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1) İdarenin başvurular karşısındaki 60 günlük cevap verme süresi 30 güne düştü. 
 

2) İdarenin kesin olmayan cevabı üzerine ilgilinin başvurudan itibaren 6 aylık bekleme 
süresi 4 aya düştü. 
 

3) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının 
araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri 
mahkemeleri de yetkilidir. 
 

4) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan 
mahsup edilemez. Bu hükmün tek istisnası, “Uyuşturucu ve alkol bağımlılığından arınmak 
amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak” iken 

konutunu terk etmemek tedbiride ikinciistisna olarak düzenlendi.  
Ancak konutunu terk etmemek yükümlülüğü altında geçen her iki gün, cezanın 
mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır. 
 

5) Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği 
hususunda en geç dört aylık aralıklarla; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise resen mahkeme tarafından 
109 uncu madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar verilir.” 
 

6) “Adli kontrol altında geçecek süre: 
Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıldır. 
Ancak bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabilir. 
 
Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, adli kontrol süresi en çok üç yıldır. Bu 
süre, zorunlu hâllerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlarda dört yılı geçemez. 
 
Bu maddede öngörülen adli kontrol süreleri, çocuklar bakımından yarı oranında 
uygulanır.” 
 

7) Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan 
itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine 
aittir. (değişiklik öncesi numara olarak kendisini takip eden sulh ceza hakimliğine aitti 
) İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hâllerde, itirazların gecikmeksizin 
incelenmesi amacıyla, kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği tarafından gerekli 
tedbirler alınır. Sulh ceza hâkimliği işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa 
itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına aittir.” 
 


