MART 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI-I
DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ
Düzeltmeler Koyu Renkli (Bold) olarak Gösterilmiştir.
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Ünite 5, sayfa 76’da “İdari Yargı” başlığı altında yer alan “Bölge İdari Mahkemeleri ikinci derece” ile başlayan
9. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bölge İdare Mahkemeleri ikinci derece idare mahkemesi niteliğindedir. Bu mahkemeler bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur ve yargı çevreleri belirlenir. Bölge idare mahkemelerinin
kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile
Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nın görüşleri alınarak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bölge idare mahkemelerinin görevleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak, yargı
çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak ve diğer
kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir. Ancak istinaf yoluna, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm
yurtta göreve başlamasından sonra başvurulabilecektir. Bu tarihten önce verilmiş kararlara karşı, kararın verildiği
tarihte yürürlükte olan kanun yollarına başvurulacaktır (2577 sayılı Kanun Geçici m. 8). Bölge idare mahkemelerinde,
biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli durumlarda dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığı’nın teklifi
üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından arttırılıp azaltılabilir. Bölge idare mahkemesi daireleri, bir başkan ve
iki üyenin katılımı ile toplanır. Görüşmeler gizli yapılır ve kararlar çoğunlukla verilir.
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Ünite 5, sayfa 78’de “Ceza Yargısı” başlığı altında yer alan “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri” ile
başlayan 2. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da
18.6.2014 tarihinde değişiklik yapılmıştır. 6545 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, sulh ceza mahkemeleri kaldırılmış;
onun yerine, kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek üzere sulh ceza hakimliği kurulmuştur.
Sulh ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyaları ise, yetkili asliye ceza mahkemelerine devredilmiştir (5235 sayılı
Kanun m. 10/I).
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Ünite 5, sayfa 78’de “Ceza Yargısı” başlığı altında yer alan “5235 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre” ile başlayan 5. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5235 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri kanunun ayrıca görevli kıldığı durumlar dışında, Türk Ceza
Kanunu’nda yer alan yağma (m. 148), irtikap (m.250/I/II), resmi belgelerde sahtecilik (m. 204/II), nitelikli dolandırıcılık (m.
158), hileli iflas (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümünde
tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332nci maddeleri hariç) ve 124.1991 tarihli ve 3712 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis
cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.
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Ünite 5, sayfa 79’da “Ceza Yargısı” başlığı altında yer alan “Çocuk Koruma Kanunu” ile başlayan 7. paragraf
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Çocuk Koruma Kanunu ile çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkisine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre çocuklar hakkında açılan kamu davalarında bu mahkemeleri görevlidir (Çocuk Koruma Kanunu m. 24/4).Çocuk mahkemeleri, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklen çocuklar
hakkında açılacak davalara bakar (Çocuk Koruma Kanunu m. 26/1). Çocuk mahkemesi, tek hakimden oluşmaktadır ve her il
merkezinde kurulur. Gerekli olan hallerde, çocuk mahkemesinin birden fazla dairesi oluşturulabilir (Çocuk Koruma Kanunu
m. 25/1). Çocuk ağır ceza mahkemeleri ise, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla
ilgili davalarda görevlidir (Çocuk Koruma Kanunu m. 26/2). Çocuk ağrı ceza mahkemesi, bir hakim ve yeteri kadar üyeden
oluşmaktadır. Çocuk ağır ceza mahkemeleri, her ilde bulunmaz, coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak
kurulur (Çocuk Koruma Kanunu m. 25/2).
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Ünite 5, sayfa 79’da “Dikkat” ikonundan önceki paragraf metinden çıkartılmıştır.
Uzmanlık mahkemelerinden biri olan trafik mahkemesinin faaliyetlerine son verilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’nda yazılı olan ve hafif para veya hapis cezası veya belgelerin alınmasını/iptalini gerektiren suçların yargılanmasında
görevli mahkemedir. Bugün için adli yargı teşkilatında trafik mahkemeleri kurulmamış olduğundan, trafik davalarına sulh
ceza mahkemeleri bakar.
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Ünite 5, sayfa 80’de “Özel Mahkemeler” başlığı altında yer alan “Asli ticaret mahkemeleri” ile başlayan 2. paragraf metine eklenmiştir.
Asliye ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemesinin görevine giren ticari davaların çözümlendiği mahkemelerdir. 6545 sayılı
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 45. maddesi ile asliye ticaret mahkemeleri, bazı
uyuşmazlıklar bakımından toplu mahkeme haline getirilmiştir. 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş
ve mülga üçüncü fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, “Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir
başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk lirasının üzerinde
olan dava ve işler ile dava değerine bakılmaksızın; iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın kaldırılması, iflâsın kapatılması, konkordato ve
yeniden yapılandırmadan kaynaklanan davalara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hâkimin kesin olarak
karara bağlayacağı işler ile davalara, şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organların azline ve geçici
organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalara, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre yapılan tahkim yargılamasında; tahkim
şartına ilişkin itirazlara, iptal davalarına, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve
tenfizine yönelik davalara ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve sonuçlandırılır.
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Ünite 5, sayfa 81’de “Özel Mahkemeler” başlığı altında yer alan “Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri” ile
başlayan 7. paragraftan bold olan kısım çıkartılmıştır.
Özel mahkemelerden biri de denizcilik ihtisas mahkemeleridir. 5136 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunla denizcilik ihtisas mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerin görev alanı, deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlıklardır. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununa ilişkin uyuşmazlıklara, patent ve faydalı model taklitleriyle ilgili, tasarım taklitleriyle ilgili davalara, marka
taklitleriyle ilgili davalara, iptal davalarına ve ticaret unvanı iptali ve haksız rekabet davalarına bakmakla görevlidir.
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Ünite 5, sayfa 88’de yer alan “Kendimizi Sınayalım” 6. sorunun “C” şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c. Çocuk ağır ceza mahkemeleri
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Ünite 5, sayfa 88’de yer alan “Kendimizi Sınayalım” 7. sorunun “A” şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a. Asliye hukuk mahkemesi
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