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Mevzuat:   

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların 
Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170807.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170807.htm  

Özet:   

Bu Kanun ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununda, Ceza Muhakemesi Kanununda, Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda 
ilgili maddelerde değişiklikler yapılması düzenlenmektedir. 

• Bu Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanununun temyiz istemi ve süresine ilişkin 291 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki temyiz istemine ilişkin yedi gün olan süre on beş gün olarak 
değiştirilmektedir.  
•  Hukuk Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin hükümlerinde yer alan temyiz edilebilen 
kararlarda bir ay olarak belirlenen temyiz süresinin iki hafta şeklinde değiştirilmesi 
düzenlenmektedir.  

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170805M1-1.pdf  
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Mevzuat:   

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170807.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170807.htm  

 

Özet:   

Bu yönetmelik ile uzlaştırmaya ilişkin usul ve esaslar ile uzlaştırma büroları ve Alternatif 
Çözümler Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amaçlanmakta olup Bu 
Yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen uzlaştırmanın uygulama alanı, 
uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, uymak 
zorunda oldukları etik ilkeler, uzlaştırmacı eğitimi verecek kişi, kurum ve kuruluşların 
nitelikleri ve denetimleri, uzlaştırmacı sicilinin düzenlenmesi, uzlaştırmacılar ve eğitim 
kurumlarının listelerinin oluşturulması, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan 
uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaşma teklifi ile müzakere usulü, uzlaşma 
belgesi ve uzlaştırma raporunda yer alacak konular, uygulamaya dair diğer hususlar ile 
Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır. Ayrıca bu 
yönetmelikte uzlaştırmaya ilişkin ilkeler, soruşturma evresinde uzlaştırmanın nasıl olacağı, 
kovuşturma evresinde uzlaştırmanın nasıl olacağı, uzlaştırmacının çekinmesi veya reddi, 
uzlaşma teklifi, uzlaşma teklifini kabul süresi, uzlaştırma müzakeresi, edimin konusu, 
zamanaşımı, uzlaştırmanın yapılacağı yer, zaman, uzlaştırmacı ücreti ve giderler, uzlaştırma 
bürosunun kurulması, görev ve sorumlulukları, tutulacak kayıt ve kurumlar, uzlaştırmacı 
sicili, eğitim, sınav ve denetim ve daire başkanlığıyla ilgili hususlar düzenlenmektedir. Ayrıca 
ilgili yönetmeliğe geçiş hükmü eklenerek bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç altı ay içinde Daire Başkanlığınca uzlaştırmacı listeleri oluşturulup Bakanlık tarafından 
bu listelere uygun uzlaştırmacı görevlendirmesi amacıyla bir ilân yapılacağı, ilan yapılıncaya 
kadar eski usule göre belirlenen uzlaştırmacıların görevlendirmesine devam olunacağı 
düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170805-4.htm  
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Mevzuat:   

Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: SGM 2017/29) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Ağustos 2017 Tarihli ve 30146 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170807.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170807.htm  

 

Özet:   

Bu tebliğ ile Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de değişiklik 
yapılması düzenlenmekte olup söz konusu tebliğin tanımlar, teknik serviste aranacak şartlar, 
teknik servis başvurusu, değerlendirme, denetim, teknik servislerin yükümlülükleri, idari 
yaptırımların kararlarının uygulanması, mevcut teknik servisler gibi hususlarda değişiklikler 
düzenlenmekte olup ayrıca ilgili yönetmeliğe yüklenici/ imalatçı laboratuvarları, akreditasyon 
başlıklı geçici maddeler eklenmesi düzenlenmektedir. 

               http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170806-15.htm  
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