
 

1 

 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN KAPSAMINDAKİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA  

ÖZET BÜLTEN 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(“Kanun”) 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile İdari 

Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.  Kanun kapsamında aşağıdaki başlıklar altında yer alan 

değişikliklere ilişkin bilgilendirmemizi dikkatlerinize sunarız. 

 

A. İdari Yargılama Usulü Kanunu 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “idari makamların sükutu” başlıklı 10. “üst 

makamlara başvurma” başlıklı 11. “doğrudan doğruya tam yargı davası açılması” başlıklı 13. ve 

“kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddeleri değiştirilmiş, ayrıca geçici madde 10, 

İYUK’a eklenmiştir. Değişiklikleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. 

 

İYUK 

Madde 10 

1) İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması 

için idari makamlara başvurabilirler. 

2) Altmış (Otuz) gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer 

altmış (Otuz) günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre 

Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış (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 altı (dört) ayı geçemez. Dava 

açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış (otuz) günlük sürenin 

bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 

altmış gün içinde dava açabilirler. 

Madde 11 

1) İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, 

değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış 

olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış 

olan idari dava açma süresini durdurur. 

2) Altmış (Otuz) gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

       (…) 

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 altmış (otuz) gün 

içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde 

dava açılabilir. 

Madde 24 “Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.” 

Geçici 

Madde 10 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10. 11. ve 13. maddeler uyarınca idareye 

yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan 

değişikliklerden önceki süreler uygulanır.” 
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B. Türk Ceza Kanunu 

 

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen; kasten öldürme (m. 82), kasten yaralama (m. 86), eziyet 

(m. 96) ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (m. 109) suçlarının eşe karşı işlenmesi halinde nitelikli 

hal kapsamında değerlendirileceği ve cezanın ağırlaştırılacağına dair hükümler; failin bu suçları 

“boşandığı eşe” karşı işlemesi halinde de uygulanacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 

C. Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 12  

 

 

Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddesine yapılan ekleme ile, bilişim 

sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak 

kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemelerinin yetkili olacağı 

düzenlenmiştir. 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 
* Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden 

evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak 

yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 


