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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 
tarihinde kararlaştırılan “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan 
Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

  Binali	Yıldırım

  Başbakan

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(1/839)

ESAS Adalet Komisyonu 
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Alt Komisyon Raporu
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

“Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/839)” 29/5/2017 tarihinde 
esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. Tasarı, Ankara Milletvekili ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya başkanlığında gerçekleştirilen Komisyonumuzun 02/06/2017 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıya Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile 
Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu temsilcileri katılmıştır. Tasarı detaylı incelenebilmesi amacıyla dokuz üyeden oluşan 
Alt Komisyonumuza havale edilmiştir.

Tasarı, Alt Komisyonumuzun 12/06/2017 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıya Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı,  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği 
temsilcileri ile Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Özen, Gazi Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Murat Sezgin ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahri Öztürk 
katılmıştır.

Müzakereler esnasında Tasarı hakkında dile getirilen düşünceler şöyledir:

Tasarının özellikle 1’inci maddesi ve bu maddenin diğer maddelerdeki zorunlu yansımaları olarak 
yapılması öngörülen değişikliklerle yargılama faaliyeti bölge idare mahkemesi başkanın müdahalelerine 
açık hale getirilmektedir. Şöyle ki; 2576 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 3/B maddesinin birinci 
fıkrasının (h) bendi ile hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde 
ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirmek yetkisi dolaylı olarak mahkeme heyetine müdahale 
niteliği taşımaktadır. Gerçekleşme ihtimali az dahi olsa bir dairenin tüm üyelerinin herhangi bir nedenle 
toplantıya katılamadığı durumlarda bölge idare mahkemesi başkanı tüm üyelerin yerine başkaca üyeler 
görevlendirmek suretiyle mahkemenin oluşumuna müdahalede bulunabilecektir. 

Yargıya müdahale niteliği taşıyan bir diğer husus ise yine adı geçen Kanuna eklenmesi öngörülen 
3/D maddesi ile gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri 
arasındaki iş bölümünün Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesidir.

Özellikle daire sayısı fazla olan bölge idare mahkemelerinde başkanlar kurulunun toplanmasındaki 
zorluk nedeniyle üye görevlendirmenin en seri şekilde yapılarak dairelerdeki işleyişin aksamasının önüne 
geçilmesi amacıyla bu görev bölge idare mahkemesi başkanına verilmektedir. Bu düzenleme yalnızca 
belirtilen aksamalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılmakta ve başkaca bir gaye güdülmemektedir. 

Yapılan görüşmeler sırasında maddeler üzerinde yapılan değişiklik ve kabuller aşağıdaki gibidir:

Tasarının çerçeve 1 ila 5’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6’ncı maddesi, yürütmenin durdurulması müessesesine itirazın yürürlükteki 
hükümlere göre yürütülmesi amacıyla Tasarı metninden çıkarılmış ve diğer maddeler buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 7 ila 11’inci maddeleri yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve 6 ila 10’uncu 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 12’nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5235 sayılı Kanunun 34’üncü 
maddesi, birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan kıdem ve sıra esasının korunması amacıyla 
değiştirilmiş ve yapılan teselsül neticesinde çerçeve 11’inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 13 ila 20’nci maddeleri yapılan teselsül neticesinde çerçeve 12 ila 19’uncu 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz 
edilemeyecek nitelikteki kararlarını düzenleyen 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme 
yapmak suretiyle uygulamada ortaya çıkan birtakım tereddütlerin giderilmesi amacıyla çerçeve 21’inci 
maddeden sonra gelmek üzere yeni bir madde ihdas edilmiş ve yapılan teselsül neticesinde çerçeve 
20’nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 21’inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dosyaların hızlı bir şekilde mahalline gönderilmesi amacıyla temyiz incelemesinden dönen 
dosyaların bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı aracı kılınmaksızın bölge adliye 
mahkemelerince doğrudan ilk derece mahkemelerine gönderilebilmesi amacıyla Tasarının çerçeve 
21’inci maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde ihdas edilmiş ve diğer maddeler buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 22 ila 27’nci maddeleri yapılan teselsül neticesinde çerçeve 23 ila 28’inci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 32’nci maddesi madde sıralamasına uygun olarak yapılan teselsül doğrultusunda 
çerçeve 29’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 28 ila 31’inci maddeleri yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve 30 ila 33’üncü 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 33 ila 34’üncü maddeleri, 34 ve 35’inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı hem imla kuralları hem de kanun yapım tekniği bakımından redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz Komisyon Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

   14/06/2017	
 Başkan Üye Üye

	 Hakkı	Köylü	 Serap	Yaşar	 Necati	Yılmaz
 Kastamonu İstanbul Ankara

   (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Mehmet	Gökdağ	 Sabri	Öztürk	 Mehmet	Emin	Adıyaman
 Gaziantep Giresun Iğdır

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 İsmail	Faruk	Aksu	 Mahmut	Atilla	Kaya	 İbrahim	Halil	Yıldız
 İstanbul İzmir Şanlıurfa

 (Toplantıya katılamadı)
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	 	 	 Mehmet	Emin	Adıyaman
   Iğdır
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ALT KOMİSYON METNİ

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN 
İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/B maddesinin başlığı “Bölge 
idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerinin görevleri:” şeklinde değiştirilmiş, birinci 
fıkrasının başına “1.” ibaresi, aynı fıkranın (f) bendine “denetlemek” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen 
disiplin cezalarını uygulamak” ibaresi ile aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş, mevcut (h) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“h) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre 
diğer dairelerden üye görevlendirmek.”

“2. Daire başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre 
içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana 
gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak.

b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak.

c) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle birlikte 
adalet komisyonuna aktarmak.

d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

3. Üyelerin görevleri şunlardır:

a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete 
sunmak, düşünce ve görüşlerini bildirmek ve kararları yazmak. 

b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak.

c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre içinde 
incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek.

d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4. Bölge idare mahkemesi başkanının yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki görevler hariç 
olmak üzere, en kıdemli daire başkanı başkana vekâlet eder.”

MADDE 2- 2576 sayılı Kanunun 3/C maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gelen 
işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla, bölge idare mahkemesi 
daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde değiştirilmiş ve 
fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 2576 sayılı Kanunun 3/D maddesinin birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  
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“2. İki dairenin görevine ilişkin davalar, ilgili dairenin isteği üzerine o dairelerin birlikte yapacakları 
toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemli olan katılır ve başkanlık eder. 
Toplanma ve görüşme yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Bu davalar, istemde bulunan 
ilgili dairenin esas ve karar numaralarını alır.

 3. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki 
iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4- 2576 sayılı Kanunun 3/F maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar kurulunun” 
ibaresi “bölge idare mahkemesi başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20 nci maddesinin 
altıncı fıkrasında yer alan “İdare” ibaresi “Bölge idare mahkemelerindeki istinaf kanun yolu 
incelemeleri ile idare” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya “ara kararları” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“daire başkanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aksine hüküm 
bulunsa” ibaresi “farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin altıncı 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce 
yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.”

MADDE 7- 2577 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesinde yer alan “karar” ibaresi “kararlar” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

“Ancak Danıştay ilgili dairesinin onamaya ilişkin kararları, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece 
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge idare mahkemesine gönderilir.” 

MADDE 8- 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

“4. Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen 
kararlar kesindir.”

MADDE 9- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına 
“başkanlık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk daireleri” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 10- 5235 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı “Bölge adliye mahkemesi ceza 
daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulu” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddenin ikinci fıkrasına “başkanlığını” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ilgili” ibaresi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulu, 
bölge adliye mahkemesi başkanı ve ilgili dairelerin başkanlarından oluşur.”

MADDE 11- 5235 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine 
“mahkemesi” ve “başkanlık etmek,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu 
ve hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 5235 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde yer alan 
“başkanlar kurulunun görevleri şunlardır” ibaresi “ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri 
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başkanlar kurulu kendi aralarında toplanır ve aşağıdaki görevleri yaparlar” şeklinde, aynı fıkranın 
(1) numaralı bendinde yer alan “Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve 
aralarındaki işbölümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde ve (3) numaralı bendinde 
yer alan “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa” ibaresi 
“Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk 
daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 13- 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine 
“giderilmesi için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kuruluna veya hukuk 
daireleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- 5235 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar 
kurulunun” ibaresi “bölge adliye mahkemesi başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(c)” ibaresi “(a), (c), (d)” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (a) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (b) ve (c) bentleri (d) ve (e) bentleri 
olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun olarak mahkumiyete konu suç 
için kanunda yazılı cezanın en alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın 
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,  

 c) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın reddine karar verilmesi veya 
güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek 
istinaf başvurusunun esastan reddine,”

“(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine olması hâlinde, bu hususların 
istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf 
isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.”

MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 281 inci maddesinin birinci fıkrasına “mahkemesi” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “daire” ibaresi eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde, (b) bendinde yer alan “de okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde ve 
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları 
ve bilirkişi raporu anlatılır.

d) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa 
keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.”

MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 283 üncü maddesinin birinci fıkrasına “yoluna” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “yalnız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Ceza 
Kanununun” ibaresi “23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği 
Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“c) Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili 
olarak bölge adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf 
başvurusunun esastan reddine dair kararlar,”

MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi 
“on beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gönderilmek 
üzere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına verir.” ibaresi “gönderir.” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun Altıncı Kitap Üçüncü Kısım Birinci Bölüm başlığında yer alan 
“Yargıtay” ibaresi metinden çıkarılmış ve 308 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 308/A 
maddesi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi
MADDE 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı 

bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. 
Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde itirazı 
reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.”

MADDE 24- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 101 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 99 uncu madde gereğince cezaların toplanması gerektiğinde bu hususta hüküm verme yetkisi, 
en fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye, bu durumda birden çok mahkeme yetkili ise son 
hükmü vermiş olan mahkemeye aittir. En fazla cezanın;

a) Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde Ankara ağır ceza 
mahkemesince,

b) Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bölge 
adliye mahkemesinin bulunduğu il ağır ceza mahkemesince,

c) Bölge adliye mahkemesi tarafından duruşma açmak suretiyle verilmesi hâlinde ise hükmü 
kaldırılan ilk derece mahkemesince,

bu hususta karar verilir.
(3) Bu madde uyarınca verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.”
MADDE 25- 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin onbirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan “mahkemeye verilir” ibaresi “mahkemeye; hüküm veya hükümlerden biri bölge adliye mahkemesi 
veya Yargıtay tarafından verilmiş ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk derece 
mahkemesine; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye 
verilir” şeklinde ve onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(15) Hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm 
edilirse ya da bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmezse hükmü veren ilk derece mahkemesi, 
cezaların toplandığı hâller ile hükmün bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş 
olması hâlinde ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk derece mahkemesi tarafından 
koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar verilir. Bu kararlara  karşı itiraz 
yolu açıktır.”
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MADDE 26- 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut 
(c) bendi (ç) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki işbölümü ile ilk derece mahkemeleri 
arasındaki iş dağılımını karara bağlamak.”

MADDE 27- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 302 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile kesinleşme 
kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılır.”

MADDE 28- 6100 sayılı Kanunun 352 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 352- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya üzerinde yapılacak ön 

inceleme sonunda aşağıdaki durumlardan birinin tespiti hâlinde öncelikle gerekli karar verilir.
a) İncelemenin başka bir dairece veya bölge adliye mahkemesince yapılmasının gerekli olması. 
b) Kararın kesin olması.
c) Başvurunun süresi içinde yapılmaması.
ç) Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi.
d) Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi.
(2) Ön inceleme heyetçe veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır ve ön inceleme sonunda 

karar heyetçe verilir. 
(3) Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır.”
MADDE 29- 6100 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) 

numaralı alt bendinde yer alan “veyahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi 
dışında kalması” ibaresi ile bendin (5) numaralı alt bendinde yer alan “, merci tayinine” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 30- 6100 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin başlığına “ve tebliği” ibaresi ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk derece mahkemesi tarafından; temyizi kabil olan kararlar 
ise bölge adliye mahkemesi tarafından tebliğe çıkarılır.”  

MADDE 31- 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi 
“iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Kira 
ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç olmak üzere” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33- 6100 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden 
kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden 
kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet 
Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.”

MADDE 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Adalet Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Adalet Komisyonu
 Esas No.: 1/839  3.7.2017
 Karar No.: 8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/839)” 29/5/2017 tarihinde 
esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. Tasarı, Ankara Milletvekili ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya başkanlığında gerçekleştirilen Komisyonumuzun 02/06/2017 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıya Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile 
Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu temsilcileri katılmıştır. Tasarı detaylı incelenebilmesi amacıyla dokuz üyeden oluşan 
Alt Komisyona havale edilmiştir.

Tasarı, Alt Komisyonun 12/06/2017 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıya Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı,  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği 
temsilcileri ile Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Özen, Gazi Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Sezgin ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahri 
Öztürk katılmıştır. Alt Komisyon tarafından tanzim edilen rapor 14/6/2017 tarihinde Komisyonumuza 
sunulmuştur.

Komisyonumuz, 19/6/2017 tarihli toplantısında Alt Komisyon tarafından tanzim edilen rapor 
ve metin üzerinden görüşmelerine devam etmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı,  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Gazi Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Murat Sezgin ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahri Öztürk katılmıştır.

Görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmıştır. İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul 
çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, İstanbul 
Milletvekili Serap Yaşar, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve İzmir Milletvekili Mahmut 
Atilla Kaya özel sözcü seçilmişlerdir.

Müzakereler esnasında Tasarı hakkında dile getirilen düşünceler şu şekildedir:

Tasarı ile bölge idare mahkemelerinde yapılan yargılamalar, bölge idare mahkemesi başkanın 
müdahalelerine açık hale getirilmektedir. Şöyle ki; 2576 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 3/B 
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile 
toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirme yetkisi dolaylı olarak 
mahkeme heyetine müdahale niteliği taşımaktadır. Gerçekleşme ihtimali az da olsa bir dairenin tüm 
üyelerinin herhangi bir nedenle toplantıya katılamadığı durumlarda bölge idare mahkemesi başkanı, 
tüm üyelerin yerine başkaca üyeler görevlendirmek suretiyle mahkemenin oluşumuna müdahalede 
bulunabilecektir. 
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Yargıya müdahale niteliği taşıyan bir diğer husus ise yine adı geçen Kanuna eklenmesi öngörülen 
3/D maddesi ile gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri 
arasındaki iş bölümünün Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesidir.

Özellikle daire sayısı fazla olan bölge idare mahkemelerinde başkanlar kurulunun toplanmasındaki 
zorluk nedeniyle üye görevlendirmenin en seri şekilde yapılarak dairelerdeki işleyişin aksamasının önüne 
geçilmesi amacıyla bu görev bölge idare mahkemesi başkanına verilmektedir. Bu düzenleme yalnızca 
belirtilen aksamalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılmakta ve başkaca bir gaye güdülmemektedir. 

Bu noktada bir hususa özellikle dikkat çekmekte fayda vardır. Tasarının çerçeve 8’inci maddesi 
ile 2577 sayılı Kanunun 52’nci maddesine eklenmesi öngörülen fıkrada, temyiz ve istinaf incelemesi 
sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesin olup, bu kesinlik yalnızca 
bahse konu kararlar bakımındandır. Dolayısıyla başkaca gerekçelerin ortaya çıkması durumunda 
tekrar yürütmenin durdurulması talepleri söz konusu olduğunda bunlar bakımından süreç yeniden 
işletilecektir. 

Yapılan görüşmeler sırasında maddeler üzerinde yapılan değişiklik ve kabuller aşağıdaki gibidir:

Alt Komisyon metninin çerçeve 1’inci maddesi, 2576 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
öngörülen 3/B maddesinin (h) bendine, hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle 
toplanamadığı durumlarda bölge idare mahkemesi başkanı tarafından diğer dairelerden yapılacak 
üye görevlendirmelerinde kıdem ve sıraya önem verilmesi amacıyla değiştirilmiştir. Aynı zamanda 
maddeye eklenmesi öngörülen 3’üncü fıkranın (a) bendinde geçen “düşünce ve görüşlerini” ibaresi 
gereksiz tekrarlara yer verdiğinden “düşüncelerini” şeklinde değiştirilmiştir. 

Alt Komisyon metninin çerçeve 2 ila 26’ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin 26’ncı maddesinden sonra gelmek üzere hükmün gerekçesinin yazılarak 
imzalanmasından itibaren bir ay içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine hükmün mühürlenmiş bir 
nüshasının makbuz karşılığında başvuran tarafa verileceği, diğer nüshasının gecikmeksizin diğer tarafa 
tebliğ edileceği, bu süre içinde herhangi bir başvuru olmadığı takdirde hükmün yazı işleri müdürü 
tarafından takip eden bir ay içinde taraflara re’sen tebliğ edileceği hususunun açıklığa kavuşturulması 
amacıyla çerçeve 27’nci madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Alt Komisyon metninin  27 ila 29’uncu maddeleri, yapılan teselsül neticesinde çerçeve 28 ila 
30’uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin 30’uncu maddesi, temyizi kabil olmayan kararların bölge adliye mahkemesi 
tarafından gecikmeksizin tebliğe çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapılması amacıyla değiştirilerek ve 
yapılan teselsül neticesinde çerçeve 31’inci madde olarak kabul edilmiştir.  

Alt Komisyon metninin 31 ila 33’üncü maddeleri; yapılan teselsül neticesinde çerçeve 32 ila 
34’üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya, çerçeve 33’üncü maddeden sonra gelmek üzere, temyiz sürelerinin yeniden düzenlenmesi 
ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasında 
iş bölümü yapılıncaya kadar bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanlar kurullarınca yapılan iş 
bölümünün uygulanmasına devam olunacağına dair intikal hükümlerinin düzenlenmesi amacıyla geçici 
madde eklenmiştir. 

Alt Komisyon metninin 34 ve 35’inci maddeleri yapılan teselsül neticesinde 35 ila 36’ncı maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 
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Tasarının maddeleri görüşmeler sırasında ve yapılan değişiklikler doğrultusunda redaksiyona tabi 
tutulmuştur.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Ahmet	İyimaya	 Hakkı	Köylü	 Serap	Yaşar
 Ankara Kastamonu İstanbul
 Kâtip Üye Üye
 Adnan	Boynukara	 Ali	Özkaya	 Necati	Yılmaz
 Adıyaman Afyonkarahisar Ankara
   (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Mahmut	Poyrazlı	 Namık	Havutça	 Yılmaz	Tunç
 Balıkesir Balıkesir Bartın
 (Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı,
  muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Mizgin	Irgat	 Hakan	Çavuşoğlu	 Cahit	Özkan
 Bitlis Bursa Denizli
 (Toplantıya katılamadı) (Son oylamada bulunamadı)
 Üye Üye Üye
	 Cemal	Okan	Yüksel	 Mehmet	Gökdağ	 Sabri	Öztürk
 Eskişehir Gaziantep Giresun
 (Son oylamada bulunamadı, (Muhalefet şerhimiz var)
 muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Mehmet	Emin	Adıyaman	 Celal	Adan	 İsmail	Faruk	Aksu
 Iğdır İstanbul  İstanbul
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhi) (Muhalefet şerhimiz var)
 Üye Üye Üye
	 Zeynel	Emre	 Kerem	Ali	Sürekli	 Mahmut	Atilla	Kaya
 İstanbul İzmir İzmir
 (Toplantıya katılamadı) (Toplantıya katılamadı) (Son oylamada bulunamadı)
 Üye Üye Üye
	 Ömer	Süha	Aldan	 Murat	Göktürk	 Hilmi	Bilgin
 Muğla Nevşehir Sivas
 (Muhalefet şerhim vardır)
 Üye Üye
	 İbrahim	Halil	Yıldız Aycan	İrmez
 Şanlıurfa Şırnak
  (Muhalefet şerhimiz var)  
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 Ömer Süha Aldan Necati Yılmaz Mehmet Gökdağ 
 Muğla Ankara Gaziantep 
 Namık Havutça Cemal Okan Yüksel
 Balıkesir Eskişehir
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 Mehmet Emin Adıyaman Aycan İrmez
 Iğdır Şırnak
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 Celal Adan İsmail Faruk Aksu
 İstanbul İstanbul
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BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE 
MAHKEMELERİNİN  İŞLEYİŞİNDE  ORTAYA 
ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ 
AMACIYLA BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINA   DAİR   KANUN 

TASARISI

MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 3/B maddesinin başlığı 
“Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları 
ve üyelerinin görevleri:” şeklinde değiştirilmiş, 
birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi, aynı fıkranın 
(f) bendine “denetlemek” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya denetletmek, personelden 
kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak” 
ibaresi ile aynı fıkraya (g) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut 
(h) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“h) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin 
kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine 
göre diğer dairelerden üye görevlendirmek.”

“2. Daire başkanlarının görevleri şunlardır:
a)  Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli 

bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul 
süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını 
sağlamak, dairenin kendi kararları arasında 
meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların 
giderilmesi için tedbirler almak.

b)  Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek 
ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak.

c) Personelin özlük işlemlerinin yürütül-
mesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle 
birlikte adalet komisyonuna aktarmak.

d)  Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün 
işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak.

e)  Kanunlarla verilen diğer görevleri 
yapmak.

MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 3/B maddesinin başlığı 
“Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları 
ve üyelerinin görevleri:” şeklinde değiştirilmiş, 
birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi, aynı fıkranın 
(f) bendine “denetlemek” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya denetletmek, personelden 
kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak” 
ibaresi ile aynı fıkraya (g) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut 
(h) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“h) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin 
kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine 
göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye 
görevlendirmek.”

“2. Daire başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli 

bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul 
süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını 
sağlamak, dairenin kendi kararları arasında 
meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların 
giderilmesi için tedbirler almak.

b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek 
ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak.

c) Personelin özlük işlemlerinin yürütül-
mesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle 
birlikte adalet komisyonuna aktarmak.

d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün 
işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak.

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE 
MAHKEMELERİNİN  İŞLEYİŞİNDE  ORTAYA 
ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ 
AMACIYLA BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINA   DAİR   KANUN 

TASARISI
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3.  Üyelerin görevleri şunlardır:
a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları 

gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete 
sunmak, düşünce ve görüşlerini bildirmek ve 
kararları yazmak.

b)  Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere 
katılmak.

c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli 
çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul 
süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire 
başkanına yardım etmek.

d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı 
tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4.  Bölge idare mahkemesi başkanının 
yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki 
görevler hariç olmak üzere, en kıdemli daire 
başkanı başkana vekâlet eder.”

MADDE 2- 2576 sayılı Kanunun 3/C 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer 
alan “Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate 
alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla, 
bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş 
bölümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” 
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 2576 sayılı Kanunun 3/D 
maddesinin birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi 
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2. İki dairenin görevine ilişkin davalar, 
ilgili dairenin isteği üzerine o dairelerin birlikte 
yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu 
toplantıya daire başkanlarından kıdemli olan 
katılır ve başkanlık eder. Toplanma ve görüşme 
yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. 
Bu davalar, istemde bulunan ilgili dairenin esas 
ve karar numaralarını alır.

3. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği 
dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri 
arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu tarafından belirlenir.”

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri 
yapmak.

3. Üyelerin görevleri şunlardır:
a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları 

gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete 
sunmak, düşüncelerini bildirmek ve kararları 
yazmak. 

b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere 
katılmak.

c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli 
çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul 
süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire 
başkanına yardım etmek.

d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı 
tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4. Bölge idare mahkemesi başkanının 
yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki 
görevler hariç olmak üzere, en kıdemli daire 
başkanı başkana vekâlet eder.”

MADDE 2- 2576 sayılı Kanunun 3/C 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer 
alan “Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate 
alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla, bölge 
idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü 
belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkranın (b) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 3- 2576 sayılı Kanunun 3/D 
maddesinin birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi 
ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

“2. İki dairenin görevine ilişkin davalar, 
ilgili dairenin isteği üzerine o dairelerin birlikte 
yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu 
toplantıya daire başkanlarından kıdemli olan 
katılır ve başkanlık eder. Toplanma ve görüşme 
yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. 
Bu davalar, istemde bulunan ilgili dairenin esas 
ve karar numaralarını alır.

3. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği 
dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri 
arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu tarafından belirlenir.”
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MADDE 4- 2576 sayılı Kanunun 3/F 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar 
kurulunun” ibaresi “bölge idare mahkemesi 
başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 6/1/1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20 
nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 
“İdare” ibaresi “Bölge idare mahkemelerindeki 
istinaf kanun yolu incelemeleri ile idare” 
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya “ara kararları” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “daire başkanı” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2577 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aksine hüküm 
bulunsa” ibaresi “farklı bir kanun yolu öngörülmüş 
olsa” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin altıncı 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren 
ilk derece mahkemesine gönderilir ve bu 
mahkemelerce yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.”

MADDE 7- 2577 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
mevcut ikinci cümlesinde yer alan “karar” ibaresi 
“kararlar” şeklinde değiştirilmiştir. 
“Ancak Danıştay ilgili dairesinin onamaya ilişkin 
kararları, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece 
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge idare 
mahkemesine gönderilir.” 

MADDE 8- 2577 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut 
dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül 
ettirilmiştir. 

MADDE 4- 2576 sayılı Kanunun 3/F 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar 
kurulunun” ibaresi “bölge idare mahkemesi 
başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 6/1/1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20 nci 
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İdare” 
ibaresi “Bölge idare mahkemelerindeki istinaf 
kanun yolu incelemeleri ile idare” şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı fıkraya “ara kararları” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “daire başkanı” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 2577 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin yedinci fıkrasına ikinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre 
karar verilememesi halinde itiraza konu karar 
kaldırılarak eksiklikler tamamlandıktan sonra 
yeni bir karar verilmek üzere dosya dairesine 
veya mahkemesine gönderilir.”

MADDE 7- 2577 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aksine hüküm 
bulunsa” ibaresi “farklı bir kanun yolu öngörülmüş 
olsa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren 
ilk derece mahkemesine gönderilir ve bu 
mahkemelerce yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.”

MADDE 8- 2577 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
mevcut ikinci cümlesinde yer alan “karar” ibaresi 
“kararlar” şeklinde değiştirilmiştir.
“Ancak Danıştay ilgili dairesinin onamaya ilişkin 
kararları, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece 
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge idare 
mahkemesine gönderilir.”

MADDE 9- 2577 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut 
dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül 
ettirilmiştir.
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“4. Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında 
yürütmenin durdurulması istemleri hakkında 
verilen kararlar kesindir.”

MADDE 9- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasına “başkanlık,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu, 
hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 5235 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesinin başlığı “Bölge adliye mahkemesi 
ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri 
başkanlar kurulu” şeklinde, birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin 
ikinci fıkrasına “başkanlığını” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri 
başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar 
kurulu, bölge adliye mahkemesi başkanı ve ilgili 
dairelerin başkanlarından oluşur.”

MADDE 11- 5235 sayılı Kanunun 34 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendine “mahkemesi” ve “başkanlık etmek,” 
ibarelerinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri 
başkanlar kurulu ve hukuk daireleri” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 12- 5235 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde yer 
alan “başkanlar kurulunun görevleri şunlardır” 
ibaresi “ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk 
daireleri başkanlar kurulu kendi aralarında toplanır 
ve aşağıdaki görevleri yaparlar” şeklinde, aynı 
fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan “Bölge 
adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin 
numaralarını ve aralarındaki işbölümünü 
belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde 
ve (3) numaralı bendinde yer alan “Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa” ibaresi “Hukuk Muhakemeleri 

“4. Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında 
yürütmenin durdurulması istemleri hakkında 
verilen kararlar kesindir.”

MADDE 10- 26/9/2004 tarihli ve 5235 
sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasına “başkanlık,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu, 
hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 5235 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesinin başlığı “Bölge adliye mahkemesi 
ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri 
başkanlar kurulu” şeklinde, birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin 
ikinci fıkrasına “başkanlığını” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri 
başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar 
kurulu, bölge adliye mahkemesi başkanı ve ilgili 
dairelerin başkanlarından oluşur.”

MADDE 12- 5235 sayılı Kanunun 34 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendine “mahkemesi” ve “başkanlık etmek,” 
ibarelerinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri 
başkanlar kurulu ve hukuk daireleri” ibaresi 
eklenmiş ve (4) numaralı bendinde yer alan 
“kıdem ve sıraya göre” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 13- 5235 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde yer 
alan “başkanlar kurulunun görevleri şunlardır” 
ibaresi “ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk 
daireleri başkanlar kurulu kendi aralarında toplanır 
ve aşağıdaki görevleri yaparlar” şeklinde, aynı 
fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan “Bölge 
adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin 
numaralarını ve aralarındaki işbölümünü 
belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde 
ve (3) numaralı bendinde yer alan “Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa” ibaresi “Hukuk Muhakemeleri 
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Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate 
alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk 
daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 13- 5235 sayılı Kanunun 40 
ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendine “giderilmesi için” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kuruluna 
veya hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- 5235 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar 
kurulunun” ibaresi “bölge adliye mahkemesi 
başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan “(c)” ibaresi “(a), (c), (d)” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya (a) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (b) 
ve (c) bentleri (d) ve (e) bentleri olarak teselsül 
ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna 
başvurma nedenine uygun olarak mahkumiyete 
konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt 
derecesinin uygulanmasını uygun görmesi 
hâlinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf 
başvurusunun esastan reddine,  

c) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç 
duyulmadan davanın reddine karar verilmesi 
veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın 
düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın 
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan 
reddine,”

“(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen 
kararların sanık lehine olması hâlinde, bu 
hususların istinaf isteminde bulunmamış olan 
diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu 
sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına 
verilen kararlardan yararlanırlar.”

Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa” 
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate 
alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk 
daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 14- 5235 sayılı Kanunun 40 
ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendine “giderilmesi için” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kuruluna 
veya hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- 5235 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar 
kurulunun” ibaresi “bölge adliye mahkemesi 
başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan “(c)” ibaresi “(a), (c), (d)” şeklinde 
değiştirilmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut 
(b) ve (c) bentleri (d) ve (e) bentleri olarak 
teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna 
başvurma nedenine uygun olarak mahkumiyete 
konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt 
derecesinin uygulanmasını uygun görmesi 
halinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf 
başvurusunun esastan reddine,

c)  Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç 
duyulmadan davanın reddine karar verilmesi 
veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın 
düzeltilmesi gereken hallerde hukuka aykırılığın 
düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,”

“(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen 
kararların sanık lehine olması halinde, bu 
hususların istinaf isteminde bulunmamış olan 
diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu 
sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına 
verilen kararlardan yararlanırlar.”
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MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 281 
inci maddesinin birinci fıkrasına “mahkemesi” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “daire” ibaresi 
eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 282 
nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde, 
(b) bendinde yer alan “de okunur” ibaresi 
“anlatılır” şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut 
(d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen 
tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif 
tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.

d) Bölge adliye mahkemesi duruşma 
hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, 
yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin 
tutanak ve raporlar okunur.”

MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 283 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “yoluna” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “yalnız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 285 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk 
Ceza Kanununun” ibaresi “23/4/2016 tarihli ve 
6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş 
Birliği Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 286 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer 
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“c) Hapis cezasından çevrilen seçenek 
yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları 
ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince 
verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü 
kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine 
dair kararlar,”

MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 291 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” 
ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 281 
inci maddesinin birinci fıkrasına “mahkemesi” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “daire” ibaresi 
eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 282 
nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde, 
(b) bendinde yer alan “de okunur” ibaresi 
“anlatılır” şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut 
(d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen 
tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif 
tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.

d)  Bölge adliye mahkemesi duruşma 
hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, 
yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin 
tutanak ve raporlar okunur.”

MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 283 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “yoluna” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “yalnız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 285 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk 
Ceza Kanununun” ibaresi “23/4/2016 tarihli ve 
6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş 
Birliği Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 291 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” 
ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 304 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığına verir.” ibaresi 
“gönderir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun Altıncı 
Kitap Üçüncü Kısım Birinci Bölüm başlığında 
yer alan “Yargıtay” ibaresi metinden çıkarılmış 
ve 308 inci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 308/A maddesi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığının itiraz yetkisi

MADDE 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi 
ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına 
karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın 
kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün 
içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın 
lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan 
en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse 
kararını düzeltir, aksi halde itirazı reddeder. 
İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.”

MADDE 24- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 101 inci maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 99 uncu madde gereğince cezaların 
toplanması gerektiğinde bu hususta hüküm verme 
yetkisi, en fazla cezaya hükmetmiş bulunan 
mahkemeye, bu durumda birden çok mahkeme 
yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye 
aittir. En fazla cezanın;

a) Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla verilmesi hâlinde Ankara ağır ceza 
mahkemesince,

b) Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk 
derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde 
bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il ağır 
ceza mahkemesince,

c) Bölge adliye mahkemesi tarafından 
duruşma açmak suretiyle verilmesi hâlinde ise 
hükmü kaldırılan ilk derece mahkemesince,

bu hususta karar verilir.

MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun Altıncı 
Kitap Üçüncü Kısım Birinci Bölüm başlığında yer 
alan “Yargıtay” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 
aynı Kanuna 308 inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 308/A maddesi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığının itiraz yetkisi

MADDE 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi 
ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına 
karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın 
kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün 
içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın 
lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan 
en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse 
kararını düzeltir, aksi halde itirazı reddeder. 
İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.”

MADDE 23- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 101 inci maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 99 uncu madde gereğince cezaların 
toplanması gerektiğinde bu hususta hüküm verme 
yetkisi, en fazla cezaya hükmetmiş bulunan 
mahkemeye, bu durumda birden çok mahkeme 
yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye 
aittir. En fazla cezanın;

a)  Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla verilmesi halinde Ankara ağır ceza 
mahkemesince,

b)  Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk 
derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi halinde 
bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il ağır 
ceza mahkemesince, 

c)  Bölge adliye mahkemesi tarafından 
duruşma açmak suretiyle verilmesi halinde ise 
hükmü kaldırılan ilk derece mahkemesince,

bu hususta karar verilir.
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(3) Bu madde uyarınca verilen kararlara 
karşı itiraz yoluna gidilebilir.”

MADDE 24- 5275 sayılı Kanunun 107 
nci maddesinin onbirinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan “mahkemeye verilir” ibaresi 
“mahkemeye; hüküm veya hükümlerden biri 
bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından 
verilmiş ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre belirlenen ilk derece mahkemesine; 
hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde 
bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir” 
şeklinde ve onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(15) Hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği 
kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm 
edilirse ya da bağlı tutulduğu yükümlülükleri 
yerine getirmezse hükmü veren ilk derece 
mahkemesi, cezaların toplandığı haller ile 
hükmün bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay 
tarafından verilmiş olması halinde ise 101 inci 
maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk 
derece mahkemesi tarafından koşullu salıverilme 
kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar 
verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.”

MADDE 25- 11/12/2010 tarihli ve 6087 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
(b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak 
teselsül ettirilmiştir.

“c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi 
daireleri arasındaki işbölümü ile ilk derece 
mahkemeleri arasındaki iş dağılımını karara 
bağlamak.”

(3) Bu madde uyarınca verilen kararlara 
karşı itiraz yoluna gidilebilir.”

MADDE 25- 5275 sayılı Kanunun 107 
nci maddesinin onbirinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan “mahkemeye verilir” ibaresi 
“mahkemeye; hüküm veya hükümlerden biri 
bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından 
verilmiş ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre belirlenen ilk derece mahkemesine; 
hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde 
bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir” 
şeklinde ve onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(15) Hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği 
kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm 
edilirse ya da bağlı tutulduğu yükümlülükleri 
yerine getirmezse hükmü veren ilk derece 
mahkemesi, cezaların toplandığı hâller ile 
hükmün bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay 
tarafından verilmiş olması hâlinde ise 101 inci 
maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk 
derece mahkemesi tarafından koşullu salıverilme 
kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar 
verilir. Bu kararlara  karşı itiraz yolu açıktır.”

MADDE 26- 11/12/2010 tarihli ve 6087 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
(b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak 
teselsül ettirilmiştir.

“c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi 
daireleri arasındaki iş bölümü ile ilk derece 
mahkemeleri arasındaki iş dağılımını karara 
bağlamak.”

MADDE 27- (1) 12/1/2011 tarihli ve 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 301 
inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Hükmün gerekçesinin yazılarak imzalan-
masından itibaren bir ay içinde taraflardan 
birinin başvurusu üzerine hükmün mühürlenmiş 
bir nüshası makbuz karşılığında başvuran tarafa 
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verilir, diğer nüshası da gecikmeksizin diğer 
tarafa tebliğ edilir. Bu süre içinde herhangi bir 
başvuru olmazsa, hüküm yazı işleri müdürü 
tarafından takip eden bir ay içinde taraflara re’sen 
tebliğ edilir.” 

MADDE 28- 6100 sayılı Kanunun 302 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kanun yollarından geçmek suretiyle 
kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile 
kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine 
getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece 
mahkemesince yapılır.”

MADDE 29- 6100 sayılı Kanunun 352 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 352- (1) Bölge adliye mahkemesi 
hukuk dairesince dosya üzerinde yapılacak ön 
inceleme sonunda aşağıdaki durumlardan birinin 
tespiti hâlinde öncelikle gerekli karar verilir.

a) İncelemenin başka bir dairece veya bölge 
adliye mahkemesince yapılmasının gerekli olması. 

b) Kararın kesin olması.
c) Başvurunun süresi içinde yapılmaması.
ç) Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi.
d) Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin 

hiç gösterilmemesi.
(2) Ön inceleme heyetçe veya görevlen-

dirilecek bir üye tarafından yapılır ve ön inceleme 
sonunda karar heyetçe verilir. 

(3) Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya 
incelemeye alınır.”

MADDE 30- 6100 sayılı Kanunun 353 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 
(3) numaralı alt bendinde yer alan “veyahut 
mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı 
çevresi dışında kalması” ibaresi ile bendin (5) 
numaralı alt bendinde yer alan “, merci tayinine” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 31- 6100 sayılı Kanunun 359 
uncu maddesinin başlığına “ve tebliği” ibaresi ve 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

MADDE 26- 12/1/2011 tarihli ve 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 302 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kanun yollarından geçmek suretiyle 
kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile 
kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine 
getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece 
mahkemesince yapılır.”

MADDE 27- 6100 sayılı Kanunun 352 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 352- (1) Bölge adliye mahkemesi 
hukuk dairesince dosya üzerinde yapılacak ön 
inceleme sonunda aşağıdaki durumlardan birinin 
tespiti halinde öncelikle gerekli karar verilir.

a)  İncelemenin başka bir dairece veya bölge 
adliye mahkemesince yapılmasının gerekli 
olması.

b)  Kararın kesin olması.
c)  Başvurunun süresi içinde yapılmaması.
ç) Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi.
d)  Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin 

hiç gösterilmemesi.
(2)  Ön inceleme heyetçe veya 

görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır ve ön 
inceleme sonunda karar heyetçe verilir.

(3)  Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya 
incelemeye alınır.”

MADDE 28- 6100 sayılı Kanunun 359 uncu 
maddesinin başlığına “ve tebliği” ibaresi ve aynı 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(3) Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk 
derece mahkemesi tarafından; temyizi kabil olan 
kararlar ise bölge adliye mahkemesi tarafından 
tebliğe çıkarılır.

(4) Hükmün gerekçesinin yazılarak imzalan-
masından itibaren bir ay içinde taraflardan birinin 
başvurusu üzerine hükmün mühürlenmiş bir 
nüshası makbuz karşılığında başvuran tarafa 
verilir, diğer nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa 
tebliğ edilir. Bu süre içinde herhangi bir başvuru 
olmazsa, hüküm yazı işleri müdürü tarafından 
takip eden bir ay içinde taraflara re’sen tebliğ edilir. 
Hükmün bir nüshası da dosyasında saklanır.”  

MADDE 32- 6100 sayılı Kanunun 361 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” 
ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 6100 sayılı Kanunun 362 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına 
“Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri 
itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç 
olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- 6100 sayılı Kanunun 363 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak 
verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden 
geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve 
bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin 
ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak 
verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri 
ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş 
bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka 
aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı 
veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.”

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla, 5271 
sayılı Kanunun 291 inci maddesi ile 6100 sayılı 
Kanunun 361 inci maddesinde temyiz sürelerine 
ilişkin olarak yapılan değişiklikler, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında verilen 
kararlar hakkında uygulanır. 

“(3) Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk 
derece mahkemesi tarafından; temyizi kabil olan 
kararlar ise bölge adliye mahkemesi tarafından 
tebliğe çıkarılır.”

MADDE 29- 6100 sayılı Kanunun 361 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” 
ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- 6100 sayılı Kanunun 362 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına 
“Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri 
itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç 
olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31- 6100 sayılı Kanunun 363 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak 
verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden 
geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve 
bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin 
ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak 
verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri 
ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş 
bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka 
aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı 
veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.”
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(2) Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 
bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri 
arasında iş bölümü yapılıncaya kadar bölge adliye 
ve bölge idare mahkemesi başkanlar kurullarınca 
yapılan iş bölümünün uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 35- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 36- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 32- 6100 sayılı Kanunun 353 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 
(3) numaralı alt bendinde yer alan “veyahut 
mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı 
çevresi dışında kalması” ibaresi ile aynı bendin 
(5) numaralı alt bendinde yer alan “, merci 
tayinine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 34- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

 Binali Yıldırım
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı 
 N. Canikli M. Şimşek N. Kurtulmuş
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Adalet Bakanı
 Y. T. Türkeş V. Kaynak B. Bozdağ
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 F. B. Sayan Kaya Ö. Çelik F. Özlü
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V.
 M. Müezzinoğlu M. Özhaseki S. Soylu
 Ekonomi Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı
 M. Özhaseki B. Bozdağ A. Ç. Kılıç
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı
 F. Çelik B. Tüfenkci S. Soylu
 Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı
 L. Elvan R. Akdağ N. Ağbal
 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
 İ. Yılmaz F. Işık V. Eroğlu
 Sağlık Bakanı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V. 
 R. Akdağ F. Çelik
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