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Tüm hakları saklıdır

Öne çıkanlar
Elektronik Haberleşme ve 
Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik

Güncel Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu Kararları

Adli Yargı ve 
Ceza Yargısında 
Yeni Dönem: 
İstinaf
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Adli Yargı ve Ceza Yargısında Yeni Dönem: İstinaf Yolu ve 
Bölge Adliye Mahkemeleri
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun (Kanun) uyarınca 2004 yılında kurulan bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da hizmete 
girmesiyle birlikte Türk adli yargı sisteminde temyiz süreci açısından yeni bir dönem başlamıştır.

Yargıda iş yükünün azalması amacıyla faaliyete geçirilen 
bölge adliye mahkemeleri, istinaf yargılamasının 
yapıldığı ikinci derece mahkemesi olarak görev alacaktır. 
Bu kapsamda, bölge adliye mahkemelerinin kararları 
ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) belirtilen 
şartlarda Yargıtay’da temyiz edilebilecektir.

İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar
Hukuk yargılamasında ilk derece mahkemelerinden 
verilen ve miktar veya değeri 1.500 Türk Lirasını 
geçen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz 
taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, 
itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna 
başvurulabilecektir. 

Ceza yargılamasında ise; ilk derece mahkemeleri 
tarafından verilecek neredeyse tüm kararlarda istinaf 
yoluna başvurulabileceği gibi, 15 yıl ve daha fazla hapis 
cezası içeren hükümler, bölge adliye Mahkemeleri 
tarafından re’sen incelenebilecektir. 

Aynı zamanda Cumhuriyet Savcıları da ilk derece mahkeme kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi 
gün içinde istinaf yoluna başvurabileceklerdir. İstinaf yoluna başvurulması ilk derece mahkemesi kararının 
kesinleşmesini ve icrasını engelleyecektir.

İkinci Derece Yargılama Mahkemeleri
Uygulamaya giren yeni sistemde bölge adliye mahkemeleri “temyiz mahkemesi” değil, “ikinci derece 
yargılama yapan mahkeme” niteliği taşıyacaktır. Bunun en önemli sonucu olarak; bölge adliye 
mahkemeleri, yeniden yargılama yapılmadan sonuca ulaşılmasına olanak bulunmayan durumlarda, 
davaya başından itibaren bakarak karar verebilecektir. Bu durumda istinaf mahkemeleri yeni delil ileri 
sürülememesi, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddialar ve savunmaların dinlenememesi gibi 
bazı istisnalar dışında ilk derece mahkemesinin yapacağı işlemlerin tümünü yapabilme yetkisine sahip 
olacaktır.

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kararlarının Temyizi
Bölge adliye mahkemelerince verilen kararlar, HMK’da belirtilen şartların varlığı halinde Yargıtay’da temyiz 
edilebilecektir.

Ceza yargılamasında; bölge adliye mahkemelerinin ret ve davanın yeniden görülmesi üzerine verdiği 
kararlar, bazı istisnalar (Ceza Muhakemesi Kanunu m.286) dışında temyiz edilebilir. 

Hukuk yargılamasında ise; bölge adliye mahkemelerinin HMK md. 362’de sayılan kararları hariç diğer 
kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
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Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik
13 Temmuz 2016 tarihinde Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemi’ne İlişkin Yönetmelik 
(Yönetmelik), 13 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Yönetmelik çerçevesinde, elektronik haberleşme 
sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin altyapılarına 
ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistem olan Elektronik 
Haberleşme Altyapısı Bilgi Sistemi’ne (EHABS) 
ilişkin hususlar ve elektronik haberleşme altyapı 
tesislerine ilişkin asgari gerekliliklerin belirlenmesini 
amaçlamaktadır.

Yönetmelik’e göre, Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı 
veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri 
Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik 
kapsamında geçiş hakkını kullanacak işletmeciler 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
yayınlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri 
Referans Dokümanı’na uymakla yükümlü tutulmuştur.

Bunun yanında, işletmeciler BTK’nın belirleyeceği usul 
ve esaslara uygun bir şekilde elektronik haberleşme 
altyapılarına, şebekelerine ve hizmetlerine ilişkin bilgileri 
EHABS veri tabanına kaydetmekle ve bu bilgilerin doğru 
ve güncel olmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur. 
Ayrıca, BTK’nın talep etmesi halinde işletmeciler bilişim sistemlerine uzaktan erişim sağlamakla yükümlü 
tutulmuştur.

İşletmecilerin yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığını denetlemek amacıyla BTK re’sen 
veya şikayet üzerine işletmecileri denetleyebilir veya denetletebilir. Söz konusu yükümlülükleri yerine 
getirmediği tespit edilen işletmeciler için çeşitli tutarlarda idari para cezaları öngörülmüştür.

Yönetmelik ile getirilen diğer hükümler ve Yönetmelik’in Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160713-1.htm

Güncel Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun;
•	14.07.2016 tarih, 6935 sayılı kararı ile Yunus Varlık Yönetim A.Ş.’ye 

faaliyet izni verilmesine,
•	30.06.2016 tarih, 6930 sayılı kararı ile, İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin 

ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesine,
•	22.07.2016 tarih ve 6947 sayılı kararı ile, Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin 

faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, 
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler 
sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız 
hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33

The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine 
Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım 
olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teoriler değil. Cevaplar.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


