
ADLİ HÂKİMLİK USUL MEVZUATI – 2021 TEMMUZ DEĞİŞİKLİKLERİNE YÖNELİK GÜNCELLEME EKİ 

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

SAYFA YENİ METİN 

53 İdari makamların sükutu: 
MADDE 10: 1. … 
2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer Otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, 
konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse 
ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, 
bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, Otuz günlük 
sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. 

54 Üst makamlara başvurma: 

MADDE 11: 1. … 
2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

54 Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması: 
MADDE 13: 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka 
suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının 
yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen 
günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde 
dava açılabilir. 

59 (Madde 20/B’den sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.) 
Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler: 
Madde 20/C: 

1. Bu madde; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker 
alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve 
askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. 

2. Dava dilekçelerinde, 3’üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılanlara ilaveten bu madde kapsamındakilerin sicili, varsa sınıfı ve 
rütbesi de gösterilir. 

3. Dilekçeler ile davalara ilişkin her türlü evrak, 4’üncü maddede belirtilen yerlere ilaveten ilgili idari yargı merciine gönderilmek 
üzere en yakın amirlere verilebilir. 

4. Savaş hâlinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 
5. Olağanüstü hâller sebebiyle alınan tedbirlerin uygulanmasında görevlendirilenlerin naklen atanmalarına ilişkin iptal 

davalarında, yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 
6. Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme 

kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

59 Kararda bulunacak hususlar: 
MADDE 24:Kararlarda; 

…. Belirtilir. 
Kararlar, belirtildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır. 

72 (Geçici Madde 9’dan sonra aşağıdaki madde eklenmiştir.) 
GEÇİCİ MADDE 10: 
1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10’uncu, 11’inci ve 13’üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular 
bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır. 

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 

SAYFA YENİ METİN 

168 Yetkili mahkeme  
MADDE 12:  
(6) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen 
suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkilidir. 

174 Çağrıya uymayan tanıklar  
Madde 44: (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep 
olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı 
gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır. Zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik 
posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de tanığa bildirilir. 

186 Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi  
MADDE 94:  
(3) İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii 
önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişinin serbest bırakılması, Cumhuriyet savcısı tarafından emredilebilir. Bu hüküm her 
yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilir. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer 
Cumhuriyet savcısı tarafından bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

188 Tutuklama nedenleri  
MADDE 100: 
(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var 
sayılabilir:  

189 Tutuklama kararı  
MADDE 101:   
(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;  



a) Kuvvetli suç şüphesini,  
b) Tutuklama nedenlerinin varlığını,  
c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu,  
d) Adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını,  
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. 

191 Adlî kontrol  
MADDE 109: 
(6) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü 
fıkrasının (e) ve (j) bentlerinde belirtilen hallerde uygulanmaz. Ancak, (j) bendinde belirtilen konutunu terk etmemek yükümlülüğü 
altında geçen her iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır.  

202 Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi  
MADDE 137: 
(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi 
ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre hâkim onayının 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. Beraat kararı verilmesi durumunda da tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, 
hâkim denetimi altında aynı usulle yok edilir.  

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma veya kovuşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç 
onbeş gün içinde, Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkeme, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak 
bilgi verir. 

215 Kamu davasını açma görevi  
MADDE 170:  
(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır; yüklenen suçu oluşturan olaylar ve 
suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmez.  

217 İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması  
MADDE 176: (1) İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunur. Ayrıca, iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, 
telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de bildirilir, 
ancak çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar bu durumda uygulanmaz.  

 

230 Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması  
MADDE 233: (1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp 
dinlenir. Kovuşturma evresine geçildiğinde çağrı kâğıdına iddianame eklenir. Ayrıca, iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; 
telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de 
bildirilir.  

(2) Bu hususta yapılacak çağrı ve zorla getirme bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

236-
237 

Seri muhakeme usulü  
MADDE 250: 
(4) Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanunu’nun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, suçun 
kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan ve koşulları bulunduğu takdirde zincirleme 
suça ilişkin hükümler uygulandıktan sonra belirlenen cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirler.  
… 
(8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep 
yazısında;  
a) Şüphelinin kimliği ve müdafii,  
b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya kanuni temsilcisi,  
c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri,  
d) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,  
e) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,  
f) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti,  
g) Üçüncü fıkrada belirtilen şartların gerçekleştiği,  
h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri,  
gösterilir. Bu fıkraya aykırı olarak düzenlendiği, belirlenen yaptırımda maddi hata yapıldığı, yaptırım hakkında 231 inci veya Türk 
Ceza Kanunu’nun 50 ve 51 inci maddelerinin uygulanmasında objektif koşulların gerçekleşmediği ya da teklif edilen cezanın 
mahiyetine uygun bir güvenlik tedbiri belirtilmediği anlaşılan talep yazısı, eksikliklerin tamamlanması amacıyla mahkemece  
Cumhuriyet başsavcılığına iade edilir. Cumhuriyet savcısı tarafından eksiklikler tamamlandıktan ve hatalı noktalar düzeltildikten 
sonra talep yazısı yeniden düzenlenerek mahkemeye gönderilir.  
(9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği, eylemin seri muhakeme usulü 
kapsamında olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği kanaatine varırsa talep yazısında 
belirtilen yaptırımdan daha ağır olmamak üzere dört ilâ yedinci fıkra hükümleri doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi 
reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mazeretsiz 
olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.  
(11) Suçun iştirak hâlinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi hâlinde seri muhakeme 
usulü uygulanmaz. Seri muhakeme usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması 
hâlinde uygulanmaz.  
(14) Dokuzuncu fıkra kapsamında mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir. İtiraz mercii, itirazı üçüncü ve dokuzuncu fıkralardaki 
şartlar yönünden inceler.  

237 Basit yargılama usulü  
MADDE 251: (1) Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az 
süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. 175 inci maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanmaz. 

 


