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uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, ek 1 inci mad-
dede öngörülen yönetmelikte düzenlenir. Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifleri 
ile birlikte atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına diğer kanunlardaki hükümlere 
bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve 
vize edilmiş sayılır. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve 
bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde 
boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen hak sahiplerinin atanması 
için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve pozisyon sayılarının hesabında dikkate alın-
maz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular baş-
vuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu madde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atamalar, yılı 
merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 23 - a) 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu,

b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun, 

c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri,

d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri ile 6 ncı mad-
desinin 2 numaralı bendi, 

e) 2932 sayılı “Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun”, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: 

Geçici Madde - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca mahkum 
edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü 
veren mahkemece ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle mahkumiyet sürelerinin yeniden belirlenmesine ve 
13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları 
hakkında gerekli karar verilir.
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Başbakanlıktan:

Konu: Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

GENELGE

2012/20

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlikeden korunarak bedensel ve ruh-
sal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almaları, 
Hükümetimizin temel hedefleri arasında bulunmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda; çocuklarımızı koruyup kollamaya yönelik mevzuat ve düzenleme-
ler yürürlüğe konularak, oluşturulan altyapı çerçevesinde yürütülen uygulamaların geliştiril-
mesi için çalışmalar devam etmektedir.

Çocuğun beden veya ruh sağlığına zarar veren ya da zarar verme riski taşıyan, fiziksel, duygu-
sal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz etkileyen durumlar, çocuğa karşı kötü muamele 
şeklinde tanımlanmaktadır. Kötü muamelenin istismar ya da ihmal olmak üzere iki farklı 
boyutu bulunmaktadır. Ülkemizde istismara uğrayan çocuk ve/veya ailesi, yaşanan olum-
suzlukları pek çok sebeple gizleme eğilimindedir. Bu sebeple de istismara uğrayan çocuğa 
verilmesi zorunlu olan hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal destek aksayabilmektedir.

Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, 
gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun 
ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmaması halin-
de, çocuğun uğradığı travma şiddetlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak; çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğ-
rayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak 
cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi 
işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştiril-
mesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk 
İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koor-
dine edilmesi gerekli görülmüştür.

Pilot uygulama olarak ilk defa Ankara’da açılmış bulunan ÇİM, ilgili kurumların da katılımı ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreçte elde edilen tecrübeler ışığında Ankara’ya ilaveten 
Kayseri, Samsun ve Gaziantep’te kurulan ÇİM’lerin zaman içerisinde ülke genelinde yaygın-
laştırılması hedeflenmektedir.

Öte yandan; ÇİM’lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve amacına uygun bir şekil-
de yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu konuda kurumlar arası 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcısının 
başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin (ba-
kanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardımcısı düzeyinde) katılımıyla 
ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur.

Kurulun ve ÇİM’lerin çalışma usul ve esasları, aşağıda sayılan hususlar çerçevesinde Kurul 
tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanma-
sının takibi ve koordinasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Yargıtay Başkanlığı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve ilgili İl Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcileri ile katkı 
sağlayabileceği öngörülen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör temsil-
cileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecektir.
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ÇİM’lerin işleyişi hususunda;

1 – ÇİM’lerde görev yapacak personelin eğitiminin, Sağlık Bakanlığınca uygun görülen mer-
kezlerde gerçekleştirilmesi, özellikle çocuklarla ilgili alanlarda görev yapan öğretmen, sosyal 
çalışma görevlisi, sağlık personeli, din görevlisi gibi kamu görevlileri ile kolluk görevlilerine 
kurumlarınca eğitim verilerek ÇİM’lerin amacı ve işleyişi konusunda bilgilendirilmesi veya 
Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre belirlenecek aralıklarla verilecek eğitimlere katılım-
larının sağlanması,

2 – ÇİM personelinin görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak Kurulun onayı ile yapılması; ÇİM’lerde yürütülecek hizmetlerin, farklı uygula-
malara yer vermeyecek biçimde bu Genelgede belirtilen hususlar ile gerektiğinde Kurulca 
belirlenen esaslar doğrultusunda belirli standartlarda yerine getirilmesi,

3 – Özellikle cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunma-
larının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda 
eğitimli kişiler tarafından tek seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması ama-
cıyla Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma işlemlerinin; Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca yayımlanan “Soruşturma Usul ve Esasları” konulu Genelgenin 
ilgili bölümüne göre yürütülmesi,

Bu kapsamda, üniversitelerde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ÇİM’lerin işleyişine dair 
usul ve esaslar dikkate alınarak tamamlanmış özelliklere sahip bulunan çocuk koruma bi-
rimleri veya merkezlerinde de soruşturma işlemlerinin yapılmasına dair Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu kararına uygun hareket edilmesi,

4 – İfade alma, rapor düzenleme ve delillerin hukuka uygun toplanması gibi adli işlemler 
yönünden Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak değerlendirme ve denetim yetkisi saklı 
kalmak kaydıyla, mülkî idare amirlerince; merkezde yapılacak hizmetlerin yerine getirilmesi 
için mekân ve personel tahsisi dâhil olmak üzere gereken tüm tedbirlerin alınarak merkezin 
işleyişinin takip edilmesi ve üçer aylık dönemler hâlinde hazırlanacak raporların, uygula-
madaki aksaklıkları ve çözüm yollarını da içerecek biçimde Kurula sunulmak üzere Sağlık 
Bakanlığına gönderilmesi,

5 – ÇİM’ler ile üniversitelerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen özelliklere sahip çocuk koruma 
birimleri veya merkezleri bünyesinde; cinsel istismara maruz kalan çocuğun beden veya ruh 
sağlığının bozulup bozulmadığının tespitine yönelik raporu vermek üzere; adli tıp mevzuatı-
na uygun olarak ilgili uzmanların yer alacağı sağlık kurulu oluşturulması için ilgili kurumlarca 
gereken tedbirlerin alınması,

6 – ÇİM’lerin çalışmalarını yürütebilmesi için ihtiyaç duyacağı; personel, araç, gereç ve her 
türlü donanım desteği ile diğer hususların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle sağ-
lanması,

uygun görülmüştür.

Kurulun ve ÇİM’lerin çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, bu konuda kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Kurul tarafından alınan kararların uygulanması, 
ÇİM’lerin çalışmalarını gerektiği gibi yürütebilmesi için bütün bakanlık, kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

       Recep Tayyip ERDOĞAN
       Başbakan
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 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.10.1.HSK.0.10.00 …/10/2012 

Konu: Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 

…………………… 

Bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında başta çocukları cinsel saldırılara karşı koru-
mak ve örselenmelerini en aza indirmek üzere çocukların beden ve ruh sağlığını bozacak 
nitelikteki her türlü dış etkilere karşı alınması gereken tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirle-
rin uygulanmasına yönelik stratejik kararlar almak amacıyla ilk defa 29 Mart 2010 tarihinde 
Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (mülga) ve Bakanlığımız Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (mülga) yetkililerinin katılımı ile bir çalışma başlatılmıştır. 

Geçen sürede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlü-
ğü, Jandarma Genel Komutanlığı), Milli Eğitim Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi konuyla ilgisi olan veya sürece katkıda bulunabilecek diğer kurum ve 
kuruluşların da katkısı ve katılımı ile 13 adet toplantı yapılmış ve bu toplantılarda çeşitli ka-
rarlar alınmıştır. 

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen 
toplantılar neticesinde, çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli 
ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış 
çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitim-
li kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri kurulması kararlaştırıldı ve nihayetinde 
4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile 2012/20 sayılı “Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)” 
konulu Genelge Başbakanlık tarafından yayımlandı. 

Bu Genelge ile ÇİM’lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve amacına uygun bir 
şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu konuda kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcı-
sının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin 
(bakanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardımcısı düzeyinde) katılı-
mıyla ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur. 

Yine aynı genelgeye göre Kurulun ve ÇİM’lerin çalışma usul ve esasları, Kurul tarafından be-
lirlenecek; sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve 
koordinasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Yargıtay Başkanlığı, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu ve ilgili İl Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcileri ile katkı sağlayabileceği 
öngörülen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de Kurul top-
lantılarına davet edilebilecektir. 

Bu kapsamda yapılan çalışmaları değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalış-
malara esas teşkil etmesi amacıyla Sayın Müşteşarımız Prof. Dr. Nihat TOSUN başkanlığında, 
söz konusu Başbakanlık Genelgesinde adı geçen Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı temsilcilerinin katılımı ile 22 Ekim 2012 tarihinde saat: 11:00’ da Ankara Hekime-
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vi Toplantı salonunda (Prof.Dr. Nusret Fişek Caddesi No: 41 Sıhhiye/Ankara, Vedat Dalokay 
Nikah Salonu Karşısı) bir toplantı yapılması planlanmıştır. 

Söz konusu toplantıya bakanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardım-
cısı diğer birimlerden ise konu ile ilgili üst düzey birer temsilcinin katılım sağlaması husu-
sunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

       Doç. Dr. Turan BUZGAN 
       Bakan a. 
       Müsteşar Yardımcısı 

EK: Toplantı Gündemi 

Dağıtım 

Gereği İçin: 

Adalet Bakanlığı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Yargıtay Başkanlığı 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü 
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ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 

Karar Tarihi: 22.10.2012

Karar No: 2012/1 

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde mü-
dahale edilmesi amacıyla 4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/20 
sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden oluşturulan Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon 
Kurulu,Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN başkanlığında,ek listede adı soyadı 
ve unvanı belirtilen, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay Başkanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Anka-
ra Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden üst düzey yetkililerin katılımı 
ile Ankara’da Hekimevi Toplantı Salonunda 22.10.2012 tarihinde saat 11:00’ de yapılmış ve 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Çocuk İzlem Merkezi Yönetim ve Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına 
İlişkin kararlar; 

1.1 Kurulun tam adı; ÇİMYönetim ve Koordinasyon Kurulu’ dur. 

1.2 Kurulun Merkezi ve Yazışma Adresi; Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh 
Sağlığı Programları Daire Başkanlığı, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No: 41 Yenişehir/Anka-
ra’dır. 

1.3 Kurulun e-posta adresi cim@thsk.gov.tr’dir. 

1.4 Kurulun temel amacı; başta çocukları cinsel saldırılara karşı korumak ve örselenmele-
rini en aza indirmek üzere çocukların beden ve ruh sağlığını bozacak nitelikteki her türlü 
dış etkilere karşı alınması gereken tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirlerin uygulanmasına 
yönelik stratejik kararlar almak, ulusal düzeyde çalışmaların yürütülmesini sağlamak, bu ça-
lışmaların denetimini yapmak, gerektiğinde konu ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar 
organize etmek veya bu toplantılara katılmak, gerekli mevzuat değişikliklerini Başbakanlığa 
teklif etmek ve diğer sekretarya işlemlerini yerine getirmektir. 

1.5 Kurulun Başkanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısıdır. 

1.6 Kurul Üyeleri;Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçiş-
leri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığın-
dan birer temsilcinin katılımıylatoplam yedi üyeden oluşur. Yargıtay Başkanlığı, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu ve ilgili İl Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcileri ile katkı sağlayabileceği 
öngörülen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de Kurul top-
lantılarına davet edilebilecektir. Toplantılara bakanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkan-
lıklardan ise başkan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

1.7 Kurulun sekretarya işlemleri;Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı 
Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

1.8 Kurul yılda en az bir kezolmak üzere Başkanın daveti üzerinetoplanır. 

1.9 Kurul adına açıklama yapmaya Kurul Başkanı yetkilidir. 

1.10 Kurul toplantıları standart bir tutanakla kayıt altına alınır. Bu tutanaklar bir tutanak def-
terine kayıt edilir veya düzenli bir dosya halinde saklanır. 

1.11Kurul kararları, üyelerin imzasını müteakip işlerlik kazanır ve ilgili kurum ve kuruluşlara 
gönderilir. 
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2. Çocuk İzlem Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin kararlar; 

2.1 Kuruluş ve Personel 

2.1.1 Çocuk İzlem Merkezleri hastanelerin/sağlık birimlerinin tercihen giriş katında, fiziki 
olarak dışarıdan bakıldığında kurumun diğer bölümlerinden ayırt edilemeyecek özellikte ve 
Sağlık Bakanlığının onayı ile kurulacaktır. 

2.1.2 ÇİM’ler adli ve tıbbî işlemlerin eksiksiz şekilde yapılmasına, çocukların kendini rahat 
ve güvende hissetmelerine, elde edilen bilgilerin kayıt altına alınmasına ve veri güvenliğinin 
en üst düzeyde sağlanmasına imkân verecek şekildemalzeme ve ekipman ile donatılacaktır. 

2.1.3 Görev yapacak personelin eğitimi, Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek merkezlerde 
gerçekleştirilecektir. 

2.1.4 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, mevzuatla verilen görevlerin ifasında, mağdurların 
çocuk izlem merkezine getirilmesi ve işlemlerinin takibinde işin mahiyetine uygun ve nitelik-
li personelin seçimine özen gösterilecek, bu personelin eğitimi ÇİM ile koordineli bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. 

2.1.5 Özellikle çocuklarla ilgili alanlarda görev yapan öğretmen, sosyal çalışma görevlisi, 
sağlık personeli, din görevlisi gibi kamu görevlileri ile kolluk görevlilerine kurumlarınca “Ço-
cuk İzlem Merkezlerinin amacı ve işleyişi” konusunda gerekli eğitim verilecek, ihtiyaca göre 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek eğitimlere katılmaları sağlanacaktır. 

2.1.6 ÇİM personelinin görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergelerle belirlenir. 

2.1.7 Mülkî idare amirlerince, merkezlerde yapılacak hizmetlerin yerine getirilmesi için me-
kan, araç ve personel tahsisi dâhil olmak üzere gereken tüm tedbirler alınarak işleyiş takip 
edilecek, uygulamada görülen aksaklıklar ve çözüm önerileri Koordinasyon Kuruluna sunul-
mak üzere Sağlık Bakanlığına gönderilecektir. 

2.1.8 Merkezler, 24 saat hizmet verecek şekilde düzenlenecek, görevli personelinin adı ve 
soyadı, iş ve varsa cep telefonu ile e¬posta adresini içeren nöbet çizelgeleri oluşturulacaktır. 

2.2 Haber Alma ve Ulaşım 

2.2.1 Çocukla ilgili bir alanda çalışan öğretmen, sağlık personeli, din görevlisi, sosyal çalış-
macı gibi meslek elemanlarının, bir çocuğun cinsel istismara uğradığına ilişkin bilgiye ulaş-
ması veya böyle bir durumdan şüphelenmeleri halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına ya da 
ilgili kolluk birimine derhal bildirimde bulunmaları hususu, kurumları tarafından personele 
duyurulacaktır. 

2.2.2 Mağdur çocuk, kolluk birimleri tarafından, konu ile ilgili hiçbir görüşme yapılmadan 
sivil ekip ve sivil bir araçla ÇİM’e ulaştırılacaktır. 

2.2.3 Başvuru doğrudan ÇİM’e yapılmışsa, alınan beyan ya da yapılan ön görüşme netice-
sinde edinilen gözlem üzerine cinsel istismara uğradığı yönünde şüphe duyulan çocuklarla 
ilgili olarak acil müdahale gerektiren durumlar olduğunda herhangi bir adli veya psikiyatrik 
muayene yapılmadan, durumun derhal nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilerek adli süre-
cin başlatılması sağlanacaktır. 

2.2.4 Çocuğun çeşitli meslek elemanları tarafından danışma ya da konsültasyon amacı ile 
ÇİM’e yönlendirilmesi hâlinde; 

a) Çocuk doğrudan danışma ihtiyacı duyan personel tarafından ÇİM’e ulaştırılacak veya aile-
siyle birlikte ÇİM’e yönlendirilecektir. 

b) Çocukla yapılan ön görüşme neticesinde cinsel istismara uğradığı şüphesine varılması 
halinde, herhangi bir adli veya psikiyatrik muayene yapılmadan durum derhal nöbetçi Cum-
huriyet Savcısına bildirilecek ve alınacak talimata göre hareket edilecektir. 
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c) Çocukla yapılan ön görüşme neticesinde cinsel istismara uğradığı şüphesi oluşmaması 
durumunda ilgili branşlardan (adli tıp uzmanı, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi gibi) kon-
sültasyon talep edilerek, sadece tıbbi süreç başlatılacak, bu sürecin sonunda istismar şüphe-
sinin oluşması durumunda ise nöbetçi Cumhuriyet savcısı bilgilendirilerek alınacak talimata 
göre hareket edilecektir. 

2.3 ÇİM’de Uygulama 

2.3.1 Merkeze başvuran ya da getirilen çocuklar, bu alanda eğitim almış hemşire, psikolog, 
psikolojik danışman, çocuk gelişimci veya sosyal çalışmacı tarafından karşılanacak, hazırlık 
sürecini geçirmek üzere çocuklar için düzenlenmiş bekleme alanında ön görüşmeye alına-
cak ve bu esnada kayıt işlemleri ivedilikle yapılacaktır. 

2.3.2 Çocuğun ÇİM’de bulunduğu süre içerisinde tıbbi bakımı ÇİM’in bağlı olduğu hastane 
tarafından, ayni ihtiyaçları ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ve ilçe teşkilatınca 
karşılanacaktır. 

2.3.3 Çocuk merkezde bulunduğu sırada, yanında soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek 
şekilde bir yakınının bulunmasına imkân sağlanacaktır. 

2.3.4 Çocuğu istismar eden ya da ettiğinden kuşku duyulanlar hariç olmak üzere, uzman 
personel tarafından aile görüşmeleri yapılacak; ailesine ve yakınlarına gerekli danışmanlık 
ve rehberlik hizmetleri verilecektir. 

2.3.5 Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda, mağdur çocuğun beyanının 
alınmasını müteakip, ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde ÇİM’de mağdurun veya veli-
sinin rızası alınarak vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılacak, vücudundan 
örnek alınması, psikiyatrik muayenesinin gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde fizikî bulguların 
görüntülerinin kaydedilmesi sağlanacaktır. 

2.3.6 Mağdur çocuğun beyanı ilgili mevzuatına uygun olarak; Cumhuriyet Savcısı ya da zo-
runlu hallerde Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatı doğrultusunda kolluk görevlisi tarafın-
dan, vekili huzurunda, ÇİM’de görevli ve bu konuda eğitim almış uzman bir kişi vasıtasıyla, 
aynalı bir odada, ses ve görüntü kaydı yapılmak suretiyle alınacaktır. 

2.3.7 Bütün bu süreçte mağdurun mahremiyetine azami dikkat gösterilecektir. 

2.3.8 ÇİM’ de yapılan işlemler hastane otomasyon sistemine kayıt edilmeyecektir. 

2.4 Diğer Hususlar 

2.4.1 Görüşmeler ve muayeneler tamamlandıktan sonra elde edilen tüm bilgi ve belgeler 
bir rapor haline getirilerek, ses ve görüntü kayıtları ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilecektir. 

2.4.2 Adli süreçle ilgili iA ve işlemlerde gecikmeye meydan verilmeyecektir. 

2.4.3 ÇİM’ler ile üniversitelerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen özelliklere sahip çocuk ko-
ruma birimleri veya merkezleri bünyesinde; cinsel istismara maruz kalan çocuğun beden 
veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespitine yönelik raporu vermek üzere; adli tıp 
mevzuatına uygun olarak ilgili uzmanların yer alacağı sağlık kurulu oluşturulması için ilgili 
kurumlarca gereken tedbirler alınacaktır. 

2.4.4 Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde, üniversitelerde kurulan ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezlerinin İşleyişine Dair Usul ve Esas-
lar (afiliasyon-işbirliği) dikkate alınarak tamamlanmış, 
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MAHAL
ÇOCUK ACM ÇOCUK

K F K F

ADANA 5 4

ANKARA 3 1 4 4

ANTALYA 3 3

AYDIN 1 1

BAKIRKÖY 2 2 7 6

BALIKESİR 1 1

BATMAN 1 1

BERGAMA 1

BURSA 1 4 4

DENİZLİ 1 1

DİYARBAKIR 1 1 3 3

DÜZCE 1

EDİRNE 1 1

ELAZIĞ 1 1

ERZURUM 1 1

ESKİŞEHİR 2 2

GAZİANTEP 3 3

HAKKÂRİ 1 1

İSKENDERUN 1

İSTANBUL 4 2 7 7

GAZİOSMANPAŞA 1 1

İST. ANADOLU 1 1 7 7

İZMİR 3 2 9 5

MAHKEME KURULU FAAL

ÇOCUK ACM 18 9

ÇOCUK 96 81

TOPLAM 114 90

MAHAL
ÇOCUK ACM ÇOCUK

K F K F

K.MARAŞ 1 1

KAYSERİ 2 2

KOCAELİ 2 1 1

KONYA 3 3

MALATYA 1 1

MANİSA 1

MARDİN 1 1

MERSİN 3 3

ORDU 1

OSMANİYE 1

SAKARYA 1 1

SAMSUN 2 2

SİİRT 1

SİNCAN 1 1

SİVAS 1 1

SÖKE 1

ŞANLIURFA 2 2

ŞIRNAK 1 1

TEKİRDAĞ 1 1

TRABZON 1 1 1

VAN 3 2

GENEL TOPLAM 18 9 96 81

ADLİ YARGI MAHKEME SAYILARI

TOPLAM MAHKEME SAYILARI
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