
YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI  

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN  

YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE  

CEZALARIN ERTELENMESİ  

HAKKINDA KANUN 

 

Kanun Numarası : 6352 

Kabul Tarihi : 2/7/2012 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 5/7/2012 Sayı : 28344 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52  

 

MADDE 1 ila 38 – (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 39 – 40 - (30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 41 – 42 - (15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de 

İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 43 – (14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 

Acentaları Birliği Kanunu  ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 44 ilâ 48 -  (6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 49 – 50 – (6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 51 ilâ 62 - (6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 63 – (7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 64 – (20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 65 – (4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 66 – (18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 67 – (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 68 – (2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 69 – (19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 70 – (5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 71 – (26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 72 – (24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 73 – (21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 74 – 75 - (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 76 – (6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 77 – 78 - (9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 79 ilâ 93 –  (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 94 – (4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 95 ilâ 100 - (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 101 – (23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 102 – (30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 103 – (25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 104 – Ekli (1) ve (2) sayılı 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 Adalet Bakanlığına ait bölümüne, ekli (3) sayılı listede 

yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı 

cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.1 

 

MADDE 105 – Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır: 

1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 12 nci ve 116 ncımaddeleri, 

2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;  

a) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası, 

b) 9 ve 13 üncü maddeleri, 

3) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

yedinci fıkrası,  

4) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi, 

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 

a) 141 inci maddesinin ikinci fıkrası, 

b) 257 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 

6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250, 251 ve 252 nci 

maddeleri, 

                                                           
1 Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete’ye 

bakınız. 



7) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 128 inci maddesinin 

birinci fıkrasının birinci cümlesi, 

8) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 61 inci 

maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi. 

 

Dava ve cezaların ertelenmesi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair 

düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para 

cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; 

a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine, 

b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,  

c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, 

karar verilir.  

(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı 

verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra 

kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme 

kararı verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu 

suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen soruşturma 

veya kovuşturmaya devam olunur. 

(3) Mahkûmiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkûmiyete bağlı 

olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği 

tarihten itibaren üç yıl içinde birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlemesi hâlinde, bu 

suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde, ertelenen mahkûmiyet 

hükmüne bağlı hukuki sonuçlar kişi üzerinde doğar ve ceza infaz olunur. 

(4) Bu madde hükümlerine göre cezanın infazının ertelenmesi hâlinde erteleme 

süresince ceza zamanaşımı durur; kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın 

ertelenmesi hâlinde, erteleme süresince dava zamanaşımı ve dava süreleri durur.  

(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.  

(6) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün 

infazının tamamlanmış olması hâlinde bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 

25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar 

aranmaksızın geri verilmesine karar verilir.  

(7) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın 

veya cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. 

Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 

hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için 

kullanılabilir. 



(8) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılmasının, kovuşturmanın veya 

cezanın infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun erteleme ve tekerrüre ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 

göz önünde bulundurulmaz. 

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yapılan değişiklikler karşısında; ilgili 

suçlardan dolayı açılan ve temyiz aşamasında bulunan dava dosyalarından Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığında bulunanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca; Yargıtay ilgili 

dairesinde bulunan dosyalar ise bu dairece, hükmü veren mahkemeye gönderilir. 

(2) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun ve doğal gazın 

sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde 

tüketilmesi dolayısıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık 

suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın 

hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, 

zararı tamamen tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza tüm 

sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan 

az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, 

cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri 

uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir. 

(4) (Mülga:21/2/2014-6526/19 md.) 

(5) Ceza Muhakemesi Kanununun 251 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 

görevlendirilen Cumhuriyet savcıları yürütmekte oldukları soruşturmalara, Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca Terörle Mücadele Kanununun l0 uncu maddesi uyarınca 

görevlendirilen Cumhuriyet savcıları göreve başlayıncaya kadar devam ederler. 

(6) Terörle Mücadele Kanununun l0 uncu maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili 

olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla açılmış olan davalarda, sanığın taşıdığı 

kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar 

alınması gerektiğinden bahisle durma veya düşme kararı verilemez. 

(7) Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına 

göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıflar, Terörle Mücadele Kanununun 10 

uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 Eylül 1980 tarihinden önce işlenmiş olan suçlardan 

dolayı lehe Kanun, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun cezaların içtimaına 

ilişkin hükümleri uygulandıktan sonra ortaya çıkan sonuç ceza göz önünde bulundurularak 

belirlenir. Belirlenen bu ceza infaz bakımından lehe hükümler içeren kanuna göre infaz edilir. 

(2) (Mülga:14/4/2020-7242/67 md.)  

 



MADDE 106 – Bu Kanunun;  

a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 

36 ncıve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve 

geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı 

tarihinden altı ay sonra,  

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 107 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

6352 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin 

veya Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

6352 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

6526 GEÇİCİ MADDE 2 6/3/2014 

KHK/696 GEÇİCİ MADDE 3 24/12/2017 

7079 GEÇİCİ MADDE 3 8/3/2018 

7242 GEÇİCİ MADDE 3 15/4/2020 

 


