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ÖNSÖZ 

Kıymetli meslektaşlarım,  

Baromuz Meslek İçi Eğitim, Yayın ve Yasa İzleme Komis-

yonu’nun katkılarıyla hazırlanan dergimizin yeni sayısıyla huzurları-

nızdayız.  

Tüm dünyayı sosyal ve ekonomik yönden etkileyen pandemi se-

bebiyle ara verdiğimiz meslek içi eğitim seminerleri dâhil olmak 

üzere baromuz avukatlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak 

çalışmalara kaldığımız yerden devam etmekteyiz.  

Hukukun gelişmesine katkıda bulunmak baroların yegâne amaç-

larından biridir. Baro yönetimi olarak evrensel hukuk ilkeleri ışığında 

bizler de bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz.  

Dergimizin bu sayısında;  

Zorunlu bir özel yargılama usulü olan “Seri Muhakeme” ve Mu-

hakeme sırasında “Müdafiinin Rolü”,  

“Adil Yargılanma Hakkı” kapsamında Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin Uygulamacılara Yön Gösterebilecek Son Dönem Ka-

rarları,  

Demokrasi, Etik, Etik Değerler, Özgürlük ve Savunmanın Öz-

gürlüğü üzerine felsefik yaklaşımlar,  

Kanunlara Uymanın farklı bir bakış açısıyla ele alındığı deneme,  

Dürüst Davranma Yükümlülüğü ve Somutlaştırma Yükümlülüğü 

çerçevesinde Vakıa Anlatımında Uyulacak Usul İlkeleri,  

Örnek hesaplama teknikleri ile tazminat tutarlarındaki farklılıklar,  

Temyiz Başvurusunda “Hukuki Neden Belirtme Zorunluluğu” 

ve Temyiz İncelemesinin Sınırları,  

İş Hukukunda Fazla Sürelerle Çalışmanın Neden ve Sonuçları,  
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Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti Kurumunun Koşul-

ları, Delil Tespitine İlişkin Yargılama Usulleri, Delil Tespiti Halinde 

Verilebilecek Kararlar, 

Korona Virüs Salgınının Türk Ceza Hukuku Açısından Değer-

lendirilmesini içeren yazılara yer verilmiştir.  

Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hukukun her 

alanında yeni içerikler üreten meslektaşlarla bu yolda ilerleyerek bü-

yümek temennisiyle…  

Osmaniye Barosu Başkanı  

Av. İbrahim Halil YAVUZDOĞAN 

  



iii 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ........................................................................................................ i 

 

SERİ MUHAKEME VE MÜDAFİİN ROLÜ 

Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER .................................................................. 1 

ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA  AVRUPA İNSAN 

HAKLARI MAHKEMESİ’NİN UYGULAMACILARA YÖN 

GÖSTEREBİLECEK SON DÖNEM KARARLARI ÜZERİNE 

Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL ......................................................................... 9 

DEMOKRASİ, ETİK, ETİK DEĞERLER, ÖZGÜRLÜK VE 

SAVUNMANIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE 

Av. Vedat Ahsen COŞAR ........................................................................... 31 

KANUN KIRICILIĞIMIZ ÜZERİNE NOTLAR 

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ  ......................................................................... 39 

BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNATIN HESAPLANMASINDA 

PROGRESSİF RANT TEKNİĞİ İLE DEVRE BAŞI ÖDEMELİ 

BELİRLİ SÜRELİ RANT TEKNİĞİ'NE GÖRE ÖRNEK 

HESAPLAMA KARŞILAŞTIRMASI 

Av. Nurdane KARA .................................................................................... 47 

VAKIA ANLATIMINDA UYULACAK USUL İLKELERİ 

Av. Ufuk TEKİN ......................................................................................... 61 

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA HUKUKİ NEDEN BELİRTME 

ZORUNLULUĞU ve TEMYİZ İNCELEMESİNİN SINIRLARI 

Av. Feyzullah CİHANGİR ......................................................................... 69 

İŞ HUKUKUNDA FAZLA SÜRELERLE  ÇALIŞMA KAVRAMI 

Av. Efdal GÜLOĞLU ................................................................................ 87 

MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA DELİL TESPİTİ 

Av. İbrahim Onur ÖNAL ......................................................................... 105 



iv 

KORONA VİRÜS SALGINININ TÜRK CEZA HUKUKU 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Av. Zahide GÖKŞENLİ ............................................................................ 115 

HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA ADLİ 

VAKA-NORMAL VAKA AYRIMI BİLDİRİMİ 

Av. Abdullah Göktürk MERCANLI .......................................................... 127 

  



1 

SERİ MUHAKEME VE MÜDAFİİN ROLÜ1 

Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER* 

Bu kısa yazı, meslektaşları hukukumuzda yeni sayılabilecek bir 

alternatif çözüm yöntemi olan seri muhakeme hakkında bilgilendir-

mek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu nedenle yazıda, akademik bir ya-

zım usulü yerine, sorular ve kısa cevaplardan oluşan bir yöntem be-

nimsenmiştir. 

Alternatif Çözüm Yöntemlerine Neden İhtiyaç Var? 

Pek çok hukuk sisteminde; iş yoğunluğunu azaltmak, böylelikle 

duruşma yapılan iş sayısını düşürmek ve bu sayede, kesiksiz ve makul 

sürede sonuçlanan bir yargılama yapma yönünde alternatif çözüm 

arayışları sürmektedir. Türk hukuk sisteminde bu yolların belki de en 

eskisi, çok geniş bir uygulama alanına sahip olmayan ön ödemedir. 

Zaman içerisinde yapılan kanun değişiklikleriyle, onarıcı adalet anla-

yışını ön plana çıkartmak, mağdurun hassasiyetlerini dikkate almak 

ve zararını gidermek amacıyla uzlaştırma kurumunu gittikçe genişle-

yen bir kapsamda uygulanmaya başlamıştır. Bu yolların en yenisi ise, 

seri muhakeme usulü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu Yöntemlerin Uygulanmasını Kabul Etmek, Suçu İkrar 

Etmek Anlamına Geliyor Mu?  

Söz konusu yöntemlerin hiçbiri, şüphelinin suçunu ikrar etmesini 

gerektirmemektedir. 5271 sayılı CMK’nın yürürlüğe giren ilk halinde 

uzlaştırma kurumu, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuş-

turma evresinde ise mahkeme tarafından faile, suçtan dolayı sorum-

luluğunu kabul edip etmediğinin sorulması üzerine kuruluydu. Bu du-

rum, uzlaştırma kurumunun ilk dönemde verimli olamamasının temel 

nedenlerinden biriydi. Seri muhakeme üzerine düşünülürken, bu tec-

rübenin unutulmaması büyük önem arz etmektedir.  

                                                           
1  Bu çalışma ilk kez 2021 yılında Barobirlik Dergisi’nin 51. sayısında yayım-

lanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 31.03.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı kararı 

sonrasında gözden geçirilen yazı, son haliyle yeniden yayımlanmaktadır. 

*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

ABD Öğretim Elemanı 
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Bu noktada akla, söz konusu usulleri kabul eden şüphelinin, za-

ten suçu işlediğini de kabul etmiş olacağı ve bu nedenle bunun gerek-

siz bir hassasiyet olduğu düşüncesi gelebilir. Ancak unutulmamalıdır 

ki uzlaştırma ve seri muhakeme süreçleri, her zaman başarıyla ta-

mamlanmayabilir. Kişinin kendisini suçlayıcı beyanda bulunması 

üzerine kurulu bir usul, sürecin başarısız olduğu bir olasılıkta, adil 

yargılanma hakkının altında yer alan temel güvencelerden olan 

“susma hakkı”, “kendini suçlayıcı delil sunmaya zorlanamama 

hakkı” ve “suçsuzluk karinesini” ihlal eden bir silaha dönüşür. Bu 

nedenle alternatif çözüm yöntemlerinin düzenlenmesi sırasında, adil 

yargılanma hakkı güvencelerinin göz önünde bulundurulması büyük 

önem arz etmektedir. CMK’nın 250/10. maddesinde, seri muhakeme 

bakımından bu durum şu şekilde düzenleme altına alınmıştır. 

“(10) Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamla-

namaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırıl-

ması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi hâllerinde, 

şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile 

bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma 

ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamaz.” 

Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller Hangileri? 

CMK’nın 250/11-13. maddeleri uyarınca seri muhakeme usulü-

nün uygulanmayacağı haller şunlardır: 

 Suçun iştirak hâlinde işlenmesi durumunda şüphelilerden biri-

nin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi  

 Yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve dilsizlik hâlleri. 

  Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosya-

sında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka 

bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması. 

Bu noktada elbette öncelikle Cumhuriyet savcılığının yaptığı hu-

kuki nitelendirme geçerli olacaktır. Ancak şüpheli tarafından seri mu-

hakeme usulünün teklif edilmesinin beklenmesine karşın, Cumhuri-

yet savcılığı bu teklifte bulunmadan iddianame düzenlerse, görevli 
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mahkemeden CMK’nın 174/1-c maddesi2 uyarınca iddianamenin ia-

desi talep edilebilir veya mahkeme re’sen bu yönde karar verebilir. 

Seri Muhakeme Usulü Hangi Suçlarda Uygulanmaktadır? 

Seri muhakeme usulünün uygulanacağı suçlar CMK’nın 250/1. 

maddesinde şu şekilde sayılmıştır: 

(1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak 

kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde 

seri muhakeme usulü uygulanır: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü 

fıkra), 

2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170), 

3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve 

üçüncü fıkra), 

4. Gürültüye neden olma (madde 183), 

5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra), 

6. Mühür bozma (madde 203), 

7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206), 

8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, bi-

rinci fıkra), 

9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 

(madde 268), 

suçları. 

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü 

                                                           
2  CMK’nın 174/1-c maddesi şu şekildedir: 

  “c) (Değişik:17/10/2019-7188/20 md.) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da 

seri muhakeme usulüne tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan 

işlerde önödeme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın 

düzenlenen” 
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ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkralarında belirtilen suçlar. 

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç. 

d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Ben-

zeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde 

belirtilen suç. 

e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 

nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç. 

Bu suçların ortak noktası, diğer suçlara kıyasla ispatın daha az 

karmaşık olmasıdır. Elbette somut olaylar her zaman bu öngörüyle 

uyuşmayabilir. Bu noktada şüphelinin söz konusu usulünün uygulan-

masını kabul etme yönündeki iradesi ve iradeni oluşum süreci belir-

leyici olacaktır. 

Şüphelinin Kabulüne Dayanan Böyle Bir Yöntem Adil Yar-

gılanma Hakkına Uygun Mu? 

Şüpheli veya sanık, -sonuçlarını kavramış olmak ve kamu men-

faatine aykırı olmamak kaydıyla- adil yargılanma hakkının tanıdığı 

güvencelerden vazgeçebilir. AİHS'nin 6. maddesinin sağladığı güven-

celerden feragat, AİHM’nin içtihatlarıyla belirlenen ölçütlere uygun 

olmalıdır: 

“Sözleşme’nin ne sözü ne de ruhu, adil yargılanma hakkına iliş-

kin güvencelerden kişinin özgür iradesiyle açık veya zımni olarak vaz-

geçmesini önlemektedir. Ancak bu vazgeçmenin Sözleşme önünde ge-

çerli olabilmesi için, vazgeçme tartışmaya yer bırakmayacak şekilde 

gerçekleşmeli ve önemi ile orantılı asgari güvenceler sağlanmalıdır. 

Buna ek olarak vazgeçme, herhangi bir kamu menfaati ile çatışma-

malıdır.”3  

Bu noktada AİHM’nin, daha çok Amerikan hukukuna ait olan ve 

Miranda Hakları bağlamında geliştirilen, “bilerek ve tüm sonuçlarını 

                                                           
3  Sejdovic/İtalya [BD], 01.03.2006, §86; Hermi/İtalya [BD], 18.10.2006, §73; 

Dvorski/Hırvatistan [BD], 20.10.2015, §100; Talat Tunç/Türkiye, 27.03.2007, 

§59; Sakhnovskiy/Rusya [BD], 02.11.2010, §90. 
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kavrayarak vazgeçme”4 ölçütüne başvurduğu görülmektedir. Ana-

yasa Mahkemesi ise aynı ölçütü, “bilinçli ve anlayışlı bir şekilde (vaz-

geçme)” biçiminde kullanmaktadır. 5  

Sonuç olarak bu noktada, kişinin seri muhakeme usulünün uygu-

lanmasını hangi şartlar altında kabul ettiği ve usulün doğuracağı so-

nuçları bilip bilmediği ön plana çıkmaktadır. Burada bilmenin gereği 

gibi olmasını sağlayacak kişi, şüphesiz ki müdafidir. 

Seri Muhakeme Usulünde Müdafiin Rolü Nedir? 

CMK’nın 251/2 ve 3. maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcısı 

veya kolluk görevlileri, şüpheliyi, seri muhakeme usulü hakkında bil-

gilendirecek, Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün 

uygulanması şüpheliye teklif edilecek ve şüphelinin müdafii huzu-

runda teklifi kabul etmesi hâlinde bu usul uygulanacaktır. 

Bu noktada uygulamada, şüphelinin teklifi kabul edeceğini söyle-

mesi halinde müdafi çağırıldığı, aksi takdirde sürece devam edildiği 

görülmektedir. Oysa şüpheli söz konusu usul hakkında müdafi tarafın-

dan bilgilendirilmeden, haklarını ve doğacak sonuçları bilemez. Kaldı 

ki Kanun’da, müdafiin çağırılması şüphelinin usulün uygulanmasını 

kabul etmesi şartına bağlanmamıştır ve söz konusu uygulama hatalıdır. 

Dolayısıyla şüpheli, kolluk veya savcılık tarafından ikinci fıkra uya-

rınca bilgilendirildikten sonra; şüpheliye, süreç hakkında bilgi almak 

ve haklarını ayrıntılı biçimde öğrenmek için müdafi yardımından fay-

dalanmak isteyip istemediği sorulmalıdır. Şüpheli müdafi talep ettiği 

takdirde, şüpheli ve müdafie teklif hakkında başkalarının duyamaya-

cağı şekilde görüşebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır.  

Müdafi şüpheliyle kollukta nasıl baş başa görüşüyor ve ifade ver-

meden önce ona hukuki yardımda bulunuyorsa, aynı şekilde burada 

da kararın alınması sürecinde şüpheliye hukuki yardımda bulunmalı-

dır. Sonrasında şüpheli, müdafiiyle savcının karşısına çıkarak seri 

                                                           
4  Bkz. Pishchalnikov/ Rusya, 24.09.2009, §78; Dvorski/Hırvatistan (Büyük Da-

ire), §101.  
5  Abdülselam Tutal başvurusu [GK], 08.04.2015, §72. 
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muhakeme usulünün uygulanmasını kabul edip etmediğini beyan et-

melidir. Bilindiği üzere adliyelerin yönetimi ve buna ilişkin mali kay-

naklar Cumhuriyet başsavcılığının kontrolündedir. Dolayısıyla birkaç 

odanın bu uygulamaya imkân verecek şekilde ayrılması, basit bir idari 

işlemle sağlanabilir. 

Aksi takdirde, müdafiin işlevi, seri muhakeme usulünün uygu-

lanmasını tasdik etmekten ibaret olur. Kanun koyucunun amacı bu de-

ğildir. Eğer bu uygulama değiştirilmeyecekse, o zaman Kanun ve Yö-

netmelik, şüphelinin müdafi yardımından faydalanma hakkını daha 

etkili bir şekilde koruyacak ve arkasından dolanılmasına imkân ver-

meyecek doğrultuda değiştirilmelidir. 

Şüpheli Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasını Kabul Et-

tiğinde Cumhuriyet Savcılığı Yaptırımı Belirlediği Talepnameyi 

Nasıl Düzenleyecek ve Müdafiin Bu Noktadaki İşlevi Ne Olacak? 

Şüpheli seri muhakeme usulünün uygulanmasın kabul ederse, 

CMK’nın 251/4. maddesi fıkraları uyarınca öncelikle savcılık yaptı-

rımı belirleyecektir. Bu noktada, kanunda iddia pazarlığı modeli ben-

zeri (plea bargaining) bir pazarlık usulü açıkça düzenlenmemiştir. An-

cak savcıya yaptırımın belirlenmesi konusunda tanınan geniş takdir 

yetkisi düşünüldüğünde olması gereken, savcılığın müdafi ile durumu 

müzakere ederek karar vermesidir. Böylelikle sürecin başarı ihtimali 

de artacaktır.  

Savcılık makamı yarı oranında indirime konu olacak temel ce-

zayı belirleme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Buna ek 

olarak savcılığın talepnamede 250/5 ve 6. madde uyarınca seçenek 

yaptırımlara çevirme, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bıra-

kılmasına karar verme yetkilerinin de olduğu düşünüldüğünde, müda-

fiin bu noktadaki işlevi çok daha büyük önem kazanmaktadır. 

Sonuç olarak savcılık makamı CMK’nın 250/8. maddesi uya-

rınca düzenleyeceği talepnameyi, asliye ceza mahkemesine göndere-

cektir. 
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Talepnameyi Alan Mahkeme Nasıl Hareket Edecek ve Bu 

Noktada Şüpheliye ve Müdafie Düşen Yükümlülük Ne? Anayasa 

Mahkemesi’nin 31.03.2021 Tarihli ve 2021/26 Sayılı Kararı Bu 

Noktada Neyi Değiştirdi? 

Talepname mahkemeye gönderildikten sonra, şüpheli müdafiiyle 

birlikte mahkeme huzuruna çıkacaktır. Bu noktada Anayasa Mahke-

mesi’nin 31.03.2021 tarihinde CMK’nın 250/9. maddesi hakkında 

verdiği iptal kararına kısaca değinmek gerekir. Düzenlemenin iptal-

den önceki halinde, talepnamenin sunulduğu yerel mahkeme yalnızca 

talepnamede belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurabiliyordu. 

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet savcılığının talepnamesi karşısında 

deyim yerindeyse mahkemenin elini bağlayan bu düzenlemeyi; yargı 

bağımsızlığına, hakimlerin vicdani kanaatlerine göre karar vermesi ve 

suçsuzluk karinesine aykırı bularak 

İptal kararı sonrasında 8.7.2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanunun 

22. maddesiyle hükümde değişikliğe gidilmiştir. CMK’nın 231/9. 

maddesinin son hali aşağıdaki gibidir ve 7331 sayılı Kanun’la eklenen 

kısım kalın karakterlerle gösterilmektedir: 

“Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra 

üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği, eylemin seri muhakeme 

usulü kapsamında olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre 

mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiği kanaatine varırsa talep yazı-

sında belirtilen yaptırımdan daha ağır olmamak üzere dört ila yedinci 

fıkra hükümleri doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi 

reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması 

amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mazeretsiz ola-

rak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş̧ sayılır.” 

Bu noktada mahkemenin, savcılığın sunduğu delilleri vicdani ka-

naati doğrultusunda değerlendirerek bir sonuca varması gereklidir. 

Eğer daha fazla araştırma yapılmasını ve delil toplanmasını gerektiren 

bir durum varsa; mahkeme, soruşturmayı sürdürmesi için dosyayı 

Cumhuriyet başsavcılığına göndermelidir. 
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7331 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle sekizinci fıkraya eklenen 

cümle uyarınca, mahkemenin Kanun’da belirtilen çerçevede eksiklik-

lerin giderilmesi amacıyla dosyayı Cumhuriyet savcılığına gönder-

mesi mümkündür. Savcılık eksikleri tamamladıktan sonra, talepna-

meyi yeniden mahkemeye sunacaktır. 

231/9. maddede mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüphe-

linin, bu usulden vazgeçmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Dola-

yısıyla şüpheli, mahkeme tarafından açılacak duruşmada hazır bulun-

mak zorundadır. Duruşmada yalnızca müdafi hazır bulunmadığı tak-

dirde ise, mahkemenin bir müdafi görevlendirerek ve hazır bulunma-

sını sağlayarak duruşma açması gerekir. 

Mahkeme Kararına Karşı Kanun Yollarına Gitmek ve Bi-

reysel Başvuru Yapmak Mümkün Mü? 

CMK’nın 250/14. maddesi uyarınca talepname üzerine kurulan 

hükme karşı, itiraz kanun yolu açıktır. Dolayısıyla şüpheli ve müdafi, 

hükmü veren mahkemeye verilecek bir dilekçeyle CMK’nın 267. vd. 

maddesindeki genel usul uyarınca itiraz edebilir. Hükmü veren mah-

keme itiraz üzerine kararını değiştirmediği takdirde, dosyayı itiraz 

merciine gönderecek ve merciin incelemesi sonucunda karar kesinle-

şecektir. Kesinleşen hüküm, ancak bir olağanüstü kanun yolu olan ka-

nun yarına bozma yoluna götürülebilir. 

Karar kesinleştikten sonra, süreçte yaşanan adil yargılanma 

hakkı ihlallerinden dolayı bireysel başvuru yapılması teorik olarak 

mümkündür. Bu noktada en kuvvetli olasılık, kanımızca şüphelinin 

seri muhakeme usulünün uygulanmasını ilişkin rızasının ve sürece 

yönelik kabulünün bilinçli ve sonuçlarını kavrayarak gerçekleşmeme-

sidir. Burada müdafiin varlığının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. 

Müdafi tutanakların gerçeğe uygun tutulmasını sağlamalı ve etkili bir 

hukuki yardımda bulunmalıdır. Aksi takdirde, seri muhakeme usulü-

nün uygulanmasını kabul eden şüphelinin, adil yargılanma hakkına 

ilişkin bazı güvencelerden bilinçli ve sonuçlarını kavrayarak vazgeç-

tiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nin kabul edilemezlik kararı 

vermesi ihtimali yüksek olacaktır. 
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ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA  

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN 

UYGULAMACILARA YÖN GÖSTEREBİLECEK SON 

DÖNEM KARARLARI ÜZERİNE 

Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL*  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin [AİHS] adil yargılanma 

hakkını düzenleyen 6. maddesinde yer alan usuli güvenceler “medeni 

hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklar” ve bir bireye “cezai 

alanda yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verilmesi” sıra-

sında geçerlidir. Adil yargılanma hakkı AİHS’nin 6. maddesinde ol-

duğu gibi, T.C. Anayasası’nın 36. maddesinde ve BM Medeni ve Si-

yasi Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesinde düzenlenmiştir.  

AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrası temel kavramı ihtiva etmekte 

olup, suç isnadı altındaki bireylere uygulanan 3. fıkra da sınırlı olma-

yan şekilde, savunmanın güvencelerine yer vermiştir ve aslında tüm 

güvenceler birinci fıkradaki temel prensibin uzantısıdır1. Akademik 

nitelikte olmayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin [AİHM] 

adil yargılanma hakkı ile ilgili son dönem kararlara uygulamacıların 

yararlanabilmesi adına değinecek olan bu çalışmada “suç isnadı altın-

daki” bireylere uygulanan bazı güvence ve ilkelere ilişkin güncel iç-

tihat ele alınacaktır.  

                                                           
*  İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, Galatasaray Üniversitesi 

Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi 
1  GÖZÜBÜYÜK Şeref-GÖLCÜKLÜ Feyyaz-SAYGILI Abdurrahman, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitapevi, 12. bası, Ankara, 

2019, s. 294; AİHS 6. madde kapsamındaki hakların birbiriyle ilişkisi açısın-

dan bkz: TANER Fahri Gökçen, Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil yargı-

lanma Hakkı Bağlamında Çelişme ve Silahların Eşitliği, Seçkin Yayıncılık, 1. 

bası, 2019, s. 47 vd.  
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1. Yasayla Kurulmuş Bir Mahkemede Yargılanma Hakkının 

Kapsamına İlişkin Güncel Kararlar 

AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrasında “herkesin” davasının cezai 

alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar vere-

cek olan2, “yasayla kurulmuş”, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme ta-

rafından görülmesini isteme hakkına sahip olduğu teminat altına alın-

mıştır. “Yasayla kurulmuş” deyimi sadece ulusal yasaya değil aynı 

zamanda bu yasanın niteliğine gönderme yapar. Kendisini düzenleyen 

özel kurallara uymasıyla ve heyetin her bir davada oluşumuyla da il-

gilidir3. Bu güvence ile amaçlanan, keyfi müdahaleyi önleyici temi-

natların bulunmasıdır. Bu şekilde, kişi ya da somut olaya göre yargı-

lama mercii oluşturma yolu kapanacak ve keyfilik engellenecektir4.  

Her ne kadar bu çalışmada AİHM kararları üzerinde durulacaksa 

da, 25 Ağustos 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler [BM] İnsan Hakları 

Komitesi’nin İspanyol Yargıç Baltazar Garson tarafından 2016 yı-

lında yapılan başvuruda verdiği ihlal kararına değinmekte fayda bu-

lunmaktadır. BM İnsan Hakları Komitesi bu davada, BM Medeni ve 

Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 14. 

ve suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen 15. maddesi kapsa-

mında bir ihlal kararı vermiştir5. Bu ihlal kararı, özellikle yargıçların 

                                                           
2  Suç isnadı kavramı açısından bkz: DOĞRU Osman-NALBANT Atilla, İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, 1. Cilt, Avrupa 

Konseyi, 1. bası, 2012, s. 616; İNCEOĞLU Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mah-

kemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Basım, 3. bası, 2008, s. 83 

vd.; Uygulanabilirlik sorunu açısından bkz: ESEN Egemen, İnsan Hakları Av-

rupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı Doktrini, On İki Levha Ya-

yıncılık, 1. bası, 2020, s. 281 vd.  
3  Detaylı bilgi için bkz: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, 6 Madde 

Rehberi Adil yargılanma Hakkı (Ceza Hukuku Yönü), s. 17, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_TUR.pdf [E.T. 

31/08/2021] 
4  GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ-SAYGILI, y.a.g., s. 275 
5  UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE, Baltasar Garzón tri-

als were arbitrary and failed to comply with principles of judicial independence 

and impartiality, https://www.ohchr.org/EN/News Events/Pages/Display-

News.aspx?NewsID=27410&LangID=E [E.T. 31/08/2021] 
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verdikleri kararların içeriğinden dolayı cezalandırılma veya yargı-

lanma korkusu olmadan kanunu yorumlayabilmeleri ve uygulayabil-

melerine yapılan vurgu açısından önem arz etmektedir.  

Yargı bağımsızlığına ilişkin ilkeler bakımından önemli olan BM 

İnsan Hakları Komitesi’nin Baltazar Garson kararı AİHM önündeki 

başvurularda da kullanılabilecek destekleyici tespitler içermektedir. 

Karara konu hukuki mesele aslında yargı sistemleri üzerinde siyasi 

etkinin hissedildiği tüm ülkeler açısından benzer özellikler taşımakta-

dır. İspanyol Yargıç Garson’un yürüttüğü iki yargılama kapsamında 

görevi kötüye kullandığı iddiası ile hakkında başlatılan yargılamalar 

dolayısıyla hakkında yürütülen soruşturmalar, ceza kanunlarının 

baskı unsuru olarak kullanılması konusunu gündeme getirmektedir. 

Öyle ki, Yargıç Garson, Franco davasında yargı yetkisini kabul et-

mesi ve Gürtel davasında savunma avukatları ve sanıklar arasındaki 

iletişimi hukuka aykırı şekilde dinlettiği yönündeki iddialar bağla-

mında açılan davalarda yargılanmıştır. Franco davasında beraat eder-

ken, Gürtel davasında ise 11 yıl meslekten men edilme cezasına 

mahkûm olmuştur. İnsan Hakları Komitesi, başvuru tarihinden 5 yıl 

sonra karara bağladığı davada Yargıç Garson’un Gürtel davasındaki 

mahkumiyetinin keyfi ve öngörülemez nitelikte olduğunu tespit et-

miştir. Komite’ ye göre mahkumiyet belirli, açık ve öngörülebilir bir 

kanun maddesine dayanmamaktadır Adil yargılanma hakkı açısından 

ise yargılamanın adil yürütülmediğine ve yargılamanın yürütülme-

sinde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine riayet edilmediğine, temyiz 

hakkının bulunmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkı kapsamın-

daki usuli güvencelerin sağlanmadığına karar vermiştir6.  

BM İnsan Hakları Komitesi’nin yargı bağımsızlığının da altını 

çizen bu güncel kararından evvel AİHM de Sözleşme’nin 6. madde-

sinin 1. fıkrası kapsamında adil yargılanma hakkının tarafsız ve ba-

ğımsız yasayla kurulmuş mahkemede yargılanma bileşeni açısından 

                                                           
6  HUMAN RIGHTS IN PRACTICE, Baltasar Garzón v Spain: Important Deci-

sion by the United Nations Human Rights Committee, https://static1.squares-

pace.com/static/5b82ab175b409b90d4c99071/t/6128aaeb 

3a45245213d39111/1630055147753/Press+Statement+HRiP+FI-

NAL+27821.pdf [E.T. 31/08/2021] 
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yeni bir ihlal kararı vermişti. Guðmundur Andri Ástráðsson v. İzlanda 

kararıyla “yasayla kurulmuş” mahkemeye ilişkin güvencelerin kapsa-

mını genişletmiştir7. AİHM Büyük Dairesi bu davada bir eşik testi 

uygulamış ve yasayla kurulmuş mahkeme tarafından yargılanma hak-

kının kapsamına yargıç atama prosedüründeki usulsüzlükleri de dahil 

etmiştir. AİHM tarafından bu davada oluşturulan ölçütler, belirli bir 

yargı organına atama sürecinde gerçekleşen usulsüzlüklerin kanunla 

kurulmuş mahkeme hakkının ihlalini gerektirecek ağırlıkta olup ol-

madığını ve birbiriyle yarışan menfaatler arasındaki dengenin somut 

olayın koşullarında ulusal makamlar tarafından adil ve ölçülü biçimde 

kurulup kurulmadığını değerlendirirken dikkate alınmalıdır. Bu eşik 

testinde yer alan ölçütler i) yargıç atama prosedüründe ulusal hukuka 

açık bir aykırılığın olup olmadığı8 ile ilgili ulusal kurallara görünüşte 

uygun bir yargısal atama usulü söz konusu olsa dahi, erkler ayrılığı ve 

hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde atama sürecindeki en temel 

kuralları tamamen göz ardı eden bir durum olup olmadığı ii) ulusal 

hukuka aykırılıkların yargısal atama usulünün temel herhangi bir ku-

ralına ilişkin olup olmadığı9 ve iii) yasayla kurulmuş mahkeme hak-

kının iddia edilen ihlallerinin ulusal mahkemeler tarafından etkili bi-

çimde gözden geçirilip geçirilmedikleri ve giderilip giderilmedikleri10 

olarak belirlenmiştir.  

Buna göre AİHM, “hâkimlerin atanması usulünün temel kural-

larına ilişkin, yani “kanunla kurulmuş mahkeme” hakkının özünü et-

kileyen aykırılıkların, bu hakkın ihlali sonucunu doğurmasının olası 

olduğu görüşündedir. Her bir olayda AİHM, hâkimlerin atanmasına 

ilişkin uygulanabilir ulusal kurallara aykırılığın, başta yürütme ol-

mak üzere devlet idaresinin diğer organları tarafından, bahse konu 

zamanda geçerli ulusal kurallarınca öngörülmeyen bir ölçüde atama 

                                                           
7  Guðmundur Andri Ástráðsson v. İzlanda, no. 26374/18, 01/12/2020 
8  Guðmundur Andri Ástráðsson, §§ 244-245 
9  Guðmundur Andri Ástráðsson, § 246 
10  Guðmundur Andri Ástráðsson, § 248 
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usulünün bütünlüğüne zarar veren, aşırı bir takdir hakkı kullanabile-

ceği şeklinde gerçek bir tehlike oluşturup oluşturmadığını saptamalı-

dır11”.  

Bununla birlikte ikincillik prensibi çerçevesinde12, ulusal mah-

kemeler, gerekli adil dengenin nasıl sağlanacağında takdir yetkisine 

sahip olmakla birlikte; bu denge çalışmasını gerçekleştirirken, Söz-

leşme’den kaynaklanan yükümlülüklerine uymak zorundadırlar13. 

(i) AİHM, bu davada, bahse konu eşik testini göz önünde tutarak; 

hakkın özünü zedeleyen ağır usulsüzlükler nedeniyle yargı makamına 

atanan hâkimin başvurucunun yargılamasına katılması dolayısıyla, 

başvurucunun “yasayla kurulmuş mahkeme” hakkından yoksun kılın-

dığı sonucuna varmıştır14.  

(ii) Aynı doğrultuda, Büyük Daire’nin İzlanda kararını takiben, 

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Polanya davasında ise, Mahkeme yine 

yukarıda bahsedilen kriterleri uygulayarak, bu sefer, başvurucu şirke-

tin şikayetini inceleyen Anayasa Mahkemesi’ndeki üyenin ağır usul-

süzlük içeren seçiminde yasayla kurulmuş mahkeme hakkının ihlal 

edildiğine karar vermiştir15.  

Bu davada, Mahkeme somut olayın koşullarında yasama organı-

nın ve yürütmenin eylemlerinin Anayasa Mahkemesi üzerinde yasa 

dışı bir dış etki oluşturmuş olduğuna kanaat getirmiş ve yargıcın Ana-

yasa Mahkemesi'ne seçilmesine ilişkin usuldeki ihlallerin, seçim sü-

recinin meşruiyetini zedeleyecek ve “yasayla kurulmuş bir mahkeme” 

hakkının özünü zedeleyecek şekilde ağır olduğu tespitini yapmıştır. 

                                                           
11  Guðmundur Andri Ástráðsson, § 247 
12  SPANO Robert, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Geleceği - İkincillik, 

Süreç Temelli Denetim ve Hukuk Devleti, https://www.istanbulbarosu.org. 

tr/HaberDetay.aspx?ID=15793&Desc=%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-Mah-

kemesinin-Gelece%C4%9Fi-S%C3%BCre%C3%A7-Temelli-Denetim-ve-

Hukuk-Devleti [E.T. 31/08/2021] 
13  Takdir marjı doktrini ve takdir marjının kapsamını belirleyen kriterler bakı-

mından bkz: ESEN, y.a.g., s. 66 vd.  
14  Guðmundur Andri Ástráðsson, § 289 
15  Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Polonya, no. 4907/18, 07/05/2021 



Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL  

14 

Polonya hukukunda, bahse konu ağır usulsüzlüklere itiraz edilebile-

cek bir yol bulunmaması da son kriter olarak dikkate alınmıştır16.  

2. Mahkemeye Erişim Hakkı Kapsamında Usul Kurallarının 

Aşırı Şekilci Yorumlanması Bakımından  

Mahkemeye erişim hakkı Sözleşme’nin 6 § 1 maddesiyle gü-

vence altına alınan adil yargılanma hakkının bir bileşenini oluştur-

maktadır. Ancak, mahkemelere erişim hakkı mutlak bir hak değildir 

ve hakkın özü zedelenecek şekilde veya zedeleneceği ölçüde kişiye 

bırakılan erişimi kısıtlamayan veya azaltmayan bazı sınırlandırmalara 

tabi tutulabilir. Ek olarak, söz konusu sınırlandırma meşru bir amaç 

taşımıyorsa ve seçilen sınırlandırma yolu ile güdülen amaç arasında 

makul bir orantılılık ilişkisi bulunmuyorsa, bu sınırlandırma Söz-

leşme’nin 6 § 1 maddesi ile uyumlu olmayacaktır17. Adil yargılanma 

hakkı maddi adaleti değil şeklî adaleti temin etmeye yönelik güven-

celer içermektedir. Dolayısıyla da adil yargılanma hakkı davanın ta-

raflardan biri lehine sonuçlanmasını garanti etmemekte, temel olarak 

yargılama sürecinin ve usulünün hakkaniyete uygun olarak yürütül-

mesini teminat altına almaktadır18. Bireysel başvuru kapsamında, yar-

gılamada derece mahkemelerinin kanun hükümlerini bariz takdir ha-

tası veya açık bir keyfîlik oluşturan bir durumun bulunup bulunmadı-

ğına bakılmaktadır19.  

Mahkemelerin usul kurallarını özellikle süre konusunda sert 

ve/veya şekilci biçimde uygulamaları konusu, adil yargılanma hakkı 

bağlamında mahkemeye erişim hakkı kapsamında ele alınır. Kuznet-

sov ve diğerleri v. Rusya başvurusunda ulusal mahkemelerin aşırı şe-

kilci uygulaması ile temyiz başvurusunun süreden reddi konusunda 

verilen ihlal kararı önemli tespitleri barındırmaktadır20. Bu davada, 

                                                           
16  Xero Flor w Polsce sp. z o.o, §§ 288-290; Aynı yönde bkz: Polonya Yüksek 

Mahkeme’nin Disiplin Dairesi’ne yapılan atamalar bakımından verilen ihlal 

kararı için: Reczkowicz v. Polanya, no. 43447/19, 22/7/2021 
17  Baka v. Macaristan [BD], no. 20261/12, 23/06/2016, § 120 
18  ANAYASA MAHKEMESİ M.B. [GK], B. No: 2018/37392, 23/7/2020, § 80 
19  TANER, y.a.g., s. 57; ANAYASA MAHKEMESi, Songül Serin [GK], B. No: 

2017/35648, 20/5/2021, §39; D.Y.S. v. Türkiye, no. 49640/07, 16/07/2015 
20  Kuznetsov ve diğerleri v. Rusya, no. 56354/09 24970/08, 13/03/2018, § 45 
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başvurucuların itirazları, kanunda öngörülen sürenin aşılması gerek-

çesiyle reddedilmiştir. Somut olayın şartlarında Mahkeme, başvuru-

cuların temyiz talebinin aşırı şekilci bir uygulamayla reddedilmesinin 

adil yargılanma hakkı bağlamında mahkemeye erişim hakkını ihlal 

ettiğine kanaat getirmiştir.  

AİHM Üçdağ v. Türkiye kararında Anayasa Mahkemesi’nin bi-

reysel başvuruyu başvuru süresine ilişkin kuralın dar şekilde yorum-

lanarak başvurucunun mahkemeye erişim hakkının orantısız şekilde 

sınırlanmasında adil yargılanma hakkının ihlaline karar vermiştir. 

Bahse konu davada 30 günlük başvuru süresinin ne şekilde hesaplan-

dığına ilişkin bir gerekçe bulunmazken, aşırı bir şekilci uygulama so-

nucunda başvurucun süre aşımı nedeniyle reddedildiğine kanaat geti-

rilmiştir. Mahkeme sonuç olarak başvuru hakkına ilişkin sürenin baş-

langıcının başvuru sahibinin fiilen etkin olarak bilebileceği andan iti-

baren geçerli olması gerektiğinin altını çizmiştir21.  

3. Avukata Erişim Hakkı Ve Yargılamanın Bütünü Açısın-

dan Değerlendirilmesi  

AİHM, adil yargılama hakkını yargılama süreci boyunca ortaya 

çıkan her bir işlem açısından değil, yargılamanın bütününü ele alarak 

denetlemektedir22. Genel olarak, avukata erişim, susma hakkı, kendini 

suçlamama hakkı, hukuki yardım hakkından feragat ve tüm bu hakla-

rın Sözleşme’nin 6. maddesinin ceza kısmı bakımından yargılamanın 

bütünsel adilliği ile olan ilişkisine dair genel ilkeler bakımından Ibra-

him ve Diğerleri/Birleşik Krallık, Simeonovi/Bulgaristan ve Be-

uze/Belçika AİHM Büyük Daire kararlarından yararlanılabilir23. Bu 

bölümde ise, AİHS’nin 6. maddesinin 1. ve 3. fıkrası özelinde sa-

vunma hakkı çerçevesinde, şüphelinin ifadesinin alınması sırasında 

avukatının olmaması ve bu ifadenin yargılamanın sonunda mahkumi-

yet kararına esas teşkil etmesinin farklı görünümlerine değinilecektir. 

                                                           
21  Üçdağ v. Türkiye, no. 23314/19, 31/08/2021, §§ 48-49 [Henüz kesinleşmemiştir] 
22  TANER, y.a.g., s. 53  
23  Ibrahim ve diğerleri v. Birleşik Krallık, [BD], no. 50541/08, 13/09/2016, §§ 

249-74; Simeonovi v. Bulgaristan [BD], no. 21980/04, 12/05/2017, §§ 110-20; 

Beuze v. Belçika [BD], no. 71409/10, 09/11/2018, §§ 119-50 
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Ancak tüm ihtimallerde ortak nokta AİHM’nin yargılamanın bütü-

nünü ele alması ve bir bütün olarak adilliğinin zarar görüp görmedi-

ğine ilişkin değerlendirmesi olacaktır.  

AİHS’nin 6 § 1. maddesinin tanıdığı adil yargılanma hakkının 

yeterince uygulanabilir ve etkili olabilmesi için kural, her davanın 

kendine özgü koşulları ışığında bu hakkın kısıtlanması için zorunlu 

sebepler olmadıkça, şüpheliye, ilk kez sorgulanmasından itibaren 

avukata erişim hakkı sağlanmasıdır. İstisnai olarak zorunlu sebeplerin 

gerekçe gösterilmesi durumunda dahi savunma hakkının özüne doku-

nulmamalıdır. Bu çerçevede, avukata erişimin sağlanmadığı bir ifa-

dede şüphelinin kendi hakkında suçlayıcı beyanda bulunması ve bu-

nun mahkumiyete esas teşkil etmesi halinde sanığın savunma hakkı 

zedelenmiş olur. Salduz v. Türkiye davasında avukata erişimin siste-

matik olarak reddedilmesi savunma hakkı bakımından adil yargı-

lanma hakkının ihlaline sebebiyet verilmesi için yeterli sayılmıştır24. 

Başvurucunun gözaltında bulunduğu sırada avukat yardımından ya-

rarlanamamasının savunma hakkına telafi edilemeyecek şekilde zarar 

vermiş olduğuna kanaat getirilmiştir. Bununla birlikte, Beuze v. Bel-

çika başvurusunda Büyük Daire’nin geldiği nokta şüpheli müdafiinin 

ifadede bulunmaması ve ifadenin mahkumiyet kararına esas teşkil et-

mesi halinin somut olayın koşullarında yargılamanın bütünü dikkate 

alınarak değerlendirilmesidir. Dolayısıyla da, artık bu ihlal iddiası 

otomatik bir ihlal sonucuna yol açmayacak ve her olayda somut ola-

yın şartları dikkate alınacaktır25.  

Örneğin, Mehmet Zeki Çelebi v. Türkiye başvurusunda, başvu-

rucu aleyhinde yürütülen yargılamanın genel olarak adilliği, soruş-

turma aşamasında başvuranın avukat hakkına getirilen sistematik kı-

sıtlamadan kaynaklanan temel usulî eksiklik, ulusal mahkemelerin 

söz konusu eksikliği telafi edememiş olmaları ve mahkumiyet kararı 

verilirken avukat yokluğunda verilen ifadelerin kullanılmış olmasında 

adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir26.  

                                                           
24  Salduz v. Türkiye [BD], no. 36391/02, 27/11/2008 
25  Beuze, §§ 193-194 
26  Mehmet Zeki Çelebi v. Türkiye, no. 27582/07, 28/01/2020, § 71 
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AİHM, avukatı yokluğunda ve baskı altında alınan ifadelerin 

başka bir yargılamadaki sanık aleyhine kullanılmasında27 ve yargıla-

mayı yürüten mahkemenin söz konusu ifadelerin kabul edilebilirliğini 

incelenmeden dava dosyasına dâhil etmesinde, ulusal mevzuatta usule 

ilişkin güvencelerin avukat yokluğunda alınan ifadelerin kullanılma-

sının önlenmesi bakımından işlemediğini tespit etmesi halinde Söz-

leşme’nin 6 §§ 1 ve 3 (c) maddesinin ihlal edildiğine karar vermesi 

için yeterli görmektedir28.  

Öte yandan, kolluk ifadesi sırasında, şüphelinin kendi seçtiği 

avukatın / zorunlu müdafiin bulunmaması noktasında AİHM şüpheli-

nin müdafii hakkından açık feragat olup olmadığını dikkate almakta-

dır29. AİHM’ne göre, “Mahkeme, bir avukatın yardımından fayda-

lanma hakkının polis tarafından ifade alınması sürecinin başından 

sonuna kadar geçerli olduğunu, alınan ifadelerin okunup şüphelinin 

bunları teyit ederek imzalaması istendiği kısımların da bu sürece 

dâhil olduğunu, zira avukat yardımının ifade alma sürecinin bu nok-

tasında aynı derecede önemli olduğunu yineler. Polis tarafından ifade 

alındığı esnada avukatın hazır bulunması ve aktif yardımının, belli 

amaçlara hizmet eden önemli bir usuli güvencedir. Bunun amaçların-

dan biri de şüphelinin iradesi dışında, cebir ve baskı yöntemleri kul-

lanılarak delil elde edilmesini önlemek ve şüphelinin polis tarafından 

kendisine soru sorulduğunda konuşmayı veya susmayı tercih etme öz-

gürlüğünü korumaktır (…). Mahkeme, ayrıca, Sözleşme’nin 6. mad-

desinin ne lafzının ne de özünün bir kişinin adil yargılanmayla ilgili 

güvencelerden kendi özgür iradesi ile açıkça veya zımnen, feragat et-

mesini engellediğini yineler. Bu durum, bir avukatın hukuki yardımın-

dan faydalanma hakkı için de geçerlidir. Ancak, Sözleşme bağla-

mında etkili olabilmesi için, bu tür bir feragatin tartışmaya mahal 

vermeyecek şekilde ortaya konulması ve önemine uygun düzeyde as-

gari güvencelerin sağlanması gerekmektedir. Böyle bir feragatin 

                                                           
27  Ömer Güner v. Türkiye, no. 28338/07, 04/09/2018; Desde v. Türkiye, no. 

23909/03, 01/02/2011 
28  Ömer Güner, §§ 38-39 
29  Harun Gürbüz v. Türkiye, no. 68556/10, 30/07/2019 
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açıkça yapılması gerekmemekle birlikte; haktan özgür irade ile bi-

linçli ve akıllı bir biçimde vazgeçilmesi şarttır. Üzerine atılı suç bu-

lunan bir kişinin 6. madde kapsamındaki önemli bir haktan zımnen 

(davranışları yoluyla) feragat ettiğine kanaat getirilebilmesi için, ki-

şinin davranışlarının sonuçlarının ne olacağını mantıklı bir şekilde 

öngörebileceğinin ortaya konulması gerekmektedir. Dahası, söz ko-

nusu feragat, önemli bir kamu yararına aykırı olmamalıdır (…)30.”  

Özetle ifade etmek gerekirse, başvurucunun avukat yardımından 

faydalanma hakkından feragat edip etmediği31, başvurucunun avukata 

erişimine kısıtlama getirilmesi için somut olayın şartlarında “zorlayıcı 

sebepler” olup olmadığı ve yargılamaların bütünsel adilliğinin sağla-

nıp sağlanmadığı dikkate alınır. Bununla birlikte, adil yargılanma 

hakkı bakımından avukat yardımından faydalanma hakkına getirilen 

kısıtlamaların yargılamaların bir bütün olarak adilliğine neden telafi 

edilemez bir şekilde halel getirmediğini göstermek hükümetin sorum-

luluğundadır32.  

Öte yandan, Akdağ v. Türkiye başvurusunda 33 başvurunun polis 

ifadesi sırasında avukat hakkından matbu formu imzalayarak açıkça 

feragat etmediği kanaatine varılarak oybirliği ile ihlal kararı verilmiş-

tir. Ancak iki yargıcın müşterek mutabık görüşünde kolluk ifadesi sı-

rasında avukattan feragatinin sonuçları bakımından AİHM’nin gerek-

çesinin, yargılamada dikkate alınacak delillerin değerlendirilmesi da-

hil bazı hususlarda belirsizlik taşıdığına işaret edilmiştir. Somut kara-

rın, sanığın her matbu ifadesinin mutlaka gerçekliğinin tartışmaya 

açık olacağı anlamına gelecek şekilde yorumlanmaması gerektiği 

ifade edilmiştir34.  

                                                           
30  Harun Gürbüz, §§ 58 ve 59 
31  Bkz: Yoldaş v. Türkiye, no. 27503/04, 23/02/2010, § 13; Bozkaya v. Türkiye, 

no. 46661/09, 05/09/2017, § 42 
32  Simeonovi, § 132; Ibrahim ve diğerleri, § 265 
33  Akdağ v. Türkiye, no. 75460/10, 17/09/2019 
34  Akdağ, Yargıç BOŠNJAK ve Yargıç YÜKSEL’in müşterek mutabık görüşü, 

§§1 ve 2 
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Bununla birlikte, kendi kendini suçlayıcı beyanda bulunmamış 

başvurucular açısından da konuyu ele almak gerekir. Kolluk ifade-

sinde avukatı bulunmayan başvuranın suçlamaları reddetmesi, kendi-

sini suçlayıcı beyanda bulunmaması ya da susma hakkını kullanması 

ve mahkumiyet kararının başvuranın ifadelerinden başka kanıtlara da-

yandığı durumlarda AİHM, soruşturmanın ilk aşamasındaki usule 

ilişkin kusurların, ceza yargılamalarının bir bütün olarak adilliğine 

geri döndürülemez biçimde halel getirmediğini kanıtladığına kanaat 

getirebilmektedir35. Elbette bu tespitler somut olayın kendine özgür 

şartlarının yargılamanın bütünü çerçevesinde değerlendirilmesi ve 

sistematik bir kısıtlamanın sonucu olmaması gerekir.  

Son olarak, ifade sırasında avukatın bulunması zorunluluğuna 

ilişkin getirilen güvence aynı zamanda işkence ve kötü muamelenin 

önlenmesine ilişkin de bir teminattır. AİHM’ne göre işkence, insanlık 

dışı ve onur kırıcı muameleden elde edilen delile dayanılarak karar 

verilmesi, Sözleşmenin 3. maddesinin ihlali yanında hakkaniyete uy-

gun yargılama hakkına da aykırılık teşkil edebilir36. Susma hakkı ve 

kendi aleyhinde beyanda bulunmaya zorlanmama hakkı ihlal edilmek 

suretiyle elde edilen delilin kullanılması 6. maddenin sağladığı usuli 

güvencelerin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu gü-

vencenin sağladığı koruma sanığı ifade alınması sırasında baskı ve 

zorlama olmadan özgür irade kullanabilmesine yöneliktir. Özellikle 

kendi aleyhinde beyanda bulunmaya zorlanmama hakkı bir ceza da-

vasında iddia makamının, sanığın iradesine aykırı baskı ve zorlama 

yöntemleriyle elde edilmiş delillere başvurmadan iddiasını kanıtla-

mak istediğini varsayar. AİHM’ne göre:  

“165. Tespit edilen Sözleşme ihlalinin niteliğinin incelenmesi 

konusunda ise Mahkeme, Sözleşme’nin 8. maddesi ihlal edilerek elde 

edilen bilginin delil olarak kullanılmasının yargılamayı bir bütün ola-

rak Sözleşme’nin 6. maddesine aykırı adil olmayan bir duruma getirip 

                                                           
35  Mehmet Ali Eser v. Türkiye, no.1399/07, 15/10/2019, §§ 58 ve 59; Aynı 

yönde, Pervane v. Türkiye, no. 74553/11, 08/09/2020 
36  GÜNGÖR Burak, Suç İsnadı Altında Bulunanlar Yönünden Silahların Eşitliği 

ve Çelişmeli Yargılama Hakkı, On İki Levha, 1. Bası, 2021, s. 129; pek çok 

karar arasında bkz: Jalloh v. Almanya [BD], no. 54810/00, 11/07/2006 
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getirmediği meselesinin, başvurucunun savunma haklarına saygı gös-

terilmesi ve söz konusu delilin kalitesi ve önemi gibi, olayın içinde 

bulunduğu şartlara bakılarak karara bağlanabileceğini hatırlatır (krş. 

diğerleri arasında, yukarıda geçen Khan, § 35-40; yukarıda geçen 

P.G. ve J.H. – Birleşik Krallık, §77-79; ve 6. maddenin ihlali bulun-

mamış olan Bykov – Rusya [BD], no. 4378/02, §94-98, ECHR 2009-

...,). Ancak, Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlali suretiyle elde edilen 

delilin ceza davasında kullanılması konusunda farklı bir düşünce dev-

reye girer. Sözleşme’de güvence altına alınan mutlak nitelikte çekir-

dek haklardan birinin ihlali sonucu elde edilen bu tür bir delilin ka-

bulü, mahkumiyet üzerinde belirleyici olmasa bile, yargılamanın adil-

liği üzerinde ciddi sorunlar doğurur (bk. İçöz – Türkiye (k.k.) no. 

54919/00, 9 Ocak 2003; yukarıda geçen Jalloh, §99 ve 104; Göçmen 

– Türkiye, no. 72000/01, §73-74, 17 Ekim 2006; ve yukarıda geçen 

Harutyunyan, §63). 

166. Mahkeme, ikrarlar konusunda, işkence (krş. Örs ve Diğer-

leri – Türkiye, no. 46213/99, §60; yukarıda geçen Harutyunyan, §63, 

64 ve 66; ve Levinta - Moldava, no. 17332/02, §101, 104 ve 105) veya 

Sözleşme’nin 3. maddesine aykırı diğer kötü muameleler (krş. Söyle-

mez - Türkiye, no. 46661/99, §107, 122-124, 21 Eylül 2006; ve yuka-

rıda geçen Göçmen, 73-74) sonucu elde edilmiş ifadelerin, maddi 

olayları kanıtlamak üzere ceza davasında delil olarak kabulünün, yar-

gılamayı bir bütün olarak adil olmayan bir duruma getirdiğini tespit 

etmiştir. Bu tespit, ifadelerin kanıtlayıcılık değeri bulunup bulunma-

dığına ve kullanılmalarının sanığın mahkumiyeti bakımından belirle-

yici olup olmadığına bakılmaksızın uygulanır (ibid). 

167. Sözleşme’nin 3. maddesini ihlal eden bir kötü muamelenin 

doğrudan bir sonucu olarak elde edilen maddi delilin yargılamada kul-

lanılması konusunda ise Mahkeme, şiddet fiillerinin, en azından iş-

kence olarak nitelendirilebilecek fiillerin bir sonucu olarak elde edilen 

suçlandırıcı maddi delile, kanıtlayıcılık değeri ne olursa olsun, hiçbir 

zaman mağdurun suçluluğunu kanıtlamak üzere dayanılamayacağı 

kanaatindedir. Bunun dışında bir sonuç, Sözleşme’nin 3. maddesini 

oluşturanların yasaklamak istedikleri ahlaken kınanacak türden bir 

eylemi dolaylı olarak meşrulaştırmaya hizmet eder, başka bir deyişle, 
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‘vahşiliğin üzerine hukuk örtüsü örter’ (bk. yukarıda geçen Jalloh, 

§105). Mahkeme Jalloh kararında, işkence kapsamına girmeyen fakat 

insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele olarak nitelendirilebilecek bir ey-

lemle elde edilen maddi delilin kullanılmasının her zaman, yani özel-

likle delile atfedilen ağırlığa, kanıtlayıcılık değerine ve sanığın delili 

kabulüne ve yargılamada kullanılmasına itiraz etme fırsatı bulup bu-

lamadığına bakılmaksızın, yargılamayı adil olmayan bir duruma geti-

rip getirmediği sorununu çözmeden bırakmıştır. Olayın içinde bulun-

duğu özel şartlar nedeniyle o davada Sözleşme’nin 6. maddesinin ih-

lal edildiği sonucuna varmıştır (ibid., §107-108).” 

Bununla birlikte adil yargılanma hakkı bakımından dayanılan di-

ğer kanıtların da hukuka aykırılığının değerlendirilmesi ve yargılama-

nın bütünü itibariyle hakkaniyete aykırı olup olmadığının tespiti ge-

reklidir. Yukarıda bahsi geçen Jalloh davasının aksine, Gäfgen v. Al-

manya davasında AİHM başvurucuyla ilgili olayın özel koşulları 

içinde, insanlık dışı muamele vasıtasıyla ifade alınmasından sonra 

toplanan söz konusu maddi delillerin dışlanması talebinin reddedil-

mesinin, başvurucunun mahkumiyeti ve cezası üzerinde bir etkisi bu-

lunmadığı sonucuna varmaktadır. Somut olayın kendine özgü şartla-

rında AİHM, başvurucunun sanık haklarına ve kendi aleyhinde be-

yanda bulunmaya zorlanmama hakkı da saygı gösterildiğinden, yar-

gılamanın bir bütün olarak adil olduğu kabul edilebilir37. 

Öte yandan, AİHM sadece ifadesi sırasında kamu görevlileri ta-

rafından değil, üçüncü kişilerce uygulanan kötü muamele sonunda 

elde edilen delillerin yargılamada mahkumiyete esas teşkil eden delil 

olarak kullanılmasını da değerlendirmiş ve adil yargılanma hakkının 

ihlal edildiğine karar vermiştir38.  

4. Delillerin Değerlendirilmesi  

AİHM, yargılamaların bir bütün olarak hakkaniyete uygun yürü-

tülüp yürütülmediğine karar verirken, ulusal mahkemeler tarafından 

                                                           
37  Gäfgen v. Almanya [BD], no. 22978/05, 01/06/2010, § 187 
38  Ćwik v. Polanya, no. 31454/10, 05/11/2020, §§ 90-91 
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savunma hakkına saygı duyulup duyulmadığının ve özellikle başvu-

rucuya delillerin kabul edilebilirliğine ve doğruluğuna itiraz etme ve 

söz konusu delillerin kullanımına karşı çıkma imkânının sağlanıp sağ-

lanmadığının dikkate alınması gerektiğini ifade eder. Delillerin kali-

tesi, elde edildiği koşulların delillerin güvenirliğine veya doğruluğuna 

gölge düşürüp düşürmediği göz önüne alınır. Ulusal mahkemeler bu 

konuda esasa etki edecek nitelikteki savunma argümanlara cevap ver-

meli ve araştırmak için gerekeni yapmalıdır. Aksi takdirde AİHM in-

celemesi devreye girer. AİHM’ne göre, “delillerin güvenirliğinin tar-

tışmalı olduğu durumda, delillerin kabul edilebilirliğinin incelenmesi 

için adil usullerin bulunması daha da önemli hâle gelmektedir”39. 

AİHS’nin 6. maddesi kapsamında göz önüne alınan temel kriter, 

ceza yargılamalarının bütünsel olarak adil olup olmadığıdır40. Dola-

yısıyla kural olarak, belirli bir tür delilin kabul edilebilir olup olmadı-

ğını incelemek derece mahkemelerinin görevidir. AİHM, ikincillik il-

kesi çerçevesinde, devlet makamlarının Sözleşme’den kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini inceler. AİHM, adil 

yargılanma hakkı kapsamında delillerin değerlendirilmesi ile ilgili ya-

pacağı incelemede, yargılamayı bir bütün olarak ele alacak ve sa-

vunma hakkının yanı sıra bir bütün halinde yargılama kapsamında ça-

tışan menfaatler arasında adil bir denge gözetilip gözetilmediğini in-

celeyecektir41.  

Mehmet Duman v. Türkiye başvurusunda, AİHM, başvurucu 

aleyhine toplanan kritik delillerin hangi koşullar altında elde edildiği 

hususunu aydınlığa kavuşturmak üzere yargılamayı yürüten mah-

keme tarafından herhangi bir gerçekçi adımın atıldığına ikna olma-

mıştır. AİHM’ne göre, somut olayın şartlarında, başvurucunun ifade-

lerini mahkeme önünde birçok kez reddederek geri çekmesine karşın 

                                                           
39  Ömer Güner, § 72 
40  Habran ve Dalem v. Belçika, no. 43000/11 ve 49380/11, 17/01/2017, §§ 94-96 
41  Mağdur hakları ve savunma hakkı arasındaki denge bakımından bkz: Y. v. Slo-

venya, no. 41107/10, 28/05/2015 
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yargılamayı yürüten mahkemenin bunları başvurucunun mahkumiye-

tinde esas alması Sözleşme’nin 6 §§ 1 ve 3 (c) maddesinin ihlal edil-

diğine karar vermesi için yeterli görülmüştür42. 

Laska ve Lika v. Arnavutluk başvurusunda AİHM kimlik tespiti 

ve teşhis işlemi aşamasında avukat bulunmamasını ve bu soruşturma 

işleminin gerçekleştirilmesindeki usule aykırılıkları ele almıştır. Bu 

dava kapsamında başvurucu esas olarak soruşturma aşamasında kim-

lik tespiti sırasında toplanan tanık ifadelerine dayanarak mahkum 

edilmiştir. Teşhis işlemi sırasında avukat bulunmaması ve teşhis işle-

minin gerçekleştirilmesindeki usule aykırılıkların ve itiraz hakkının 

tanınmamış olmasının, soruşturma aşamasındaki usulsüzlüklerin yar-

gılamanın bütününün adilliğine ciddi şekilde zarar vermiş olduğuna 

karar verilmiştir43.  

Öte yandan, AİHM, yerel mahkemelerin, aramada ele edilen de-

lillerin kabul edilebilirliği, güvenilirliği ve niteliğinin yanı sıra ger-

çekleştirilen aramanın kanuna uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir ince-

leme yürütüp yürütülmediğini de değerlendirmektedir. Örneğin 

arama esnasında bulunan belgelerin başvurucunun mahkûmiyetindeki 

belirleyici rolü göz önüne alındığında, AİHM yargılamayı yürüten 

mahkemenin söz konusu hususları mümkün olan en sıkı şekilde ince-

lemeye tabi tutmasının zorunlu olduğu kanaatine varmaktadır. Yargı-

lamayı yürüten mahkemenin gerekçeli kararında arama tanıklarına 

ilişkin yasal gerekliliği yerine getirip getirmediklerini değerlendirme-

den, yetersiz ve basmakalıp bir gerekçelendirme ile aramanın hukuka 

uygun olduğunu kabul etmesi ve aramanın kanuna uygunluğunun 

yanı sıra elde edilen delillerin kabul edilebilirliği, doğruluğu ve güve-

nilirliğine karşı belirli, ilgili ve önemli itirazlarını usule uygun şekilde 

incelediğini ve bu itirazlara etkin şekilde yanıt verdiğini göstereme-

diği dikkate alınarak adil yargılama hakkının ihlaline karar verilebil-

mektedir44.  

                                                           
42  Mehmet Duman v. Türkiye, no. 38740/09, 23/10/2018, § 46 
43  Laska ve Lika v. Arnavutluk, no. 12315/04 17605/04, 20/04/2010 
44  Budak v. Türkiye, no. 69762/12, 16/02/2021, § 86 
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Özetle, AİHM, başvurucunun, yargılamada belirleyici rol oyna-

yan delillerin kanuna uygunluğu, kabul edilebilirliği, doğruluğu ve 

güvenilirliği olan savunmalarına, bu hususları usule uygun şekilde de-

ğerlendirdiklerini gösterebilecek gerekçeler sunmayarak etkin usuli 

güvenceler sağlamaktan kaçınıyor gibi görünen yerel mahkemelerin 

uygun bir yanıt vermediği durumlarda adil yargılanma hakkı bakımın-

dan ihlal sonucuna varmaktadır. Nitekim özellikle arama esnasında 

bulunan belirleyici nitelikteki delillerin, gerekli usuli güvenceler uy-

gulamaksızın kullanılması, başvurucu açısından yargılamayı hakka-

niyete aykırı hale getirebilmektedir.45 

AİHM Ayetullah Ay v. Türkiye kararında da başvurucunun ara-

mada el koyulan telefonundan elde edilen deliler bakımından delilin 

güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin şüphe uyandırmasına rağmen ye-

rel mahkemelerin bu hususlara ilişkin herhangi bir inceleme yürütme-

diğini ve böylece başvurucunun mahkûmiyetine dayanak oluşturan 

delillere etkili bir şekilde itiraz etme hakkından mahrum edildiğini 

tespit etmektedir. “Mahkemenin, Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamın-

daki görevi, belirli bir sonuç için, delilin yeterliliğini veya ispat değe-

rini bildirmek değil, yargılamaların bir bütün olarak adilliğinin; usuli 

ve kurumsal güvencelerin ve Sözleşme’nin 6. maddesinin özünde mev-

cut olan adil yargılanmaya ilişkin temel ilkelerin objektifinden sağla-

nıp sağlanmadığını değerlendirmektir”46. Somut olaya özgü şartları 

dikkate alan AİHM, başvurucunun mahkumiyetine esas teşkil eden 

delilin gerçekliğine, doğruluğuna ve niteliğine ilişkin belirli ve detaylı 

argümanlarına, bu argümanları, ya hiç ele almayan ya da yeterli ge-

rekçe sunmaksızın reddeden yerel mahkemeler tarafından, yeterli bir 

yanıt verilmediğine hükmetmiştir. Böyle bir durum, açıkça, adil yar-

gılanmaya ilişkin temel koşulları karşılayamamış, adaletin doğru şe-

kilde tecelli ettirilmesine halel getirmiş ve demokratik bir toplumda, 

mahkemelerin kamuoyunda uyandırması gereken güvene zarar ver-

miştir47.  

                                                           
45  Budak, §§ 88-89 
46  Ayetullah Ay v. Türkiye, no. 29084/07 1191/08, 27/10/2020, § 192 
47  Ayetullah Ay, § 193; Hükümet’e bildirilen derdest davalar bakımından, pek 

çok başvuru arasında, bkz: Sağlam v. Türkiye, no. 14894/20; bu noktada baş-

vurucuların taleplerinin yargılama sırasında dosya kapsamında elde edilen bazı 

delillere erişimin sağlanması bağlamında Mahkemenin somut olayın kendine 
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Diğer taraftan, etkin pişmanlıktan yararlananlar ya da itirafçılar 

açısından da konuya değinmekte fayda bulunmaktadır. Örneğin, Er-

kapić v. Hırvatistan davasında48 uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin bir 

polis soruşturması sırasında üç tanık, başvurandan eroin satın aldıkla-

rına dair ifadeler vermiştir. Başvurucunun duruşması sırasında üç ta-

nık da ifadelerini polis baskısı altında verdiklerini iddia ederek ifade-

lerini geri çekmişlerdir. Başvurucunun avukatı, ifadelerin kanuna ay-

kırı olarak alınmış olması nedeniyle dava dosyasından çıkarılmasına 

yönelik bir karar verilmesi talebinde bulunmuştur. Fakat yargılamayı 

yapan mahkeme bu talebi reddetmiş ve bu delillere dayanarak başvu-

ranı mahkûm etmiştir. Derece mahkemesinin itiraz konusu olan ifa-

delerin alınma biçimini ve koşullarını tespit etmeye yönelik herhangi 

bir adım atmaması AİHM tarafından dikkate alınmıştır. Dolayısıyla 

tek delil olmamakla beraber, başvurucunun mahkumiyetinde belirle-

yici delil olan tanık ifadelerinin güvenilirliği ve doğruluğu hakkında 

ciddi kuşkular bulunmasına rağmen derece mahkemelerince göz 

önüne alınmaması sonucunda, AİHM yargılamanın bütününü dikkate 

alarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir49.  

Aynı şekilde, Adamço v. Slovakya davasında da, bir tanığın ifa-

desini değiştirmesi ve başvurucuyu suçlayıcı beyanda bulunması baş-

vurucunun yargılamasında belirleyici bir aşama teşkil etmektedir. Do-

layısıyla AİHM bu tanıktan elde edilen delilin tek değilse bile başvu-

rucu aleyhinde belirleyici delil olduğunu tespit etmiştir. AİHM’ne 

göre, “AİHM, suçlanmama veya diğer menfaatler karşılığında tanık-

lar tarafından verilen ifadelerin kullanımının yargılamanın adilliğini 

şüpheye düşürebileceğini yinelemiştir. Böyle ifadeler, nitelikleri ge-

reği manipülasyona açıktır ve salt karşılık olarak teklif edilen avan-

taları elde etmek ya da kişisel intikam için verilebilirler. Taraflı ola-

bilecek ve doğrulanmamış iddialar temelinde bir kişinin suçlanabile-

ceği ve yargılanabileceği riski, bu itibarla hafife alınmamalıdır50.” 

                                                           
özgü koşullarına göre farklı sonuçlara vardığı kararları bulunmaktadır, bkz: 

Sigurður Einarsson ve diğerleri v. İzlanda, no. 39757/15, 04/06/2019; Rook v. 

Almanya, no. 1586/15, 25/07/2019, Habran ve Dalem, § 117 
48  Erkapić v. Hırvatistan, no. 51198/08, 25/04/2013 
49  Erkapić, § 87 
50  Habran ve Dalem, § 100 
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Somut olayda AİHM, derece mahkemesinin tanıktan elde edilen 

delilin kendi hesabına suça karışmış bir tanıktan kaynaklandığına her-

hangi bir şekilde önem atfedilmediğini kaydetmiştir. Aksine bu delil, 

ulusal mahkemeler tarafından herhangi diğer bir delil gibi incelenmiş 

ve değerlendirilmiştir. Dolayısıyla AİHM, bu delilin başvurucunun 

yargılamasındaki önemi gözetildiğinde; mevcut davanın koşullarında 

bu delilin kullanımına, yargılamanın bütüncül olarak adilliğini temin 

etmek için uygun güvencelerin eşlik etmediğini tespit etmiştir.51 

Sonuç yerine…. 

Bu çalışmada adil yargılanma hakkı kapsamında, suç isnadı al-

tında bulunan birey açısından uygulamacıların yargılamalarda dile ge-

tirebileceği son dönemde verilmiş bazı AİHM kararları üzerinde du-

rulmuştur. Özellikle adil yargılanma hakkı kapsamında kanunla ku-

rulmuş mahkemede yargılanma hakkının kapsamını genişleten içti-

hat, yargı bağımsızlığı ilkesini de kuvvetlendirecek önemli tespitleri 

içermektedir. Diğer taraftan, adil yargılanma hakkı bakımından “yar-

gılamanın bütünü” dikkat alındığından, uygulamacılar tarafından de-

lillerin hukuka aykırılığının değerlendirilmesi ile ilgili olarak yargıla-

manın bütününe yarattığı etkinin somut biçimde gerekçelendirilme-

sine odaklanılmalıdır. Bireysel başvuru yapılırken, derece mahkeme-

leri önünde dile getirilmiş olması beklenen adil yargılanma hakkına 

ilişkin ihlal iddialarının ayrı ayrı adil yargılanma hakkının alt bileşen-

leri olarak bireysel başvuru formunda da detaylandırılması gerekmek-

tedir. Hakkaniyet uygun bir yargılama yapılmasını engelleyen hukuka 

aykırı elde edilmiş delillerin değerlendirilmesi ve avukata erişim kı-

sıtlamalarına ilişkin şikayetlerin, somut başvurularda gerekçeli bir bi-

çimde ve yargılamanın bütünü dikkate alınarak ortaya konulması baş-

vurunun akıbeti bakımından önemlidir.  

  

                                                           
51  Adamčo v. Slovakya, no. 45084/14, 12/11/2019, §71; aksi yönde bkz. Habran 

ve Dalem, § 117 
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DEMOKRASİ, ETİK, ETİK DEĞERLER, ÖZGÜRLÜK VE 

SAVUNMANIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE 

Av. Vedat Ahsen COŞAR 

Gerek kişisel gerekse toplumsal düzeyde taşınması, uğruna mü-

cadele edilmesi ve hayata geçirilmesi gerçekten ağır bir yük olan de-

mokrasi, her şeyden önce bir yaşam biçimi, bir kültür, hayata ve in-

sanlara karşı bir tavır, bir duruş ve en önemlisi, farklılıklara tahammül 

etmek değil, farklılıkları kurucu bir olarak kabul etmektir. 

Siyasi görüşlerimiz, dünyaya ve hayata bakış açımız, sorunları 

kavrayışımız, bu sorunları çözmek hususundaki yaklaşımımız ara-

sında farklılıklar olabilir ki, bu doğaldır ve kaçınılmazdır. Ancak ev-

rensel bir değer ve kavram olan demokrasi konusunda tek bir standart 

vardır ve o da demokrat olmaktır.  

Demokrat olmak demek, sağcı veya solcu olmak demek değil, 

çoğu zaman bize göre “öteki” olan başkalarının haklarını ve gerçek-

lerini görmemizi engelleyen bir perde işlevi gören, yetiştiğimiz çev-

renin, konuştuğumuz dilin ve sahip olduğumuz milliyetin ötesine ge-

çebilmek demektir.  

Demokrat olmak demek, iç politika, dış politika, sosyo-politik 

meselelerde ve özellikle insan hakları konusunda, insan davranışları 

için tek bir standart arama ve buna uyma çabası demektir; kamusal 

alanda belirli bir reçeteye, bir slogana, bir dogmaya, ortodoksiye ve 

ortodoksi bir parti çizgisine uygun şekilde davranmamak demektir; 

omurgalı olmak, konuşulması gereken yerde susmamak, popülist ve 

şövenist kabadayılıklara rağbet etmemek demektir.  

Kuşkusuz bütün bunlar, bir değer bilgisine sahip olmayı, o değer 

bilgisinin emrettiği şekilde davranmayı ve hareket etmeyi gerektirir. 

Bu değer bilgisine sahip olmak, bu bağlamda demokrat olmak, 

demokrasiye mündemiç olan laikliği, insan haklarına dayalı hukuk 

devleti ile bu nitelikteki bir devletin ayrılmaz unsuru ve parçası olan 
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sosyal devleti savunmak ise, en başta hukukçuların, avukatların ve 

onların meslek örgütlerinin görevidir.  

Esasen her şeyden önce etik ilkelerden ve değerlerden oluşan hu-

kuk devletinin ve “ötekinin/başkasının” haklarının korunması üzerine 

kurulu olan insan haklarının savunulması ve korunması görevinin, 

kendi kuruluş yasası ile Barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne veril-

miş olmasının nedeni de budur.  

Hukukun üstünlüğünü inşa etmenin, ülke olarak çok uzağında ol-

duğumuz demokrasinin tesisi, Cumhuriyetimizin demokrasi yönünde 

ve yolunda evrilmesi ve dolayısıyla demokrasi açığının giderilme-

siyle insan haklarının korunabilmesinin objektif koşulu, hiç kuşkusuz, 

bunların ne olduğunun bilinmesi ile bunların içselleştirilmesini, süb-

jektif koşulu ise, etik değerlere ve bu değerler bilgisine sahip olunma-

sını gerektirir.  

Hukukçuları, avukatları diğer meslek mensuplarından ayıran en 

önemli özellik, bu değerler bilgisine sahip olabilecek şekilde eğitil-

meleri ve bu değerleri kullanabilecek şekilde yetiştirilmeleridir.  

Az yukarıda da işaret edildiği üzere, hukukun üstünlüğünün ve 

insan haklarının savunulması ile korunması görevinin, diğer meslek 

örgütlerine değil de, özellikle Barolara ve Baroların çatı örgütü olan 

Türkiye Barolar Birliği’ne verilmiş olması bundan dolayıdır.  

Peki! Etik nedir, etik değerler bilgisi, mesleki etik ne demektir?  

Yunanca "kişilik, karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden 

türetilen ve ahlakı felsefi açıdan inceleyen düşünce sisteminin adı 

olan “etik”, bir ahlak felsefesidir. Buna göre etik, bilgi adına değil, 

eylem adına harekete geçen ahlakiliktir ve varlığını pratikte, yani uy-

gulamada, yani eylemde, yani fiilde gösterir. Bu yönüyle “fiiliyat üre-

tici bilgi” olan etik, düşünce ile fiilin birlikteliği ve tutarlılığıdır.  

İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, suç, değer, erdem, vicdan, özgür-

lük gibi kavramları ve insani değerleri esas alan ve buna bağlı olarak 

insana dair tüm yargılarla ve doğrularla ilgili olan etik, o nedenle ve 

aynı zamanda bir değerler bilgisidir.  
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Ahlakın kişisel nitelikte olmasına, kişinin kendi doğru ve yanlış-

ları üzerindeki kendi düşünce, görüş ve duygularına dayanmasına ve 

dolayısıyla değişken bulunmasına karşın, etik ve etik kurallar, her in-

san, her meslek, her meslek mensubu, her toplum, her topluluk için 

aynıdır, değişmez niteliktedir ve evrenseldir. 

Bizim mevzuatımızda “Avukatlık Meslek Kuralları” olarak yer 

alan “Meslek Etiği”, uygulamalı etiğin bir parçası ve alt dalı olup iş 

ortamındaki ve ilişkilerindeki etik kuralları düzenler.  

Nitekim bu kurallar da, felsefi açıdan temel etik kavramlar olan 

özgürlük gibi, iyi ve kötü gibi, sorumluluk gibi, erdem gibi, ahlaki 

eylem/fiil gibi değerleri kapsar.  

Bu yönden bakıldığında avukatlık meslek kuralları, diğer bir de-

yişle avukatlık meslek etiği, avukatın mesleki yönden iyi olmasının, 

avukatlık mesleğini özgür olarak, erdemli, sorumlu ve ahlaki bir şe-

kilde icra etmesinin günlük hayat pratiğidir.  

Felsefi yönden etik kavramların en başında hiç kuşkusuz özgür-

lük gelir. Siyasi bir kavram olan, çoğu zaman ve pek çoğumuzun kav-

ramın kendisindeki ve retoriğindeki cazibeye kapılarak kullandığımız 

özgürlük, açıklanması gerçekten güç bir kavramdır.  

Öyle ki, eşitlikçi liberal felsefeciler, bireysel özgürlükleri çok 

fazla önemli ve değerli bulurken, özgürlük kavramına daha mesafeli 

ve bağımsız yaklaşan kimi çağdaş siyaset felsefecileri; benlik, rasyo-

nalite anlayışları, ahlaki sistemler, siyasal tercihler, farklı hayat tarz-

ları arasında herhangi bir ayrım yapmazlar, özgürlüğü sadece bir kav-

ram olarak ele alırlar ve o çerçevede açıklarlar.  

Marks’ın geliştirdiği felsefe bağlamında özgürlük, edinilmiş 

haklar toplamı olmayıp, bir süreçtir. Özgürlüğü insani faaliyetin ev-

renselliği olarak tanımlayan Marks’a göre, insan, kendisini aşan, 

kendi sınırlarını sürekli olarak genişleten yaratıcı bir varlıktır. Onun 

için Alman İdeolojisi’nde Marks, özgürlüğü “insanın kendisini ve tüm 

konulardaki yeteneklerini geliştirme olanağına sahip olması” şeklinde 

tanımlar, Komünist Manifesto’da ise, “her bir insanın kendisini özgür 

bir şekilde geliştirmesi” gerektiğine vurgu yapar.  
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Sade insanlar olarak, felsefi tartışma ve tanımlamaların dışında 

olan bizler, özgürlüğü, toplumsal ilişkilerimizde ortaya çıkan kimi sı-

nırlamalar bağlamında düşünür ve o nedenle gündelik konuşmaları-

mızda, özgürlüğü, sınırlamaların ya da engellerin olmaması şeklinde 

anlar ve o şekilde tanımlarız. 

Ne var ki, gerçek öyle değildir. Jean – Jacques Rousseau’nun, 

“Sosyal Sözleşme” isimli eserinde, “İnsan özgür doğdu, ama her 

yerde zincirler vardı” şeklinde ifade ettiği üzere, insanların ve toplum-

ların hayatında hemen her alanda ve konuda çok sayıda kısıtlayıcı ku-

rallar, sınırlamalar ve sınırlandırmalar vardır. 

Bu bağlamda ve öncelikle ifade etmek gerekir ki, özgürlükle il-

gili her türlü önerme, belirli yasakları ve sınırlamaları içermedikçe 

hem ciddi değildir hem de fazlasıyla eksiktir. Aynı şekilde ve siyasi 

düşünce temelinde, sadece özgürlüğü ve özgür bir toplumu talep 

edenler, bu alanda mevcut hangi sınırlamaların kaldırılmasının ge-

rekli olduğunu ortaya koymadıkça tutarlı olmadıkları gibi, doğru bir 

yerde ve pozisyonda da değildirler. 

Zira özgürlük, sınır ve kural tanımamayı değil, toplumları, tanı-

dıkları ve izin verdikleri toplam özgürlük miktarı yönünden karşılaş-

tırmak ve eleştirmek koşuluyla, sınırların ve kuralların hukukla belir-

lenmesini ve bunun önceden öngörülebilmesini gerektirir. Esasen hu-

kukun ve hukuk devleti olmanın asgari koşullarından birisi de budur. 

Her ne kadar, İngiliz hukukçusu ve düşünürü Bentham, “yürür-

lüğe konulan her yasa bir özgürlük ihlalidir” demek suretiyle, bir ba-

kıma yasa ve hukuk ile özgürlüğü birbirinin karşıtı olarak göstermekte 

ve özgürlükle, özgürlüğün sınırlanması arasındaki zorunlu dengeye, 

ancak toplumsal yarara ve duyacağımız hazza yapacağı katkıyla ula-

şılabileceğini savunmakta ise de, elimizde hazları derecelendirecek, 

ortak faydayı ölçecek bir alet olmamakla, değişik türden sınırlamala-

rın fayda temelinde kabul edilmesi ve karşılaştırılması da mümkün ve 

doğru değildir. 

Sanırım bu konudaki doğru anlayış, kendisini büyük İngiliz dü-

şünürü Locke’la ifade eden gelenekçi liberal yaklaşımdır. Esasen 
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Locke’un, “Hukukun amacı, özgürlükleri kaldırmak veya kısıtlamak 

değil, aksine özgürlüğün çerçevesini çizmek suretiyle özgürlüğü ko-

rumak ve özgürlük alanını genişletmektir” demiş olması da bunun ka-

nıtıdır. 

Yine bu konudaki bir diğer doğru yaklaşım, Locke’un, daha ge-

nel bir ifade ile liberal geleneğin izini süren Hayek’in ifadesi ile her 

kanunun kötü olmadığını, hukuki çerçevenin özgürlük için akılcı bir 

zorunluluk olduğunu, bir bütün olarak özgürlüğün ve onun bir parçası 

olarak özgür eylemin, ancak önceden bilinen kurallardan oluşan hu-

kuki bir çerçeve içinde mümkün olabileceğini kabul etmek ve özgür-

lüğü bu çerçevede tanımlamak ve savunmaktır. 

Bu genel açıklamalar çerçevesinde, eğer bu yazı kapsamında 

olan “savunmanın bağımsızlığı ve özgürlüğü” ilkesini ele alırsak, 

önce şu tespiti yapmak ve ifade etmek gerekir; evrensel ve tarihsel bir 

perspektifle, temel bir insan hakkı olan savunma, her şeyden önce ba-

ğımsız ve özgür olmalıdır. Buradaki özgürlük anlayışı, “bir şeyden 

özgürlük/freedom from” olarak tanımlanan, diğer bir deyişle müda-

haleden hoşlanmayan “negatif özgürlük” anlayışıdır. 

Bizim Avukatlık Yasa’mızın 1.maddesinde yer alan “yargının 

kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” ifadesi 

de özü itibariyle bu amaca yöneliktir. Öyle ki, bu maddede vurgula-

nan “bağımsızlık” kavramı, avukatın önce kendisine, kendi siyasi gö-

rüşleri ile dini inancına ve daha sonra da müvekkili ile devlete karşı 

bağımsızlığını, yani özerkliğini içerir. O nedenle, bu anlamda bağım-

sızlık, aynı zamanda “özerklik olarak özgürlük” ilkesinin bir başka 

ifadesi ve karşılığıdır. 

İngiliz siyaset bilimcisi Norman P. Barry’nin, “Modern Siyaset 

Teorisi” isimli kitabında göndermede bulunduğu eleştirmenlere göre, 

‘negatif özgürlük’, ancak değerli bir şeye katkı sağladığı sürece 

önemli ve değerlidir. Burada katkı sağlanan değer özerkliktir. “Özerk-

lik olarak özgürlük” ise, kişiye açık olan seçeneklerin genişliğine ve 

çeşitli amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan koşullara işaret 

ettiği için, o sınırlamanın yokluğu anlamındaki özgürlükten çok daha 

fazla bir şeydir. Özerklik olarak özgürlük, en aşırı pozitif özgürlük 
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teorilerinde olduğu gibi, bireysel sübjektif tercihlerin devlet tarafın-

dan tamamen yok edilmesini gerektirmez, sadece soyut tercihleri ger-

çek fırsatlara dönüştürecek geniş kolaylıklar sunan kurumları talep 

eder. 

O nedenle, bağımsız ve özerklik olarak özgür olması gereken sa-

vunma, adaletin gerçekleştirilmesi gibi son derece önemli bir değere 

katkı sağladığı ve sağlayacağı için önemli ve değerlidir. Zira savunma 

özerk ve özerk olduğu için özerklik olarak özgürse, ancak o zaman 

adalet arayan veya talep eden kişiye, savunmanın gerektirdiği en ge-

niş seçenekleri sunabilme olanağına sahip demektir. 

Onun için savunmanın özgürlüğü, savunmaya yönelik olarak ma-

kul kabul edilebilecek bir sınırlama olmadığı takdirde bir değer ve 

anlam ifade eder. Savunmanın özgürlüğü, her ne kadar soyut bir tercih 

değil ise de öyle dahi olsa, adaletin gerçekleştirilmesi gibi somut ve 

gerçek bir fırsatı elde etmek amacına hizmet ettiği için, bu özgürlük 

anlayışı kendisine geniş kolaylıklar ve olanaklar sunan kurumları ve 

araçları talep eder. 

Nitekim 12 ülkenin baro temsilcilerinin 28.10.1988 tarihinde 

Strazburg’da yaptıkları toplantıda oy birliği ile kabul ettikleri ve ül-

kemizin de uymayı taahhüt ettiği “Avrupa Birliği Barolar Konseyi 

Meslek Kuralları ile yine “Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin Avu-

katların Özgürlüğü Metni”, Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı 

tarafından kabul edilen ve “Havana Kurulları” olarak bilinen “Avu-

katların İşlevlerine İlişkin Temel İlkeler” gibi uluslararası metinlerin 

tamamında; hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda 

önemli bir role sahip olan avukatın görevinin, yasanın çizdiği sınırlar 

içinde sadece vekalet görevini özenle yerine getirmekle sınırlı olma-

dığı, hem adalete, hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü 

olduğu yargılamaya tabi kişiler için vazgeçilmez değerde bulunduğu, 

avukatların ifade, örgütlenme ve mesleklerini özgürce ve herhangi bir 

tehdit veya korku altında yapmamaları gerektiği kabul ve ifade edil-

miştir. 

Dahası bu uluslararası belgeler, hükümetlere ve yargı mercile-

rine; avukatların hiçbir baskı, ceza tehdidi, engelleme, taciz, yolsuz 
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ve haksız müdahale ile karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyetlerini 

yerine getirmeleri konusunda negatif ve pozitif ödevler yüklemekte, 

özgür savunmanın gereksinim duyduğu ve talep ettiği kolaylıkların ve 

olanakların tümünün avukatlara sağlanması hususunda oldukça geniş 

bir çerçeve çizmektedir. 

O nedenle, bütün mesele, sadece ulusal bağlamda değil, uluslara-

rası hukuk temelinde de tanınan ve kabul edilen bu kavramları ve ilke-

leri gerek yasamanın ve hükümetlerin gerekse hâkim ve savcıların 

özümsemeleri ile bunların gereklerini yerine getirmeleri noktasındadır. 

Bunların olmadığı ve uygulanmadığı bir ülke, Anayasasında ve 

diğer yasalarında ne yazarsa yazsın, hukuk devleti olmadığı gibi, 

böyle bir ülkenin yargısı bağımsız, yargıcı da tarafsız değildir. 
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KANUN KIRICILIĞIMIZ ÜZERİNE NOTLAR 

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ * 

Bu yazıyla, daha sonra geliştirebileceğimi umduğum bir dene-

meye girişmek istiyorum. Bu denemenin bir tartışmaya yol açması, 

bu konuda düşünenlerin ve fikir sahibi olanların görüşlerini belirtme-

leri, meselenin vuzuha kavuşmasına yardımcı olacaktır. Ortaya konu-

lacak fikirlerle, bu denemenin gitgide olgunluk kazanacağını umuyo-

rum.  

Türkiye’de yaşayan biz insanlar neden kanunlara “makul” ölçüde 

uymuyoruz? Bunun sebeplerini arıyorum. Toplumumuzun kanuna 

(yasaya), kurala karşı tavrını “kanun kırıcılık” olarak kavramlaştır-

mak istiyorum. Çünkü bu münferit bir tutum değil, toplu olarak icra 

edilen, yalnız bugüne ait değil geçmişten gelen bir tutumdur. Tür-

kiye’de kanun hâkimiyetini tesis edemezsek, onun bir üst seviyesi 

olarak tanımlayabileceğimiz hukukun üstünlüğünü hâkim kılmayı, 

başka bir deyişle, hukuk devletini gerçekleştirmeyi başarmamız mu-

hal olur. 

Demek istediğim, “kanun kırıcılık”ın bireysel bir yönelim olma-

dığı, toplumun bütün kesimlerine sargın olduğudur. “Kanun kırıcı” 

sıfat olarak pek seyrek olarak daha önce de kullanılmıştır. İfadeyi ilk 

kullanandan biri Mizancı Murad (1854-1917) olmuştur: O bir kita-

bında “Esasen sıhhatten değilse de münasebetten geri olmayan bu fi-

kir dahi makbule geçip kanun kırıcı şiddetler yönüne gidilmiştir.” de-

mektedir (Mizancı Murad, Mücahede-i Milliye: Gurbet ve Avdet De-

virleri, haz. S Çağın, F Gezgin, 1994, s. 146. İlk baskı 1326/1910). 

Rıza Nur (1879-1042) da aynı sıfatı kullanmıştır: “Şurasını bilhassa 

dikkate sunmaya lüzum görüyoruz ki, bu iş öyle Avrupa’da yayınla-

nan gazeteleri okumaktan yahut yanından yasak kâğıt çıkmasından 

dolayı sorumluluk isnadına hiç benzemez. Muamele, o dereceyi çok 
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fazla geçmiştir. Kanun haricinde -kanun kırıcı- bir faaliyet adına işti-

rak, taahhüt ve müzakereler vukû bulmuştur.” (Rıza Nur, Cemiyet-i 

Hafiye: (gizli örgüt), 1995, s. 41. İlk baskısı 1330/1914) 

Kanun kırıcı yerine muhtemelen onun çevirisi olan “yasa kırıcı” 

kavramı da kullanılmıştır: “…için bile uygun görülen bu gibi küçül-

tücü davranışların daha çok o memurun atanmasından ve gönderilme-

sinden sorumlu olan merkezi hükümete dayanacağı doğal bulunmuş-

tur. Sakatlığı meydanda olan bu yasa kırıcı işlemin düzeltilerek he-

men memuriyeti başına dönmesi için adı geçen Kadıya kesin emir ve-

rilmiş olmakla bu gibi başına buyruk davranışların tekrarlanmaması 

sağlanarak yeltenenlerin askeri mahkemeye ...”, Harp Tarihi Belgeleri 

Dergisi, 1975, Cilt 24, Sy. 73, s. 22; Ergun Hiçyılmaz, Gizli Belge-

lerle Çerkes Ethem, 1993, s. 27) 

Buna “kanun tanımazlık” da denebilirdi ama sanki bu ifade, sü-

reğen durumu ifade etmede “kanun kırıcılığa” göre daha devamsız, 

tekil olguları ifade etmektedir, oysa kanun kırıcılıkta süreğenlik ve 

genellik gözlemlenmektedir. 

Öyleyse, bu tavrın sebepleri ne olabilir? Elbette bunun birden ar-

tık sebebi vardır. En başta gelenlerden biri “devlet”, “hükümet”, “ka-

nun”, “hukuk” fikrinin anlaşılışı olabilir. İkinci bir sebebi, hukuk ik-

tibası yapılması olabilir. “Şeriatın kestiği parmak acımaz” diyen in-

sanların “Gâvurun kanununa mı uyacağız?” diye ortaya koyduğu iti-

razı yabana atmamak lazım. Bununla birlikte, fıkhın (şer‘î hukuk) ve 

padişah kanununun birlikte uygulandığı Osmanlı Devletinde, bilhassa 

19. asırda, ama daha önceden Koçi Beyden (? -1650) beri, kanun ve 

şeriata uyulmadığından şikâyet edilmekteydi. Bundan iki yüzyıl 

sonra, Gülnihal Bozkurt’un aktardığına göre “III. Selimin çıkardığı 

pek çok fermandan, devletin içine düştüğü durumun sebebinin, 17. ve 

18. yy.larda verilen layihalarda olduğu gibi, 'kanunların uygulanma-

yışı' olarak saptandığı anlaşılmaktadır." (G Bozkurt, Batı Hukukunun 

Türkiye'de Benimsenmesi: Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuri-

yeti'ne Resepsiyon Süreci, 1839-1939, 1996 s. 41). Yine Vakanüvis 

Abdurrahman Şeref Efendi, bu mesele hakkında şu belirlemeleri yap-

mıştır: “Tüm kanunlar eskimişti. Devletin kanunları vardı ama kimse 
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uymuyordu. Kendi yaptıkları kanuna evliya-i umurumuz (devlet 

adamlarımız FG) kendileri uymaz. Halbuki Avrupa’da tüm hakimiyet 

kanundadır. Hükümdardan nefere kadar herkes kanuna uyar. Uyma-

yanı zorla uydururlar.” (Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih-

i Asr-ı Hazır, 1326, İstanbul, s. 426’dan aktaran G Bozkurt, s. 42). Bu 

aktarmalar, hukuk iktibasının kanuna uymamadaki rolünün abartıl-

maması gerektiğini de bize göstermektedir.  

İnsanlarımızın bireyselleşememiş olmasının veya “akraba toplu-

mun mensubu” olmalarının da kanunları kolayca kırmada önemli bir 

rolü olduğunu sanıyorum. Tek başına, kendine dayanarak kişiliğini 

inşa etmek yerine veya hakkını elde etmek yerine, hemşerilerine, si-

yasi partisine, bağlı bulunduğu dinî yapıya, toplumsal çevreye, vs.ye 

yaslanarak, olmaz işini oldurmaya çalışan ve bunda muvaffak olan 

insanları, kanunlara itaat ettiremezsiniz.  

İster vatandaş olsun ister meslek mensubu olsun insanlarımızın 

“ideoloji” bağlılıkları da kanun kırıcılıkta rol oynamaktadır. Oysa 

bağlılık; adaleti, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirme ülküsüne ol-

malıdır.  

Türkiye’de devlet otoritesinin etkin bir surette tesis edilememesi 

de bunda büyük rol oynamaktadır. Devlet otoritesini geniş anlamak 

lazımdır; eğer bir ülkede devletin kanunları uygulanıyorsa orada dev-

letin otoritesi vardır denebilir. Bu kanunların hiç ihlal edilmediği veya 

edilmeyeceği anlamında alınmamalıdır. Kanunlar zaman zaman ihlal 

edilebilir ama devlet otoritesinin olduğu bir ülkede, bu ihlallerin so-

rumluluğu, onları bozan kimselere yükletilir. Yine kanunları uygula-

yan mahkemeler, hiç kimsenin müdahalesine maruz kalmadan, kendi 

hür vicdanıyla kanunları uygular ve ihlalin karşılığı her ne ise onu 

bozan kimseye ödetir. Bir insan, bir kuralı, bir kanun maddesini ihlal 

ettiğinde, bunun bedelini ödeyeceğini bilirse, devlet otoritesi onda 

böyle bir inancı yerleştirmişse, kökleştirmişse, o vakit davranmadan 

önce iki kez düşünür. İhlalin getireceğini, götüreceğini hesap eder. 

Hangisinin maliyeti düşükse onu yeğler.  
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Burada kanuna uymayan, uymamak için bütün gücünü ve ilişki-

lerini kullanan vatandaş, yabancı bir ülkeye gittiğinde mesela, İs-

viçre’ye, Almanya’ya gittiğinde orada kanuna harfiyen uymaktadır. 

İnsanı burada kanuna uymamaya, orada uymaya yönelten şey nedir? 

En başta, kendi ülkesinde şu veya bu şekilde kanunu ihlal etmenin, 

benim kavramlaştırmamla onu “kırma”nın cezasız, karşılıksız, yaptı-

rımsız kalacağına inanmasıdır. Hatta böylece çok büyük “rant” elde 

edeceğini de bilmektedir. 

Burada genel ya da özel, açık veya örtülü çıkarılan birçok af ka-

nununun da kanuna uymamanın bedelinin ağırlığını hafifleştirdiğini 

bilhassa belirtmek yerinde olacaktır.  

Kanun kötü olabilir, zulme yol açabilir; yine de tâ 1300lerde 

meşhur divan şairimiz Ahmedî’nin dediği gibi “Zulm kim kānûn u 

zabt ile ola / Adl gibi halka ol âsân gele.” Yani kanunla gelen zulmün 

sınırları, içeriği, biçimi belli olacağından halk bunu karşılayabilir. 

Kendini ona göre ayarlayabilir. Bu, “kötü kanun”, hiç kanun olmama-

sından yeğdir anlamına gelir. Uygulanmayan veya etkin şekilde uy-

gulanmayan kanun, uygulanan kötü kanundan da kötüdür. 

Bir de kanunlar, gelişigüzel yapılmaktadır diyebiliriz. İlgili ke-

simlerin görüşü alınmadan, üzerinde yeterince müzakere edilmeden, 

bazen alelacele, bir talep sahibinin bir pusula ile kanuna istediği mad-

deyi koyabileceği veya bir makama birini tayin etmek için bir gün 

ömürlü düzenlemeye gidilen bir yapı içinde yapılabilmektedir.  

Öbür yandan, kanun koyma gücünü elinde bulunduranlar, bu gü-

cün hiçbir şekilde sınırlanmadığını sanarak istedikleri anda, istedik-

leri gibi, kendi koydukları kanunu yine kendileri değiştirmektedir. Bu 

durum da, kanun fikrini aşındıran ve ona uymayı önleyen bir duygu 

bırakmaktadır.  

Söz bu noktaya gelmişken, bu yaz yaşadığımız birçok felaketin 

ardından belirtilen şu görüşü de alıntılamak isterim: “Kurala uyan 

veya hatırlatanın beceriksiz süt çocuğu görüldüğü memleket kültürü 

(vurgu bana ait FG) bu sele, yangına ve afete davetiye çıkarmaktadır. 



Kanun Kırıcılığımız Üzerine Notlar 

43 

Bir şey de düzelmez. Yönetim seviyesi ortaokulu aşmayan, kısa yol-

dan köşeyi dönmeyi amaçlayan baskın bir kültürün sonu bunlar maa-

lesef.” (Av. Feyzullah Cihangir, 13.8.2021, twitter)  

Kanuna uymamayı bir sorun olarak algılayıp çare için konuşmaz-

sak, tartışmazsak, çözüm aramazsak, ona razı olmadığımızı açığa vur-

mazsak yahut ondan memnunmuş gibi davranırsak elbette mevcut hal, 

devam edip gidecektir. Hukukçuların da bu hususta kendilerinden 

umulanı, bekleneni verdiğini söyleyemeyiz. Vaktiyle Erol Güngör’ün 

bir kitabında belirttiği gibi bizim gibi ülkelerde yakın zamana kadar 

hukuk tahsilinin, maymuncuk gibi her kapıyı açıp sahibine istikbal 

sağlayabilen bir aygıt hususiyeti taşımasının da bunda olumsuz bir et-

kisi olabilir.  

Burada önemli bir düşünür ve siyaset adamı olan ve bu konular 

üzerinde çokça düşünmüş Ağaoğlu Ahmed’in (1869-1939) görüşleri 

de konuya bir açılım sunabilir. Ağaoğlu Üç Medeniyet (1927) adlı 

meşhur kitabında devlet, hükümet meselelerini irdelemiş ve önemli 

tespitler yapmıştır: “Devlet” bölümünde kanunun olmayışına dair 

şunları söylemektedir:  

“Devlete değil, hükümdarın şahsına merbutiyet şark akvâmı ara-

sında daima bir fazilet addedile gelmiştir. Daha iki sene evvel pek 

malumatlı addolunan ayânımızdan birisi, eski ricâlin hasletlerinden 

yana yakıla bahsederken, bir ders-i ibret olmak üzere âtîdeki hikâyeyi 

rivayet etti: Sadrazamlardan İtburnu lakabıyla meşhur Ahmed Paşa 

her neden ise padişahın gözünden düşer, tard olunur. Bilahare arka-

sınca cellatlar gönderilerek bulunduğu yerde katl olunması emredilir. 

Cellatlar Ahmed Paşayı namaz kıldığı halde bulurlar! Fakat birisi ken-

disinden iyilik gördüğünden kaçmasını teklif eder. İtburnu, uzun sa-

kalını kaldırarak:  

‘Hayır, hayır! Padişahın emrine itaat etmemek bid’ati benden 

başlamasın! Kes!’ diye boğazını uzatmış ve bittabi kesilmiştir! İşte 

bilâ-muhâkeme, sırf keyif üzerine, bir cabbar zalimin vermiş olduğu 

hükme tebaiyet fazileti! Sokrat da şakirdlerinin kaçmak tekliflerine 

karşı:  
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‘Kanuna itaat fazilettir. Beni faziletsizliğe davet etmeyiniz!’ de-

miştir. İki adam arasındaki farka bakınız! Birisi hükümdar diyor, di-

ğeri kanun. Birisi şahsa itaatten mülhemdir, diğeri devlete; birisi 

keyfe riayet ediyor, diğeri kanuna.” (s. 141-142) 

“… Devlet, ne padişahtır ve ne de hükümet! On dördüncü 

Lui’nin ‘Devlet benim!’ dediği zamanlar çoktan geçmiştir! O düstur 

Fransaya muazzam bir inkılap pahasına mal olduğu gibi bizim için de 

müthiş felaketleri mucib oldu! Devlet millettir. Devleti kuran unsur-

dur. Bütün hâkimiyet ona ait olduğu gibi, bütün hukuk da onundur.” 

( s. 145) 

“… Bizdeki istibdat ile, On dördüncü Lui’nin, Birinci Nikola’nın 

istibdadı mukayese edilsin, derhal aradaki fark tebarüz eder. İkinci is-

tibdat yine de kanuna müstenittir. Filhakika kanun orada da hüküm-

darın iradesinden ibarettir. Fakat hükümdar muayyen usul ve mera-

sime riayet ederek yeni bir irade neşretmedikçe, o evvelki iradeye ta-

mamıyla tebaiyet eder ve binaenaleyh herkes teklifini (vergisini), va-

zifesini, hukukunu (haklarını) evvelce bilir.” (s. 149) 

Kanun uyulmak için yapılır fakat Türkiye’deki bazı kanunlar, 

sanki uyulmak için değil, kanunumuz olsun, kanunumuz var diyebil-

mek konulmuştur. Mesela, yayalar için trafik kuralları düzenlenmiştir 

fakat onlara uyulmasını sağlamak için kamu otoritesi ne eğitim ver-

mekte ne de uygulanışını takip etmektedir. Madem uygulaması isten-

miyor veya önemsenmiyor, o zaman bu kuralları veya kanun hüküm-

lerini kaldırmak hukuk siyaseti bakımından çok daha doğru ve gerek-

lidir. Aksi durum, “Kanunlar, kurallar çiğnenir, çiğnenebilir; bunun 

bir yaptırımı ve önemi yoktur.” yanlış düşüncesini vatandaşların zih-

nine yerleştirir ki, bu çok tehlikelidir. Kanunu ihlalin yolunu açmış 

olur ve bu yol sonra “işlek” bir hale gelir. 

Son yıllarda mahkeme kararlarına uymama gibi kötü anlamıyla 

“devrimci” tutumlarla karşılaşıyoruz. Uygulanmayan kararlara bakıl-

dığında, bir tarafının kamu otoritesi olduğunu görüyoruz. Başka de-

yişle vatandaşların idarenin kararlarına, eylemlerine, mahkeme karar-

larına karşı kanun yollarına gittiği durumlarda verilen mahkeme ka-

rarlarını muktedir siyasetçilerin “Saygı duymuyoruz, tanımıyoruz!” 
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açıklamalarıyla karşıladıkları olmuştur. Yine kimi siyasetçiler anaya-

sal bir yüksek mahkemeyi verdiği kararlar sebebiyle hedefe koymak-

tan kaçınmamıştır. Böyle bir ortamda kraldan fazla kralcılar iş başına 

geçeceklerdir. Nitekim bazı ilk derece mahkemelerinin yüksek mah-

keme kararlarına uymadıkları, idarenin de bazı kararları birtakım te-

melsiz bahanelerle uygulamadığı gözlemlenmektedir. Bunları caydı-

racak bir hukuk kültürü ve hukukçular toplumu, hukuk kurumları ol-

maması gelecek için endişe vericidir. Kanun kırıcılığa götüren yollar-

dan biri de “bu hukuk kültürü” yahut kültürsüzlüğüdür. 

Bir de insanlar adaletin anlamını tersyüz edip kendi menfaatlerini 

elde etmeye “adalet” diyor; kanunun vermediğini alamadığında bunu 

“adaletsizlik” olarak adlandırıyorlar. Aynı kanun kendilerine uygu-

lanmasın çünkü adaletsizliğe yol açıyor ama komşusuna, falana, fi-

lancaya uygulansın, o zaman “adalet” oluyor! 

Kanun kırıcılığın sebepleri ne olursa olsun karşılaştığımız sonuç, 

basmakalıp fakat basmakalıp olduğu kadar da gerçeği yansıtan o ünlü 

meseldeki gibidir: Kanunlar örümcek ağına benzer, güçlüler delip ge-

çer, zayıflar yakalanır ve mahvolur! Bunu başka türlü söylersek, ka-

nuna uyulmasına inananlar, kurallı yaşamı benimseyenler, “orman ka-

nunları”nın değil de herkese hakkını veren, medenî bir toplum kuran, 

herkesi devlet ve kanunlar karşısında eşit gören ve ona göre davranan, 

hatta kanundan korkanlar, devletin otoritesinin koyduğu kanunları uy-

gulamaya yetmediği durumlarda “kaybedenler”, kanunu kıranlar “ka-

zananlar” olacaktır. Bu hükümler, sadece soyut kuramsal ifadeler de-

ğildir; bunlar somut uygulamalı olgulardır. Meselâ, birinci bölükte 

olup vergisini zamanında ödeyen kaybetmiş; vergisini zamanında 

ödemeyen, çıkan vergi aflarıyla vergisini çok sonra, “daha uygun ko-

şullarda” ödeyecek ve kısa vadede daha kazançlı çıkacaktır. Yine bi-

rinci bölüktekiler devlet arazisi üzerine kondu dikmeyecek; ikinci bö-

lümdekiler kondularından gökdelen yükseltecekleri bir konuma geçe-

ceklerdir. (“Kısa vadede” diyorum, böyle hareket eden bindiği dalı 

kestiğinin, yarınını, çocuklarının yarınını çaldığının farkında olmaya-

cak kadar saftır. Ama bu ayrıca irdelenecek bir husustur.) Bunu gören 

yurttaşlar, kanuna uymanın “yarar” değil “zarar” getirdiğini gözlem-

lemiş olacak ve devlete, kanuna olan güvenini yitirecektir. Bu gözlem 
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de kanunu kırmaya yönelten başka bir etmen olarak sayılabilir. Türk 

toplumunun kanun kırmada daha başka sebepleri de vardır. Bunların 

bazılarını, bu yazıyı okuyacaklar hatırlayabilir ve belirtebilir. 
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BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNATIN 

HESAPLANMASINDA PROGRESSİF RANT TEKNİĞİ İLE 

DEVRE BAŞI ÖDEMELİ BELİRLİ SÜRELİ RANT 

TEKNİĞİ'NE GÖRE ÖRNEK HESAPLAMA 

KARŞILAŞTIRMASI  

Av. Nurdane KARA 

Ülkemizde 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası 

meydana gelmiş olup, bu kazaların 150 bin 275 adedi ölümlü yaralan-

malı (ölüm sayısı 4 bin 866, yaralı sayısı 226 bin 266) trafik kazasıdır. 

2020 yılında iş kazaları sonucu da 1236 çalışan, meslek hastalık-

ları sonucu da 5 çalışan hayatını kaybetmiştir. 

Kasten adam öldürme, müessir fiil vs. haksız fiiller sonucu da 

pek çok ölüm ve bedensel zarar meydana gelmiştir. 

Cana gelen zararların yoğun olduğu ülkemizde, bedensel zarar-

ların hesaplanması da büyük önem arz etmektedir.  

Bedensel zararlarda tazminatın hesabında gerek doktrin gerek 

uygulamada iki ana dönem vardır. Bunlardan ilki bilinen dönem, iş-

lemiş dönem başlıklarıyla incelenen ve olay tarihi ile rapor tarihi ya 

da uygulamadaki farklılıklar da dikkate alınarak olay tarihi ile hüküm 

tarihi arasındaki dönemdir. Bu dönemdeki tazminat tutarı sözü edilen 

tarihler arasında “somut” olarak gerçekleşmiştir.  

Bilinmeyen dönem tazminat metriği açısından bilinen dönem so-

nundan başlar. Bu dönem için hesaplama unsurları varsayıma dayanır.  

Tazminatın hesabında üç temel yöntem vardır.  

1- Ortalama ücret sabit rant tekniği 

2- Progressif rant tekniği 

3- Devre başı ödemeli belirli süreli rant tekniği 
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Bunlardan birincisi “ortalamalar sistemi” veya diğer deyişle “or-

talama ücret sabit rant” tekniği Yargıtay’ ın 1994 yılı ocak ayına kadar 

sürdürdüğü yöntemdir.  

1994 Ocak ayından itibaren Yargıtay tarafından, “her yıl artır her 

yıl eksilt” diğer anlatımla “progressif rant tekniği” benimsenmiştir. 

Progressif rant tekniğinde ortalama gelir değil her yıl ayrı, ayrı 

gelir tespit edilmekte ve zararın peşin değeri de her yıl ayrı, ayrı be-

lirlenip toplanmaktadır. Burada kullanılacak peşin değer formülü 

"1/kn" dir.  

Devre başı ödemeli belirli süreli rant tekniği mevzuatta ilk olarak 

01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren ZMSS Genel Şartlarında yer al-

mıştır. Burada kullanılacak formül "ax,n" dir.  

Bu çalışmadaki amacım bedensel zararların hesaplanmasında 

progressif rant tekniği ile devre başı ödemeli belirli süreli rant tekni-

ği'ne göre yapılan hesaplamalardaki tazminat tutarı farklılığını somut 

olarak ortaya koymaktır.  

 

RROGRESSİF RANT TEKNİĞİNE GÖRE HESAPLAMA 

ÖRNEĞİ: 

VERİLER :  

Malul Kişi : A 

Cinsiyeti : Erkek 

Medeni Durumu : Bekar 

Aylık Geliri : Asgari Ücret 

Kaza Tarihi  : 22.06.2021 

Doğum Tarihi : 20.06.1991 

Kaza Tarihindeki Yaşı : 30 

Kusuru : %20 

Maluliyet Oranı : %100  
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MADDİ TAZMİNAT HESABI: 

Malul Kişi : A 

Kaza Tarihi  : 22.06.2021 

Doğum Tarihi : 20.06.1991 

Yaşı : 30 

Kusuru : %20 

Maluliyet Oranı : %100 

Bakiye Ömrü : 44,45 yıl  

(44 yıl 5 ay 14 gün / Muhtemel 

yaşam sonu 06.12.2065) 

1. Kaza tarihi, malul kişinin kaza tarihindeki yaşına göre TRH 

2010 Erkek Tablosu’ndan tespit edilen bakiye ömrü, maluliyet oranı 

yukarıda gösterilmiştir. 

2. A'nın 60 yaşına kadar fiilen çalışacağı esasından hareketle he-

sap yapılmıştır.  

3. A, kaza tarihinde asgari ücretle çalışmakta olup, hesaplama 

asgari geçim indirimi de dikkate alınarak net asgari ücret üzerinden 

yapılmıştır. 

Gelirler kaza tarihindeki ve daha sonra yürürlüğe giren asgari üc-

retler de dikkate alınarak ve  

01.01.2022 tarihinden itibaren her yıl %10 artış uygulanarak be-

lirlenmiştir. 

4. Malul kişinin kaza tarihinden 01.01.2022 tarihine kadar geçen 

dönemdeki net gelirler işlemiş olması nedeniyle ıskontoya tabi tutul-

maksızın aynen değerlendirilmiş, 

01.01.2022 tarihinden sonraki döneme ilişkin net gelirler ise 1/kn 

formülü ile ve %10 ıskonto esasına göre tespit edilen katsayılarla çar-

pılmak suretiyle her yıl ayrı ayrı ıskontolu olarak hesaplanmıştır. 
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5. Yargıtay 17. HD’nin 23.06.2016 tarihli ve 2016/7620 E. 

2016/7690 K. sayılı ilamında: 

"…Pasif devre zararının hesaplanması sırasında esas alınan üc-

ret, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşam-

sal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal böyle olunca da üc-

retle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiri-

min ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) 

zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı açıktır. Zira asgari 

geçim indirimi ücretin eki olmadığından, tazminat alacaklarının he-

saplanmasına esas ücrete dahil edilemez. Somut olayda ...'ın pasif dö-

nem zararının, asgari geçim indirimi olmaksızın asgari ücret üzerin-

den hesaplanması gerektiğinden aksi şekilde düzenlenen bilirkişi ra-

poruna göre hüküm kurulması doğru değildir…" belirtilmiştir. 

Pasif dönem zararı, asgari geçim indirimsiz asgari ücret esas alı-

narak ve pasif devre başlangıcına kadar %10 artışlarla baliğ olacağı 

miktar bulunarak ve pasif devrede de yine %10 artış uygulanarak ve 

ıskonto edilmek sureti ile hesaplanmıştır. 

6. Dönem zararları toplamı maluliyet oranı ile çarpılarak maddi 

zarar belirlenmiştir. 

7. A'nın kazanın meydana gelmesinde %20 müterafik kusuru bu-

lunduğundan hesaplanan maddi zararından bu oranda indirim yapıl-

mıştır.  

8. İşlemiş, ıskontolu aktif ve pasif gelir dönemlerine ilişkin gelir 

dağıtım tabloları aşağıda sunulmuştur. 
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İşlemiş gelir dönemi : 17.718,39 TL 

Iskontolu aktif gelir dönemi : 999.300,18 TL  

Iskontolu pasif gelir dönemi : 450.034,73 TL 

Toplam : 1.467.053,30 TL 

%100 maluliyete karşılık 

gelen maddi zarar  : 1.467.053,30 TL X %100 =  

  1.467.053,30 TL 

 

%20 müterafik kusur indirimi : 1.467.053,30 TL X %80 =  

  1.173.642,64 TL 

 

SONUÇ  : Yukarıda belirtilen nedenlerle, 

A’nın; 

%100 maluliyeti nedeniyle  : 1.173.642,64 TL maddi  

  tazminatının hesaplandığı, 

Saygı ile sunulur. 12.10.2021  

BİLİRKİŞİ  

Av. Nurdane KARA  
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İŞLEMİŞ GELİR DÖNEMİ 

DÖNEMİ  NET AYLIK AY SAYISI NET  

     GELİR 

22.6.2021 31.12.2021 2.825,90 6,27 17.718,39 

ISKONTOLU AKTİF GELİR DÖNEMİ  

  2.825,90 12 1,1  37.301,88 

DÖNEMİ  YILLIK KATSAYI ISKONTOLU  

  NET GELİR   GELİR 

1.1.2022 31.12.2022 37.301,88 0,90909091 33.910,80 

1.1.2023 31.12.2023 41.032,07 0,82644628 33.910,80 

1.1.2024 31.12.2024 45.135,27 0,75131480 33.910,80 

1.1.2025 31.12.2025 49.648,80 0,68301346 33.910,80 

1.1.2026 31.12.2026 54.613,68 0,62092132 33.910,80 

1.1.2027 31.12.2027 60.075,05 0,56447393 33.910,80 

1.1.2028 31.12.2028 66.082,56 0,51315812 33.910,80 

1.1.2029 31.12.2029 72.690,81 0,46650738 33.910,80 

1.1.2030 31.12.2030 79.959,89 0,42409762 33.910,80 

1.1.2031 31.12.2031 87.955,88 0,38554329 33.910,80 

1.1.2032 31.12.2032 96.751,47 0,35049390 33.910,80 

1.1.2033 31.12.2033 106.426,62 0,31863082 33.910,80 

1.1.2034 31.12.2034 117.069,28 0,28966438 33.910,80 

1.1.2035 31.12.2035 128.776,21 0,26333125 33.910,80 

1.1.2036 31.12.2036 141.653,83 0,23939205 33.910,80 

1.1.2037 31.12.2037 155.819,21 0,21762914 33.910,80 

1.1.2038 31.12.2038 171.401,13 0,19784467 33.910,80 

1.1.2039 31.12.2039 188.541,24 0,17985879 33.910,80 

1.1.2040 31.12.2040 207.395,37 0,16350799 33.910,80 

1.1.2041 31.12.2041 228.134,91 0,14864363 33.910,80 

1.1.2042 31.12.2042 250.948,40 0,13513057 33.910,80 

1.1.2043 31.12.2043 276.043,24 0,12284597 33.910,80 

1.1.2044 31.12.2044 303.647,56 0,11167816 33.910,80 

1.1.2045 31.12.2045 334.012,31 0,10152560 33.910,80 

1.1.2046 31.12.2046 367.413,55 0,09229600 33.910,80 
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1.1.2047 31.12.2047 404.154,90 0,08390545 33.910,80 

1.1.2048 31.12.2048 444.570,39 0,07627768 33.910,80 

1.1.2049 31.12.2049 489.027,43 0,06934335 33.910,80 

1.1.2050 31.12.2050 537.930,17 0,06303941 33.910,80 

1.1.2051 20.6.2051 591.723,19 0,05730855 15.886,98 

        999.300,18 

ISKONTOLU PASİF GELİR DÖNEMİ 

  85,25 365 17,44940227 542.959,96 

DÖNEMİ  YILLIK KATSAYI ISKONTOLU  

  NET GELİR  GELİR 

21.6.2051 31.12.2051 542.959,96 0,05730855 16.538,50 

1.1.2052 31.12.2052 597.255,96 0,05209868 31.116,25 

1.1.2053 31.12.2053 656.981,56 0,04736244 31.116,25 

1.1.2054 31.12.2054 722.679,71 0,04305676 31.116,25 

1.1.2055 31.12.2055 794.947,68 0,03914251 31.116,25 

1.1.2056 31.12.2056 874.442,45 0,03558410 31.116,25 

1.1.2057 31.12.2057 961.886,70 0,03234918 31.116,25 

1.1.2058 31.12.2058 1.058.075,37 0,02940835 31.116,25 

1.1.2059 31.12.2059 1.163.882,90 0,02673486 31.116,25 

1.1.2060 31.12.2060 1.280.271,19 0,02430442 31.116,25 

1.1.2061 31.12.2061 1.408.298,31 0,02209493 31.116,25 

1.1.2062 31.12.2062 1.549.128,14 0,02008630 31.116,25 

1.1.2063 31.12.2063 1.704.040,96 0,01826027 31.116,25 

1.1.2064 31.12.2064 1.874.445,05 0,01660025 31.116,26 

1.1.2065 6.12.2065 2.061.889,56 0,01509113 28.984,99 

        450.034,73 
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DEVRE BAŞI ÖDEMELİ BELİRLİ SÜRELİ RANT TEKNİ-

ĞİNE GÖRE HESAPLAMA ÖRNEĞİ: 

VERİLER :  

 

Malul Kişi : A 

Cinsiyeti : Erkek 

Medeni Durumu : Bekar 

Aylık Geliri : Asgari Ücret 

Kaza Tarihi  : 22.06.2021 

Doğum Tarihi : 20.06.1991 

Hesap Tarihi  : 12.10.2021 

Hesap Tarihindeki Yaşı : 30 

Kusuru : %20 

Maluliyet Oranı : %100 

 

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 

Maddi ve manevi tazminat:  

Madde 90 – (Değişik:14/4/2016-6704/3 md.) 

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu 

Kanunda (…) öngörülen usul ve esaslara tabidir. (Ek cümle:9/6/2021-

7327/18 md.) Bu tazminatlardan; 

a) Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık 

düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak, 

b) Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm is-

tatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali so-

rumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere be-

lirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul 

görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 
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c) Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri 

kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigor-

tası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto 

oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel 

kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 

hesaplanır. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin 

olarak bu Kanunda (…) düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 

tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin 

hükümleri uygulanır. 

(Ek fıkra:9/6/2021-7327/18 md.) Bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.  

14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 

ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Ek:3 Sürekli Sa-

katlık Tazminatı Hesaplamasının 4. maddesi: 

"Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), % 1,8 olarak dik-

kate alınır…" hükmünü içermektedir. 

Maddi tazminat hesabı, iskonto oranı (teknik faiz) % 1,8 olarak 

alınmış, hayat ( ölüm düzeyi/ölümlülük/mortalite ) tablosu olarak 

TRH 2010 tablosu ve “Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant” for-

mülü kullanılarak yapılmıştır.  

MADDİ TAZMİNAT HESABI : 

Malul Kişi : A 

Kaza Tarihi  : 22.06.2021 

Doğum Tarihi : 20.06.1991 

Hesap Tarihi : 12.10.2021 

Hesap Tarihindeki Yaşı : 30 

Kusuru : %20 

Maluliyet Oranı : %100 

Hesap Tarihindeki Bakiye Ömrü : 44 
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1. Kaza tarihi, malul kişinin hesap tarihindeki yaşına göre TRH 

2010 Erkek Tablosu’ndan tespit edilen bakiye ömrü, maluliyet oranı 

yukarıda gösterilmiştir. 

2. A'nın 60 yaşına kadar fiilen çalışacağı esasından hareketle he-

saplama yapılmıştır.  

3. A, kaza tarihinde asgari ücretle çalışmakta olup, hesaplama 

asgari geçim indirimi de dikkate alınarak net asgari ücret üzerinden 

yapılmıştır. 

Gelirler kaza tarihindeki ve daha sonra yürürlüğe giren asgari üc-

retler de dikkate alınarak belirlenmiştir. 

4. Malul kişinin kaza tarihinden hesap tarihi olan 12.10.2021 ta-

rihine kadar geçen dönemdeki net gelirler işlemiş olması sebebiyle 

ıskontoya tabi tutulmaksızın aynen değerlendirilmiş, hesap tarihi olan 

12.10.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin net gelirler ise “Devre 

Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant” tekniği ile ve %1,8 iskonto oranı 

(teknik faiz) esasına göre tespit edilen peşin değer faktörleriyle çar-

pılmak suretiyle her yıl ayrı ayrı ıskontolu olarak hesaplanmıştır. 

5. Yargıtay 17. HD'nin 23.06.2016 tarihli ve 2016/7620 E. 

2016/7690 K. sayılı ilamında: 

"…Pasif devre zararının hesaplanması sırasında esas alınan üc-

ret, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşam-

sal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal böyle olunca da üc-

retle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiri-

min ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) 

zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı açıktır. Zira asgari 

geçim indirimi ücretin eki olmadığından, tazminat alacaklarının he-

saplanmasına esas ücrete dahil edilemez. Somut olayda ...'ın pasif dö-

nem zararının, asgari geçim indirimi olmaksızın asgari ücret üzerin-

den hesaplanması gerektiğinden aksi şekilde düzenlenen bilirkişi ra-

poruna göre hüküm kurulması doğru değildir…" belirtilmiştir. 

Pasif dönem zararı, hesap tarihi olan 12.10.2021 tarihindeki as-

gari geçim indirimsiz asgari ücret esas alınarak hesaplanmıştır. 

6. Dönem zararları toplamı maluliyet oranı ile çarpılarak maddi 

zarar belirlenmiştir. 
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7. A'nın kazanın meydana gelmesinde %20 müterafik kusuru bulun-

duğundan hesaplanan maddi zararından bu oranda indirim yapılmıştır.  

8. İşlemiş, ıskontolu aktif ve pasif gelir dönemlerine ilişkin gelir 

dağıtım tabloları aşağıda sunulmuştur. 

İşlemiş gelir dönemi : 10.258,02 TL 

Iskontolu aktif gelir dönemi : 745.971,78 TL  

Iskontolu pasif gelir dönemi : 174.799,96 TL 

Toplam : 931.029,76 TL 

%100 maluliyete karşılık 

gelen maddi zarar : 931.029,76 TL X %100 = 

931.029,76 TL 

%20 müterafik kusur indirimi : 931.029,76 TL X %80 = 

744.823,80 TL 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle, 

A’nın; 

%100 maluliyeti nedeniyle : 744.823,80 TL maddi tazmina-

tının hesaplandığı, 

Saygı ile sunulur. 12.10.2021 

BİLİRKİŞİ  

Av. Nurdane KARA 
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İŞLEMİŞ GELİR DÖNEMİ 

DÖNEMİ  NET AYLIK AY SAYISI NET GELİR 

22.6.2021 11.10.2021 2.825,90 3,63 10.258,02 

 

ISKONTOLU AKTİF GELİR DÖNEMİ  

  2.825,90 12 33.910,80 

DÖNEMİ  YILLIK AKTÜERYAL  ZARARIN 

  NET GELİR PEŞİN DEĞER PEŞİN 

   FAKTÖRÜ DEĞERİ 

12.10.2021 31.12.2021 33.910,80 1,00000000 7.432,12 

1.1.2022 31.12.2022 33.910,80 0,98136256 33.278,79 

1.1.2023 31.12.2023 33.910,80 0,96306717 32.658,38 

1.1.2024 31.12.2024 33.910,80 0,94508294 32.048,52 

1.1.2025 31.12.2025 33.910,80 0,92738092 31.448,23 

1.1.2026 31.12.2026 33.910,80 0,90993392 30.856,59 

1.1.2027 31.12.2027 33.910,80 0,89277002 30.274,55 

1.1.2028 31.12.2028 33.910,80 0,87590058 29.702,49 

1.1.2029 31.12.2029 33.910,80 0,85927765 29.138,79 

1.1.2030 31.12.2030 33.910,80 0,84285540 28.581,90 

1.1.2031 31.12.2031 33.910,80 0,82659193 28.030,39 

1.1.2032 31.12.2032 33.910,80 0,81054016 27.486,07 

1.1.2033 31.12.2033 33.910,80 0,79472655 26.949,81 

1.1.2034 31.12.2034 33.910,80 0,77907579 26.419,08 

1.1.2035 31.12.2035 33.910,80 0,76351650 25.891,46 

1.1.2036 31.12.2036 33.910,80 0,74798385 25.364,73 

1.1.2037 31.12.2037 33.910,80 0,73253911 24.840,99 

1.1.2038 31.12.2038 33.910,80 0,71723396 24.321,98 

1.1.2039 31.12.2039 33.910,80 0,70199471 23.805,20 

1.1.2040 31.12.2040 33.910,80 0,68675225 23.288,32 

1.1.2041 31.12.2041 33.910,80 0,67144320 22.769,18 

1.1.2042 31.12.2042 33.910,80 0,65616771 22.251,17 

1.1.2043 31.12.2043 33.910,80 0,64098298 21.736,25 

1.1.2044 31.12.2044 33.910,80 0,62576894 21.220,33 

1.1.2045 31.12.2045 33.910,80 0,61041424 20.699,64 

1.1.2046 31.12.2046 33.910,80 0,59481570 20.170,68 

1.1.2047 31.12.2047 33.910,80 0,57905821 19.636,33 
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1.1.2048 31.12.2048 33.910,80 0,56323927 19.099,89 

1.1.2049 31.12.2049 33.910,80 0,54728571 18.558,90 

1.1.2050 31.12.2050 33.910,80 0,53113039 18.011,06 

    745.971,78 

  

    

ISKONTOLU PASİF GELİR DÖNEMİ 

  85,25 365 31.116,25 

DÖNEMİ  YILLIK AKTÜERYAL  ZARARIN 

  NET GELİR PEŞİN DEĞER PEŞİN 

   FAKTÖRÜ DEĞERİ 

1.1.2051 31.12.2051 31.116,25 0,51471099 16.015,88 

1.1.2052 31.12.2052 31.116,25 0,49813636 15.500,14 

1.1.2053 31.12.2053 31.116,25 0,48148146 14.981,90 

1.1.2054 31.12.2054 31.116,25 0,46464417 14.457,98 

1.1.2055 31.12.2055 31.116,25 0,44752893 13.925,42 

1.1.2056 31.12.2056 31.116,25 0,43004890 13.381,51 

1.1.2057 31.12.2057 31.116,25 0,41227743 12.828,53 

1.1.2058 31.12.2058 31.116,25 0,39431878 12.269,72 

1.1.2059 31.12.2059 31.116,25 0,37613706 11.703,97 

1.1.2060 31.12.2060 31.116,25 0,35770013 11.130,29 

1.1.2061 31.12.2061 31.116,25 0,33897886 10.547,75 

1.1.2062 31.12.2062 31.116,25 0,31992175 9.954,77 

1.1.2063 31.12.2063 31.116,25 0,30059860 9.353,50 

1.1.2064 31.12.2064 31.116,25 0,28115894 8.748,61 

    174.799,96 

SONUÇ OLARAK AYNI VERİLER ESAS ALINARAK,  

Bedensel zarar uğrayan kişinin %100 maluliyeti nedeniyle;  

Progressif rant tekniği ile yapılan hesaplamaya göre 

1.173.642,64 TL maddi tazminatının olduğu,  

Devre başı ödemeli belirli süreli rant tekniği ile yapılan hesapla-

maya göre 744.823,80 TL maddi tazminatının olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada hesaplama tekniklerinin değerlendirilmesine ve 

eleştirisine girilmemiş, hesaplamalar sonucu tazminat tutarındaki 

farklılıklar ortaya konulmuştur. 
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VAKIA ANLATIMINDA UYULACAK USUL İLKELERİ 

Av. Ufuk TEKİN 

Vakıa (olgu) kendisine hukuki sonuç bağlanmış olay anlamına 

gelmektedir.1  

Bilindiği gibi bizim hukuk sistemimiz vakıalara dayanır.2 Dava 

açmak, davayı açan kişinin hukuken korunması gereken bir menfaati 

yani bir hakkı olduğunu iddia etmesidir.3 Bu hak davanın talep sonu-

cunda mahkemeden istenen şeydir. Vakıa bu hakkın neden kaynak-

landığının anlatılması ve ispat da bu anlatılanların doğruluğunun or-

taya konmasıdır. Yani talep vakıaya dayanır ve ispat vakıa içindir. 

Dolayısıyla bir davada dayanak vakıalar dışındaki hemen her husus 

talidir. Vakıalar olmazsa hepsi havada kalır. 

Dilekçeye hangi vakıaların yazılacağı, yazılacak vakıaların ne öl-

çüde ayrıntısına girileceği, vakıaların ne şekilde sıralanacağını belir-

lemek dilekçenin amaca ulaşmasını sağlamadaki önemli kararlardır. 

                                                           
1 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 03.03.2017 tarihli ve E. 

2015/2 ve K. 2017/1 sayılı içtihadı birleştirme kararındaki vakıa tanımı budur.  

  Bir olay (vaka) her zaman tek başına bir hukuki sonuca bağlanamaz. Bazen bir 

olaylar zincirinin halkası olma işlevi görür ve hukuki sonuca bağlanan şey yani 

vakıa işte bu olaylar zinciri olur. Dolayısıyla vakıa her zaman tek bir vakadan 

meydana gelmez. Ancak yargı uygulamasında (hatta mevzuatta da) bu olaylar 

zincirinin yani vakıanın parçaları olan olaylara da vakıa denmektedir. Terimin 

tam olarak yerine oturmaması sebebiyle bu durum eleştiriye açıktır.  

  Vakıa teriminin hukuki sonuca bağlanan olay veya olaylar zinciri şeklinde ta-

nımlanması, vakıa parçalarına ise vaka denmesi daha doğru olacaktır. Durum 

bu olsa da kafa karışıklığına sebebiyet vermemek, uygulamaya ve mevzuata 

aykırı düşmemek adına biz de kitabı bu anlayışla kaleme aldık. Yani kitapta 

bir vakıanın parçalarına da vakıa denmektedir.  
2 Baki KURU, Ramazan ARSLAN ve Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 

25. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2014, s.280  
3  Menfaat sözcüğünün TDK sözlüğündeki ilk anlamı “çıkar”dır. Aynı şekilde 

felsefe sözlüğünde de “çıkar” olarak tanımlanmaktadır. Hak kavramının ta-

nımlanmasında, olumsuz bir algısı olan menfaat (=çıkar) sözcüğünün kullanıl-

ması İonna Kuçuradi gibi kimi düşünürler tarafından eleştirilmektedir.  

  Bu konuda ayrıca bkz. Yonca F. Yücel, “Hak ve Menfaatler Üzerine Bir İnce-

leme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (2010), 91, s. 335-357  
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Genel olarak dilekçeler ve özel olarak vakıalar ve talepler açık 

ve net ifadelerle yazılmalı, dilekçenin bütünü değerlendirildiğinde an-

latımda ve taleplerde muğlak ve çelişik ifadelere yer verilmemelidir. 

Öyle ki hâkim dava dilekçesini okuduktan sonra ne anlatıldığını ve 

ne talep edildiğini açık seçik anlamış olmalıdır. 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) birden çok hükümde vakıaların 

ne şekilde anlatılması gerektiği belirtilmiştir. Bu alana hakim iki ana 

ilkeyi şöyle sıralayabiliriz: 

1- Dürüst Davranma Yükümlülüğü 

2- Somutlaştırma Yükümlülüğü 

(1) Dürüst Davranma Yükümlülüğü 

Bilindiği gibi medeni yargılama hukukumuz “Taraflarca Geti-

rilme İlkesi” üstüne kuruludur. Yani bir davada vakıa ve delilleri ta-

raflar ileri sürer. Hâkim kendiliğinden delil toplayamayacağı gibi ta-

raflarca ileri sürülmeyen vakıaları da hükme esas alamaz. Hukuk Mu-

hakemeleri Kanunu madde 25’te bu husus açıkça hüküm altına alın-

mıştır: 

Madde 25- (1) Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hâkim, iki 

taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate 

alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz. 

(2) Kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, kendiliğinden 

delil toplayamaz. 

Ancak taraflar bu hakkı kullanırken yani vakıaları ve delilleri 

ileri sürerken -aynı şekilde ileri sürülmüş vakıa ve delillere cevap ve-

rirken- dürüst davranmak ve doğruyu söylemek zorundadırlar. Dürüst 

davranma yükümlülüğü bir ana ilke olarak 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu madde 2’de4 var olmakla birlikte onun medeni yargılama 

usulündeki yansıması olarak da HMK madde 29 getirilmiştir: 

                                                           
4 Dürüst davranma 

 Madde 2- Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüst-

lük kurallarına uymak zorundadır. 

 Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. 
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Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 

Madde 29- (1) Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zo-

rundadırlar. 

(2) Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamala-

rını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdürler. 

Bu önemli bir ilkedir. Yasa maddesinde açıkça yazıldığı gibi -

karşı tarafın aksini kanıtlayamayacağı düşüncesiyle veya tamamen 

başka sebeplerle de olsa- vakıalarla ve delillerle ilgili olarak yalan 

söylenmemelidir. Burada amaç taraflara, her vakıa ile ilgili tüm doğ-

ruları derhal ortaya koymak gibi zorunluluk yüklemek değildir. Amaç 

tarafların mahkemeye yalan söylemesini engellemektir. Yasa tarafları 

herhangi bir konuda iddia ileri sürmeye veya ileri sürülen her tür id-

diaya yanıt vermeye zorlamaz. Ama taraflar bir konuda bir şey söylü-

yorsa bu söylenen şey doğru olmak zorundadır. Özetle yasa taraflara 

ya sus ya doğruyu söyle demektedir.  

Ancak bu ilkeye aykırı davranılması bir müeyyideye bağlanmış 

değildir. Her ne kadar bu ilkeye aykırı davrananlara karşı genel hü-

kümlere dayanarak dava açılması mümkünse de (Yargıtay’ın bu 

yönde kararları vardır) uygulamada bu hemen hiç yapılmamaktadır. 

Çünkü bunun için ayrı bir yargılama yapılması gerekmektedir. Usuli 

Yalan Yasağı da denen bu ilkenin daha etkin uygulanması için aynı 

yargılama içinde derhal netice verecek bir yaptırım getirilmelidir. 

Tabii bu aynı zamanda bir zihniyet ve usul hukukuna yaklaşım 

meselesidir. HMK’de çeşitli aykırılıklar halinde bu aykırılığa yol açan 

tarafa uygulanabilecek yaptırımlar öngörüldüğü halde pratikte bu 

yaptırımların uygulandığını pek görmüyoruz.5 

                                                           
5 HMK madde 101 “Eski hâle getirme talebi sebebiyle ortaya çıkan giderler, 

talepte bulunan tarafa yükletilir.” 

 HMK madde 182 “… hâkim, kötü niyetle ıslaha başvuranı, karşı tarafın bu 

yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve beşyüz Türk Lirasından beşbin 

Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm eder.” 

 HMK madde 327/1 “Gereksiz yere davanın uzamasına veya gider yapılma-

sına sebebiyet vermiş olan taraf, davada lehine karar verilmiş olsa bile, karar 

ve ilam harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını 

ödemeye mahkûm edilebilir.”  
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Bu esasen geçiştirilemeyecek ölçüde önemli bir husustur. Yargı-

lamanın amacı uyuşmazlığı çözmektir. Bu tür düzenlemeler de uyuş-

mazlığın çözümünü engelleyen yahut yargılamayı uzatan tarafın bu 

ihlaline mâni olmak amacıyla getirilmiştir. Bu tür yaptırımlar etkin 

olarak uygulanırsa bir süre sonra taraflar bu konularda çok daha dik-

katli davranacak ve -yaygın kanının ve ceza yargılamasının aksine- 

medeni yargılamada yalan söyleme hakkı olmadığı algısı yerleşecek-

tir. Mevcut usul uygulamamız -maalesef- süreler, şekiller gibi uyuş-

mazlığın esası ile ilgisi olmayan biçimsel hususları önemsemek ve 

uygulamak, bizzat uyuşmazlığın esasına etki edecek usul hükümlerini 

ise ikinci plana atmak şeklindedir. 

Biz avukatlara bu hususta önemli bir görev düşmektedir: Karşı 

taraftan gelecek bu tür ihlallere karşı yasanın öngördüğü yaptırımları 

uygulamasını mahkemeden her seferinde talep etmeliyiz. Her dilek-

çemizde bu ihlalleri vurgular ve yaptırım uygulanmasını talep edersek 

inanıyorum ki bir süre sonra mahkemeler bu önemli yaptırımları daha 

çok uygulamaya başlayacak ve bunun etkisiyle süreç içinde yargıla-

malar daha dürüstçe ilerleyecektir. 

Netice itibarı ile dilekçelerimizde vakıaları ve delilleri ileri sürer-

ken ve ileri sürülmüş vakıa ve delillere cevap verirken HMK madde 

29’a uygun davranmalıyız. Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi: 

Taraflar yargılamada kendi menfaatlerine uygun olarak neleri ileri 

sürüp sürmeyecekleri konusunda serbesttir. Ancak ileri sürdükleri hu-

susların doğru olması, beyan ve açıklamalarının gerçeğe aykırı olma-

ması gerekir. Taraflardan aleyhlerine olan hususları da beyan etmeleri 

                                                           
 HMK madde 329 “Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava 

açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında ka-

rarlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edi-

lebilir… 

 Kötü niyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, bun-

dan başka beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para 

cezası ile mahkûm edilebilir. Bu hâllere vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para 

cezası vekil hakkında uygulanır.” 

 Ayrıca belirtmiş olalım ki istinaf ve temyiz yoluna kötü niyetle başvurulması 

halinde de HMK madde 351 ve madde 368 yollamasıyla gene HMK madde 

329 uygulanır. 
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beklenemez. Ancak gerek kendilerine, gerek karşı tarafa ilişkin husus-

larda yaptıkları açıklamalarda mahkemeyi yanıltmamaları gerekir. 

(2) Somutlaştırma Yükümlülüğü 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 194. maddesinde, somutlaş-

tırma yükü düzenlenmiştir. Bu maddenin 1. fıkrasına göre taraflar da-

yandıkları vakıaları, ispata elverişli bir şekilde somutlaştırmakla yü-

kümlüdür. Madde gerekçesi gayet açıklayıcıdır: 

… Bir davada, ispat faaliyetinin tam olarak yürütülebilmesi, mah-

kemenin uyuşmazlığı doğru tespit ederek yargılama yapabilmesi, karşı 

tarafın ileri sürülen vakıalara karşı kendini savunabilmesi için, iddia 

edilen vakıaların açık ve somut olarak ortaya konulması gerekir. Genel 

geçer ifadelerle, somut bir şekilde ortaya koymadan iddia veya sa-

vunma amacıyla vakıaların ileri sürülmesi durumunda, yargılamanın 

sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayacağı gibi, vakıaların 

anlaşılması için ayrıca bir araştırma yapılması ve zaman kaybedilmesi 

söz konusu olacaktır. Taraflar, haklarını dayandırdıkları hukuk kuralı-

nın aradığı koşul vakıalara uygun, somut vakıaları açıkça ortaya koy-

malıdırlar. Bu vakıaların somut olarak ileri sürülmesi, ilgili taraf için 

bir yüktür; bu yükü yerine getirmeyen sonuçlarına katlanacaktır. 

Bir davada davacıya yüklenen üç yük vardır: İddia Yükü, Somut-

laştırma Yükü ve İspatlama Yükü. İddia yükü davada talebe dayanak 

yapılacak vakıalar ileri sürmektir. Somutlaştırma yükü bu vakıaları, 

ispata ve karşı tarafın savunma yapmasına elverecek şekilde somut 

olarak anlatmaktır. İspatlama yükü ise bu vakıaların doğruluğuna dair 

mahkemede kanaat oluşturma faaliyetidir.  

Dava dilekçemizde talebimize dayanak yaptığımız iddialar (va-

kıalar) ispata elverecek derecede somut ve ayrıntılı değilse o zaman 

somutlaştırma yükü yerine getirilmemiştir denebilir. Örneğin davalı 

beni zarara uğrattı, zararımı gidermelidir gibi bir iddia somutlaştırıl-

maya muhtaçtır.6 

                                                           
6 “Bu çerçevede, davada gösterilmesi, ileri sürülmesi gereken vakıalar, davada 

uygulanacak hukuk kuralının koşul vakıasını karşılayan somut, yer ve zaman 
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Somutlaştırmak, bir iddiayı, zaman, mekân, kişi, oluş şekli gibi 

unsurlarıyla algılamaya, anlamaya, tartışmaya, ispata elverişli şekilde 

ortaya koymaktır. Ancak vakıaların somutlaştırılmasıyla, karşı tarafça 

ve mahkemece bir vakıa tam olarak algılanabilir, vakıa üzerinde ince-

leme ve tartışma yapılabilir.7 

Somutlaştırma yükü yerine getirilmeden ne karşı tarafın sağlıklı 

savunma yapması ne de mahkemece sağlıklı bir hüküm verilmesi 

mümkündür. Çünkü karşı tarafın hukuki dinlenilme hakkının gereği 

olarak açıklama ve ispat hakkını kullanabilmesi için, öncelikle kendi-

sine yöneltilen iddialar hakkında tam olarak bilgilendirilmesi zorun-

ludur.8 Keza somut vakıalar olmadan, hâkimin sağlıklı ve somut bir 

karar vermesi de mümkün değildir. 

“Müvekkilin karşı taraftan alacağı vardır” gibi, belirli bir soyut 

iddiayı içermekle birlikte somut olmayan ifadelerle dava açılması ha-

linde, ortada belirli bir iddia olmakla birlikte (aslında burada bir iddi-

anın varlığı dahi şüphelidir), bu iddia somut ve açık değildir. Alacağın 

neye dayandığı, nasıl bir hukuki ilişki veya sözleşme bulunduğu, bor-

cun ne kadar olduğu ya da zararın nasıl, ne zaman, ne şekilde mey-

dana geldiği ve ne kadar olduğu asgari unsurlarıyla belirtilmelidir.9 

                                                           
bakımından belirli, geçmiş veya halen mevcut, dış dünya ya da insanın iç dün-

yasıyla ilgili durumlar ve süreçler olabilir.” Hakan PEKCANITEZ, Oğuz 

ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Medenı̂ Usûl Hukuku, 14. Baskı, Ankara, 

Oniki Levha Yayınları, 2013, s.644  
7 Muhammet ÖZEKES, “HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Ha-

linde Yapılması Gereken İşlemler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, (Özel Sayı 2014), C. 16, s. 290  
8 Hukuki dinlenilme hakkı 

 Madde 27- (1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, 

kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.  

 (2) Bu hak; 

 a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, 

 b) Açıklama ve ispat hakkını, 

 c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların 

somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir. 
9 ÖZEKES, s. 290 
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Anlattığımız her vakıa belirli bir zamanda ve belirli bir mekânda 

geçmeli, belirli kişi veya kişilerle ilgili olmalı, belirli bir sebep-sonuç 

ilişkisi içinde cereyan etmelidir.  

Vakıalar somut değilse hâkim önce davayı aydınlatma görevi 

doğrultusunda vakıanın somutlaştırılmasını ister.10 Buna rağmen ek-

siklik giderilmezse vakıaların, HMK madde 194’te belirtildiği gibi, 

ispata elverişli hâlde olmadıkları kabul edilir. Bu da vakıaların ve do-

layısıyla davanın ispatlanamadığı için esastan reddi sonucunu doğu-

rur. Davanın esastan reddi o konuda bir kesin hüküm oluşturacağı için 

de aynı konuda tekrar dava açılamaz. 

Özetleyecek olursak: Dilekçelerimizde yer verdiğimiz vakıalar, 

iddia sahibi tarafından ispatlanabilecek, kendisine iddia yöneltilen ta-

rafça savunma geliştirilebilecek ve hâkim tarafından da karar verile-

bilecek ölçüde somutlaştırılmış ve içerik olarak doğru olan vakıalar 

olmalıdır. 

 

                                                           
10 Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 

 Madde 31- Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durum-

larda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hak-

kında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini iste-

yebilir. 
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TEMYİZ BAŞVURUSUNDA HUKUKİ NEDEN BELİRTME 

ZORUNLULUĞU ve TEMYİZ İNCELEMESİNİN SINIRLARI 

Av. Feyzullah CİHANGİR 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286-307 maddeleri 

arasında düzenlenen temyiz olağan bir kanun yoludur. İstinaf başvu-

rusu sonucu Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilen temyizi ka-

bil kararlara karşı hukuki denetimle sınırlı olmak üzere yapılan bir 

incelemeyi ifade eden temyiz incelemesinin ülke genelinde içtihat bir-

liği sağlamak, hukuki denetim suretiyle adli hataları ortadan kaldır-

mak, içtihat birliğinin sağlanması suretiyle farklı uygulamaların ve 

yorumların önünü kapatmak gibi amaçları bulunmaktadır. Bölge Ad-

liye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte Yargıtay’ın hukuki 

denetimle sınırlı olmak üzere yapacağı temyiz incelemesiyle birlikte 

gerçek anlamda bir içtihat mahkemesi olması umut edilmiştir. Yargı-

tay’ın daha kıdemli ve tecrübeli hakimlerden oluşması ve verilen ka-

rarların içtihat niteliği itibariyle ülke genelindeki tüm yargılamalara 

yol gösterme özelliği son derece önemlidir. Verilen kararların hukuki 

niteliği ve isabeti ne kadar yüksek olursa ülke genelinde adil yargı-

lanma hakkı gibi temel hakların korunması ve ideal hukuk devleti 

amacının gerçekleşmesi de o kadar mümkün olacaktır.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 294. Maddesi ile temyiz başvu-

rusunda “sebep” gösterme zorunluluğu aranmaktadır. Temyiz başvu-

rusunda bulunan kişiye hükmün hangi nedenden dolayı bozulmasını 

istediğini açıklama zorunluluğu yükleyen bu kural temyiz başvuru-

sunu alelade ve özensiz bir başvuru olmaktan çıkarmaktadır. Böyle 

bir başvuru halinde temyiz incelemesi C.M.K. m. 298’de düzenlen-

diği üzere sadece “temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediği” 

gerekçesiyle reddedilebilecektir. Bu durumda temyiz incelemesi sa-

dece C.M.K. m. 289’da sayılan “hukuka kesin aykırılık halleri” kap-

samında yapılacaktır. İstinaf başvurusunda başvuruya dair sebep gös-

terme zorunluluğu olmamasına rağmen temyizde böyle bir zorunlulu-

ğun kabul edilmiş olması vekil ve müdafilerin görevini ağırlaştırmış 
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ve onları daha bir dikkatli ve özenli olmaya zorlamıştır. Ayrıca bu 

düzenleme ile birlikte uyuşmazlığın kapsamının daraltılması düşünül-

müştür.  

Bu çalışmada C.M.K. m. 294’de düzenlenen temyiz başvurusu 

ve temyiz sebebinin ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabileceği 

kuralının ne anlama geldiği ve temyiz incelemesinin hukuki dene-

timle sınırlı tutulması kuralı anlatılmaya çalışılmıştır. Temyiz başvu-

rusunun özel bir ihtimam ve uzmanlık gerektirdiğini ifade eden bu 

kural Cumhuriyet Savcıları açısından da bağlayıcıdır ancak avukatlar 

için sorumluluk doğurabilecek önemdedir. Adaletin tecellisi ve bir 

hukuki yanlışlığın önlenmesinin bir yolu olarak nitelendirilebilecek 

bu başvurunun avukatların ve savunmanın en önemli ve nihai görev-

lerinden birisi olduğu da söylenebilir.  

I. TEMYİZ 

Temyiz, bölge adliye mahkemesi verilen bazı kararlarla, kanunda 

gösterilen diğer bazı kararlar aleyhine başvurulabilen ve sadece hu-

kuki denetimin yapıldığı bir kanun yolu olarak tanımlanmıştır. 1 Tem-

yiz yolu açık olmayan kararlara karşı Yargıtay’ın inceleme yapması 

mümkün değildir. Ancak C.M.K. m. 309’da düzenlenen “Kanun Ya-

rarına Bozma” yolu bunun bir istisnasıdır. Kanun yararına bozma, ha-

kim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf ve temyiz inceleme-

sinden geçmeksizin kesinleşen kararların Adalet Bakanlığı aracılı-

ğıyla Yargıtay’a götürülmesini ifade etmektedir. Bu başvuruda Yar-

gıtay, yapacağı inceleme ile bozulması talep edilen karar hakkında 

bozma kararı verebilecektir.  

a. Temyiz başvurusu 

Temyiz başvurusu “temyiz davası” olarak nitelendirilmektedir.2 

Temyiz esasen bir uyuşmazlığı ifade etmektedir. Temyiz başvuru-

sunda bulunan kişi veya makam mahkemenin nihai kararı ile şikayet, 

iddia veya savunmaya uygun olmayan bir sonuca ulaştığını, bunun 

                                                           
1  Ünver, Yener, Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Cilt 2, s. 356, An-

kara, 2012 
2  Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 

Hukuku, s. 1413, İstanbul, 2008 
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hukuka uygun olmadığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getir-

mektedir. Temyiz başvurusunda bulunan kişi verilen kararın kesinleş-

mesine engel olmakla birlikte hükmün hukuka aykırı olduğunu iddia 

etmekte ve bu kararın bozulmasını talep etmektedir. (C.M.K. m.288: 

(1) Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. (2) 

Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka 

aykırılıktır.”) 

Hangi kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabileceği 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286 ve 287. Maddesinde sayılmıştır. 

Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte 5 yıl ve 

daha az süreli hapis cezalarına ilişkin bölge adliye mahkemeleri ka-

rarlarına karşı temyiz kanun yolunun kapatılmış olması nedeniyle 

ülke genelinde birçok farklı ve hatalı kararların çıkması ve bunlara 

yönelik kamuoyu tepkisi nedeniyle bazı suç tipleri açısından cezası 

süresine bakılmaksızın temyiz yolu açılmıştır. 3 

Temyiz başvurusu hükmün açıklanmasından itibaren "on beş" gün 

içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kati-

bine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Hüküm, temyiz yoluna 

                                                           
3  C.M.K. m. 286/3: “İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kap-

samında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahke-

mesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir: 

  a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

  1) Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra), 

  2) Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213), 

  3) Suç işlemeye tahrik (madde 214), 

  4) Suçu ve suçluyu övme (madde 215), 

  5) Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216), 

  6) Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217), 

  7) Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299), 

  8) Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300), 

  9) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organla-

rını aşağılama (madde 301), 

  10) Silâhlı örgüt (madde 314), 

  11) Halkı askerlikten soğutma (madde 318), 

  suçları. 

  b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası 

ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar. 

  c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fık-

rası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar. 
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başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihin-

den başlar. (C.M.K. m. 291) Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt 

katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdü-

rüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek 

kanun yollarına başvurabilir. (C.M.K. m.263) Tutuklu bulunan sanığın 

temyize başvurduğu tarih temyiz başvurusu üzerine tutanak tutulduğu 

an olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle temyiz süresinin geçirilmemesi-

nin temini açısından tutuklunun temyiz başvurusuna ilişkin tutanağın 

başvuru anında ve derhal tutulması gerekir.  

C.M.K. m. 260 uyarınca Cumhuriyet savcısı, sanık, katılan sıfa-

tını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş 

veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar 

temyize başvurabilirler. Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhu-

riyet savcıları, ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza 

mahkemelerinin; bölge adliye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet 

savcıları, bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yolla-

rına başvurabilirler. 

Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzu-

suna aykırı olmamak koşuluyla temyize başvurabilir. (C.M.K. m. 261) 

Sanığın yasal temsilcisi ve eşi süresi içinde olmak şartıyla tem-

yize başvurabilir. Temyize başvurma usulü ve süre bu kişiler için de 

aynı kurallara tabidir. (C.M.K. m. 262) 

b. Temyiz başvurusunda hukuki neden belirtme zorunluluğu  

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu temyiz başvurusunu ale-

lade bir başvuru olmaktan çıkarmıştır. Temyiz başvurusu temel olarak 

bir hukuka aykırılık iddiası olarak tanımlanmış ve başvurucuya bu ko-

nuda bir sebep (neden dolayı temyiz ettiğini) belirtme zorunluluğu 

yüklemiştir. Bu kural temyize başvurma hakkına sahip olan herkes 

için geçerlidir. Kanun hukuk bilgisi olmayan vatandaşlar açısından 

istisna tanımamıştır. C.M.K. m. 294: “(1) Temyiz eden, hükmün ne-

den dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zo-

rundadır. (2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin ola-

bilir.” 
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Temyizde neden belirtme zorunluluğunun yerine getirilmemesi 

durumunda temyize başvuran kişinin kanunda tanımlanan süre içeri-

sinde temyiz nedenlerini açıklayan ikinci bir dilekçe verme hakkı 

mevcuttur. Henüz gerekçeli karar görülmeden mahkemenin hukuki 

tavsifi ve delilleri değerlendirme şekli konusunda bir bilgi eksikliği 

olacağından verilecek bu dilekçeyle birlikte temyiz nedenleri gerek-

çeli olarak açıklanabilir. “Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gös-

terilmemişse temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden 

veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü 

temyiz olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek 

dilekçe verilir.” (C.M.K. m. 295) Bu ikinci dilekçenin bir hukuki so-

nuç doğurabilmesi için temyiz başvurusunun yasal süresi içerisinde 

yapılması gerekmektedir. Uygulamada buna gerekçeli temyiz dilek-

çesi denilmektedir. Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe 

kendisi veya müdafii tarafından verilebilir. İlla ki aynı öznenin baş-

vurmuş olması şart değildir.  

Tutanak suretiyle temyiz başvurusunda da “sebep” açıklama zo-

runluluğu bulunmaktadır. Bu durumda müdafii olmayan sanık, tuta-

nağa bağlanmak üzere zabıt katibine yapacağı bir beyanla gerekçesini 

açıklayabilir; tutanak hakime onaylatılır. Sanığın yasal temsilcisi ve 

eşi hakkında 262 nci madde, tutuklu sanık hakkında ise 263 üncü 

madde hükümleri saklıdır. (C.M.K. m. 295) 

Temyiz başvurusu bir hukuka aykırılık iddiası olduğuna göre 

hem usul hukukunu hem de ceza kanununu ilgilendirmektedir. Ancak 

hukuka aykırılık deyimi sadece usul ve ceza kanununa aykırılık şek-

linde sınırlandırılmamaktadır. Bilakis mülga kanunda yer alan “ka-

nuna aykırılık” deyiminin terk edilerek “hukuka aykırılık” deyiminin 

benimsenmiş olması temyiz nedenlerinin kapsamını genişletme şek-

linde yorumlanmıştır. 4 

Ceza yargılaması muhakeme usulü ve ceza kanunu çatısı altında 

iddia edilen vakıayı saptamak, delillendirmek ve bu vakıanın hukuk 

                                                           
4  Öztürk, Bahri, Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hu-

kuku, s. 899, Ankara, 2007 
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düzeni karşısındaki durumunu tavsif etmek ve bunu bir yaptırıma bağ-

lamak gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Yargılamanın bu fonk-

siyonu “maddi sorun” ve “hukuki sorun” şeklinde bir ayrıma tabi tu-

tulmaktadır. 5  

Soruşturma makamı suç işlendiğini öğrendiği andan itibaren işin 

gerçeğini araştırmakla yükümlüdür. Bu aşamada delillerin toplan-

ması, koruma tedbirlerinin icrası gibi birçok işlem yürütülmektedir. 

Kovuşturma aşamasında ise ceza hakimi bu delillerle “doğrudan doğ-

ruya” yüzleşmekte, delilleri bizzat incelemekte, iddia, delil ve sa-

vunma çerçevesinde bir hukuki nitelendirme ve tavsif yapmaktadır. 

Tüm bu aşama fiilin sanık tarafından işlenip işlenmediği, işlendiyse 

nasıl ve ne şekilde işlendiği maddi sorun olarak nitelendirilmektedir.6 

İddianamede yer alan fiil kamu davasının konusudur ve maddi ceza 

hukukunun maddi meselesi şeklinde tanımlanmıştır.7 

Bu süreçte duruşma icrası delillerin ortaya konulması ve tartışıl-

ması, sanığın bizzat sorgulanması gibi işlemlerin kamuya açık bir şe-

kilde yapılması itibariyle son derece önemli bir muhakeme faaliyeti-

dir. Hakim sanığı sadece duruşmada görmektedir. Sanık hakkında on-

dan bundan bilgi alamayacağı gibi dosyaya yansımayan olgulara da-

yanarak da hüküm kuramayacaktır. Bu nedenle duruşma vicdani ka-

naatin oluştuğu devre olarak tanımlanmıştır.8 Hukuki sorun ise fiilin 

ceza kanunlarına göre nitelendirilmesi, vasıflandırılması olduğu gibi 

aynı zamanda usul kurallarının uygulanması ve değerlendirilmesi, ör-

neğin delilin hukuka aykırı olduğu yönündeki tespitin yapılması gibi 

hukuki değerlendirmelerdir. Maddi sorunun olgusal dünyaya, hukuki 

sorunun ise normatif dünyaya ait olduğu belirtilmektedir.9 

                                                           
5  Keskin, Serap, Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Nedeni Olarak Hukuka 

Aykırılık, s. 48, İstanbul, 1997 
6  Feyzioğlu, Metin, Taner, Fahri Gökçen, Ceza Muhakemesinde İspatın Ölçütü 

Olarak Vicdani Kanaat, s. 192, İstanbul, 2015 
7  Yenisey, Feridun, İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi, Silvia Tellen-

bach’a Armağan, s. 1270, Ankara, 2018 
8  Feyzioğlu, Metin, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, s. 165, Ankara, 2002 
9  Taner, Fahri Gökçen, 5271 Sayılı CMK’nın Temyiz Kanun Yoluna İlişkin Hü-

kümlerinin Yürürlüğe Girmesiyle Ortaya Çıkan Farklılıklar, Ankara Barosu 

Dergisi, Sayı: 2017/4, s. 55 
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Hakimin olaya uygun hukuk kuralını bulamaması, doğru hukuk 

normunu bulmasına rağmen yanlış anlayıp yanlış uygulaması hukuka 

aykırılık olarak tanımlanmıştır.10 Örneğin eylemin kanuni bir suç ti-

pine denk gelmemesine rağmen cezalandırılmış olması, sanığın suç 

işleme kastı olmamasına rağmen kasten suç işlemekten cezalandırıl-

ması bir hukuka aykırılıktır.  

Yazılı hukuk kuralları, milletlerarası anlaşmalar, içtihatlar, bi-

limsel görüşler, hayat tecrübesine bağlı olarak bilinen kurallar, her-

kesçe bilinen kurallar da hukuka aykırılık kapsamında değerlendiril-

miştir.11 

Eksik soruşturma, sanığa hakların bildirilmemesi, iddianamenin 

kanuna aykırı olması, duruşma tutanağının imzalanmaması, dava açıl-

madan hüküm verilmesi, müdahale talebi hakkında karar verilme-

mesi, hukuki anlaşmalara aykırılıklar, yazılı olmayan hukuka aykırı-

lıklar da hukuka aykırılık nedeni olarak kabul edilmiştir.12 

Bir eylemin ceza kanunlarına uygun şekilde değerlendirilme-

mesi, örneğin yağma suçunun hırsızlık olarak nitelendirilmesi veya 

suçun basit şekli yerine ağırlaştırıcı sebep uygulanarak cezanın ağır-

laştırılması da bu anlamda bir hukuka aykırılıktır. Benzer şekilde ha-

kimin soruşturma aşamasında hukuka aykırı olarak elde edilen delil-

lere dayanarak hüküm kurmuş olması, yalan söyleyen bir tanık beya-

nını esas alarak hukuki nitelendirme yapması, delillerin yorumlan-

ması ile ulaşılan sonucun hatalı olması13 da hukuka aykırılık oluştu-

racaktır.  

                                                           
10  Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 1417 
11  Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 863, İstanbul, 2018 
12  Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s. 1420-1424 
13  Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 24.12.2020 T., 2020/5562 E., 2020/9619 K.: 

“Olayda hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 

ayrı soruşturma yapılan ve tanık olarak dinlenenin tüm aşamalarda uyuştu-

rucu maddeyi sanıktan almadığını Samsun'dan aldığını beyan ettiği, fiziki ta-

kipte de alışveriş olduğunun görülmediğinin anlaşılması karşısında sanığın ev 

aramasında bulunan net 0.4 gr uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında 

başkasına satma veya devretme amacıyla bulundurduğuna ilişkin savunması-

nın aksine kuşku sınırlarını aşan kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ayrıca 
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II. TEMYİZ İNCELEMESİNDE HUKUKİ DENETİM 

Ceza yargılamasının amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ol-

duğuna göre sanığın suç işleyip işlemediğinin veya suçu nasıl işledi-

ğinin ortaya çıkarılması maddi gerçeğe ulaşma sürecini ifade etmek-

tedir. Gerçeğin ortaya çıkarılması delillerin hukuka uygun şekilde 

elde edilmesi ve insan hakkı ihlallerinin önlenmesiyle sağlanacaktır. 

Nihai olarak eylemlerin kanuna uygun şekilde nitelendirilmesi ve 

yaptırımın da kanuna uygun şekilde karar altına alınması gerekmek-

tedir. Bu süreç hakimin hukuki nitelendirmesi ile sona erdiğinden ka-

nun, bilimsel görüşler, içtihatlar, hayat tecrübesi gibi birçok unsur ha-

kimin vereceği kararı etkileyecektir. Nihai olarak hakim yargılama 

süreci boyunca oluşan vicdani kanaatine göre hüküm kuracaktır. An-

cak bu vicdani kanaat sınırsız, keyfi, beklenmeyen veya öngörüleme-

yen bir kanaat değil hakimin delillerle ve yargılamanın taraflarıyla 

kurmuş olduğu temasın sonunda ulaştığı bilimsel nitelikli, hukuka uy-

gun bir kanaat olmalıdır.  

Yargıtay’ın da bir mahkeme olduğunda kuşku yoktur. Ancak 

Yargıtay olayları/olguları yargılayan bir mahkeme değildir. Yargıtay 

delillerle ve taraflarla doğrudan yüzleşen, icap ettiği halde delil topla-

yan ve bunun sonucunda aynı zamanda bir vicdani kanıya da ulaşan 

mahkeme değildir. Maddi olgularla bizzat yüzleşmemekte ve doğası 

icabı da maddi denetim yapmamaktadır. Yargıtay’ın vermiş olduğu 

kararlarda “…vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tu-

tanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre…” gibi ifadeler yerel 

mahkemelerin yaptığı muhakeme işlemlerine işaret etmektedir. Bu 

mahkemelerdeki muhakeme süreci hakimin vicdani kanaatine göre 

verdiği kararla sona ermektedir. Oysa Yargıtay niteliği itibariyle bu 

işlemleri yapmamaktadır. Ülke genelindeki tüm davaların bu şekilde 

yargılanması fiilen de mümkün değildir.  

                                                           
kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yargılama yapıla-

rak hapis cezası verildiği dikkate alınarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti 

yapma suçundan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi hatalıdır. 

Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.” 
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Temyiz incelemesinin hükmün hukuka aykırılık iddiasına yöne-

lik yapılması Yargıtay’ın önceki aşamalarda gerçekleşen yanlışlıklara 

(yanlış uygulamalara ve yanlış yorumlamalara) göz yumacağı anla-

mına gelmemektedir. Yargıtay delillerle doğrudan yüzleşmediğine ve 

duruşma yapmadığına göre yerine getirmesi beklenen fonksiyon bir 

hukuki denetimdir. “Yargıtay yalnızca hükmün yargıcıdır.”14  

“Tanığın aynı mahkemenin 2016/625 Esas ve 2016/739 Esas sa-

yılı dosyalarında yargılanan başka sanıklar hakkındaki beyanlarının 

maddi gerçeğe uygun olmaması karşısında; maddi olayın sübutuna 

esas alınan tanık beyanına itibar edilip edilmeyeceği hususu delille 

doğrudan temas eden ilk derece mahkemesine ait ise de; tanığın gü-

venilir olup olmadığı, tanıklığa engel halinin bulunup bulunmadığı ya 

da dinlenme, yüzleştirme ve teşhis yöntemleri ile beyana itibar etme 

veya etmeme gerekçelerinin hukuka uygunluğunun denetiminin 

CMK'nın 289/1-i maddesi gereğince temyiz denetimi kapsamında kal-

dığı değerlendirilerek yapılan incelemede; Tek fotoğraf üzerinden ya-

pılan teşhisin PVSK'nın ek 6. maddesine aykırı olması sebebiyle 

hükme esas alınamayacağının gözetilmemesi”15 

Yargıtay tanık dinlememekte ancak tanığın yeminsiz dinlenmiş 

olması hakkında bir karar vererek hukuka aykırılık saptaması yapa-

bilmektedir. Hukuki denetim sadece teorik bir denetim olmadığı gibi 

ülke genelinde kanunların eşit ve aynı şekilde uygulanmasını, içtihatta 

birlik sağlanmasını sağlamakla sınırlı da değildir. Hukuki denetim 

usul kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığı, kanun hükümleri-

nin doğru yorumlanıp yorumlandığı, ulaşılan vicdani kanaatin kanun, 

bilimsel görüşler, içtihatlar ve tecrübe kurallarına uygun olup olma-

dığı gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Burada özellikle 

belirtmek gerekir ki hukuki tecrübe Yargıtay’ın temyiz incelemesinde 

                                                           
14  Selçuk, Sami, “Temyiz Denetiminin Sınırları ve Bu Sınırlara Uymamanın Ka-

çınılamaz Sancılı Sonuçları/Açmazları/Tehlikeleri”, Prof. Dr. Nur Centel’e 

Armağan, s. 324, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları 

Dergisi, Özel Sayı, Cilt:19 Sayı:2, İstanbul, 2013 
15  Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 4.12.2017 Tarih, 2017/2252 E., 2017/5483 K. (Ka-

zancı Hukuk Otomasyon) 
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özel önem taşımaktadır. Yargıtay’a seçilen hakimlerin mesleki tec-

rübe, kıdem ve başarıları hukuki incelemenin niteliği açısından son 

derece önemli bir etkendir. Bu nedenle temyiz incelemesi yapan Yar-

gıtay’ın tecrübe kurallarına aykırı bir sonuca ulaşan mahkeme kara-

rını nasıl bozacağı, bir başka ifadeyle Yargıtay’ın görev tanımına 

uyup uymadığı önemli bir noktadır. Sayın Feridun Yenisey hukukun 

gelişmesine paralel olarak daha önce bir hukuk normu olarak kabul 

görmeyen fizik, mantık ve tecrübe kurallarının bir hukuk normu ha-

line dönüşmesi ile birlikte Yargıtay’ın denetim alanının genişlediğini 

ve buna paralel olarak hakimin vicdani kanaatinin de bu çerçevede 

denetlenebilir hale geldiğini belirtmektedir.16  

Temyizde neden belirtme zorunluluğu her ne kadar başvurunun 

dar kapsamlı olacağı gibi bir yanlış anlamaya neden olsa da öyle de-

ğildir. Temyiz hukuka aykırılık nedeni olarak kabul edildiğine göre 

mahkemenin nitelendirmesinin bilimsel görüşler ve içtihatlarla çeliş-

miş olması, hayat tecrübelerine uygun düşmemesi de temyiz incele-

mesi kapsamındadır. Hukuka aykırılık kanuna aykırılıktan daha geniş 

bir alanı ifade etmektedir.  

Hukuki denetim hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulanma-

dığının tecrübeli ve donanımlı bir yargıçlar kurulu tarafından incele-

mesi ve bir sonuç çıkarılması anlamına da gelmektedir. Temyiz mah-

kemesi hakimin vicdani kanaatine etki eden delillerle doğrudan yüz-

leşmeyecek olsa da dosya kapsamından hangi hukuki sonucun çıka-

rılmasının doğru olacağını görevi icabı belirleyecektir. Yargıtay’ın 

buradaki fonksiyonu önüne gelen bir dosyadan son bir hukuki bir ne-

tice çıkarırken hukuk kurallarını ve tecrübesini kullanmasıdır. Ancak 

Yargıtay temyiz incelemesinde mahkemenin olayı/olguları nitelendir-

mesine dokunarak yeni bir karar vermeyecektir. Bu durum Yargı-

tay’ın duruşma yapmamasından kaynaklanmaktadır. Duruşma esasen 

hakimin delillerle doğrudan temas etmesi ve sanığı bizzat gözlemle-

yip sorgulamasıdır.  

                                                           
16  Yenisey, Feridun, İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi, Silvia Tellen-

bach’a Armağan, s. 1282, Ankara, 2018 
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a. Temyiz incelemesinde hukuka aykırılık incelemesi 

Yargıtay temyiz incelemesinde görevi ve niteliği icabı hukuka 

aykırılık incelemesi yapacaktır. Yerel mahkeme sanığın fiilinin hukuk 

kuralları karşısındaki durumu hakkında bir hüküm vermektedir. Yar-

gıtay ise hem sanığın fiillerinin hukuk kuralları karşısındaki duru-

munu hem de hakimin buradan çıkardığı sonucu incelemektedir.  

Bu inceleme genel olarak maddi hukuka aykırılık ve muha-

keme hukukuna aykırılık şeklinde tanımlanmaktadır. Temyize baş-

vuran kişi hükmü yalnızca maddi hukuka aykırılık nedeniyle temyiz 

etmişse, Yargıtay hükmü muhakeme hukukuna aykırılık nedeniyle 

bozamayacaktır. Bunun istisnası C.M.K. m. 289’da17 sayılan hukuka 

kesin aykırılık halleridir. Yargıtay bu madde kapsamında resen tem-

yiz incelemesi yapacaktır.  

b. Temyiz başvurusunda belirtilen nedenle sınırlı olarak ya-

pılan temyiz incelemesi  

Hüküm muhakeme kurallarına aykırılık nedeniyle temyiz edili-

yorsa, hükmü temyiz eden bunun gerekçelerini, kanundaki deyimiyle 

“bunu belirten olaylar” ı göstermek zorundadır. Temyiz başvurusu-

nun maddi hukuka aykırılık iddiası içermesi durumunda başvuran ki-

şinin hükmü maddi hukuka aykırılık nedeniyle temyiz ettiğini beyan 

etmesi yeterli olacaktır. Yargıtay temyiz talebi içeriğine göre temyize 

başvuran kişinin maddi hukuka yönelik temyiz başvurusunda bulunup 

                                                           
17  a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması. 

  b) Hakimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hakimin hükme 

katılması. 

  c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem 

kabul olunduğu halde hakimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı 

olarak reddedilip hakimin hükme katılması. 

  d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya 

yetkili görmesi. 

  e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması ge-

reken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması. 

  f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlal edilmesi. 

  g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi. 

  h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının 

sınırlandırılmış olması. 

  i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması. 
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bulunmadığını resen belirleyecektir. İlla ki kalıp cümlelerin kullanıl-

masına gerek yoktur. Temyiz nedeninde maddi hukuk normunun bi-

rebir gösterilmesi zorunluluğu yoktur; aranamaz.18 

Ancak Yargıtay temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içerme-

diğini saptarsa, temyiz istemini reddedecektir. (C.M.K. m. 298)19  

Temyiz başvurusunda usule yönelik itirazların ayrıca belirtilmesi 

gerekmektedir. Yargıtay temyiz incelemesinde temyize başvuran ta-

raf belirtmese dahi sadece “Hukuka kesin aykırılık halleri” başlı-

ğıyla düzenlenen C.M.K. m. 289’daki hallere münhasıran resen ince-

leme yapacaktır. Temyiz başvurusunda usule yönelik temyiz sebep-

leri m. 289’un kapsamına girmiyorsa bunun temyiz incelemesine 

konu olabilmesi için temyiz dilekçesinde gösterilmiş olması gerek-

mektedir.  

Temyiz başvurusunda maddi hukuka ilişkin temyiz sebeplerinin 

genel bir ifadeyle belirtilmiş olmasının yeterli olup olmadığı tartışma 

konusu olmuştur. “Verilen ceza adalete aykırıdır.”, “Ceza fazladır”, 

“Maddi hukuka uygun olmayacak şekilde karar verilmiştir.” Gibi ifa-

delerin yeterli olup olmadığı önemli bir noktadır.  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19.11.2020 Tarih, 2019/20-

341 E., 2020/474 K. sayılı kararında temyizde neden belirtme zo-

runluluğunu, maddi hukuka yönelik temyiz başvurusu yönünden 

temyize başvuran taraf lehine yorumladığı görülmektedir. 

“Temyiz başvurusunda yer verilen ibarelerin bir temyiz nedeni 

kabul edilip edilmeyeceğinin bir yorum meselesi olup Anayasa'nın 13. 

maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetlerin kanunla sınırlanmaları 

                                                           
18  Kiziroğlu, Keskin Serap, Ceza Muhakemesinde Temyiz Başvurusunda Temyiz 

Sebebinin Varlığı Sorunu Üzerine, https://www.hukukihaber.net/ceza-muha-

kemesinde-temyiz-basvurusunda-temyiz-sebebinin-varligi-sorunu-uzerine-

makale,7998.html, Erişim Tarihi:13.09.2021 
19  Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2.12.2020 Tarih, 2020/2846 E., 2020/3199 K.: 

“Sanık ...'ın 22.11.2018 tarihli temyiz talebi süresinde olmakla birlikte 

CMK'nin 294. maddesinde belirtildiği şekilde temyiz sebepleri bildirilmediğin-

den temyiz talebinin CMK'nin 298. maddesi uyarınca REDDİNE karar veril-

miştir.” 
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mümkün ise de bir temel hak ve özgürlük olan mahkemeye erişim hak-

kının yorum yoluyla daraltılamayacağı, istisnaların dar yorumlanıp 

temel hak ve özgürlüklerin yorum yoluyla daraltılmasının mümkün 

olamayacağı, ceza muhakemesi hukukunda temel ilkenin resen araş-

tırma yaparak gerçeğe ve adalete ulaşma ilkesi olup amaca ve yasa-

nın sistemine uygun şekilde yorum yapmanın gerekli olduğu gözetil-

melidir. 5271 Sayılı CMK'nın 294 ve 301. maddelerinde yer alan hü-

kümler uyarınca, ileri sürülen nedenlerle sınırlı olarak yapılacak in-

celeme sırasında temyizin kapsamının tespiti bakımından, kanun ko-

yucunun "muhakeme hukukuna aykırılık" iddiası ve bunu belirten 

olayların temyiz nedeni olarak somutlaştırılması zorunluluğunu ge-

tirmesine rağmen, "maddi hukuka aykırılık" iddiası yönünden 

böyle bir düzenlemeye yer vermemiş olması nedeniyle kurulan 

mahkûmiyet hükmünün ağır olduğu savıyla hükmün bozulması ta-

lebinin, Yargıtay tarafından yapılacak olan temyiz incelemesinin 

kapsamının belirlenmesi ve temyiz başvurusunda maddi hukuka ay-

kırılık yönünden bir temyiz nedeni bulunduğunun kabulü bakımın-

dan yeterli olup sanığın temyiz dilekçesinin “açıklamalar” bölü-

münde yer verdiği “hakkımda verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmü 

ağırdır” ibaresinin, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma 

suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün miktarına yönelik 5237 Sa-

yılı TCK'nın 3. Ve 61. maddelerine ilişkin bir temyiz talebi olduğu, bu 

bağlamda hükmün sadece maddi hukuka aykırılık iddiasını taşıdığı ve 

bu yönüyle temyiz başvurusunda bir temyiz nedeni bulunduğunun ka-

bulü gerekmektedir. 

Temyiz dilekçesinde maddi hukuka aykırılık iddiasının ileri sü-

rüldüğü hâllerde Özel Dairece, temyiz nedeni olarak gösterilen maddi 

hukuka aykırılıklar yanında dilekçede açıklanmış olmasa dahi dos-

yaya yansıyan tüm maddi hukuka aykırılıkların temyiz denetiminde 

incelenmesi, ileri sürülen maddi hukuka aykırılık nedeniyle hüküm 

bozulduğunda dilekçede gösterilmeyen ancak temyiz incelemesi sıra-

sında saptanacak olan tüm maddi hukuka aykırılıklar nedeniyle de 

temyiz edenin sıfatı dikkate alınmak suretiyle bozma kararı verilmesi 

gerektiği; temyiz dilekçesinde muhakeme hukukuna aykırılık iddiası-
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nın ileri sürüldüğü hâllerde ise temyiz nedeni olarak gösterilen mu-

hakeme hukukuna aykırılığın hükme etki edecek nitelikte bulunması 

durumunda, hükmün bu nedenle ve varsa mutlak hukuka aykırılıklar 

nedeniyle bozulacağı; temyiz nedeni olarak gösterilen muhakeme hu-

kukuna aykırılığın hükme etki edecek nitelikte bulunmaması ya da 

temyiz nedeni olarak ileri sürülmemekle birlikte inceleme sırasında 

saptanan ve mutlak hukuka aykırılıklar dışında kalan muhakeme ku-

rallarına aykırılık bulunması durumunda ise bu hususun bozma ne-

deni yapılmayarak ilamda gösterilmesiyle yetinilmesi, varsa inceleme 

sırasında tespit edilen veya dilekçede gösterilen 5271 Sayılı CMK'nın 

289. maddesinde yazılı hukuka kesin aykırılıklar nedeniyle kararın 

bozulması yoluna gidileceği hususları dikkate alınarak, Özel Dairece, 

dosyaya yansıyan tüm maddi hukuka aykırılıklar ile muhakeme huku-

kuna aykırılık bulunup bulunmadığı yönlerinden hükmün temyizen in-

celenmesi, inceleme sırasında tespit edilecek maddi hukuka aykırılık-

lar ile hukuka kesin aykırılıkların bozma nedeni yapılması, diğer mu-

hakeme hukukuna aykırılıklara ise kararda işaret edilmesinin gerek-

tiği benimsenmelidir. Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı-

nın itirazının kabulüne, Özel Dairenin "Temyiz isteminin reddine" 

ilişkin kararının kaldırılmasına, temyiz incelemesi yapılması ama-

cıyla dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmiştir.” 

Ceza Genel Kurulu aynı kararında maddi denetim ve hukuki de-

netimin birbirinden kesin sınırlarla ayrılmasının mümkün olmadığını 

kabul etmiştir. Genel Kurul hukuki denetimin yapılabilmesi için 

maddi olguların doğru ve eksiksiz bir şekilde tespit edilmesinin zo-

runluluğuna dikkat çekmiş ve hukuki denetimin maddi denetim süre-

cinin doğru, eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde yapılıp yapılmadı-

ğını da kapsadığını kabul etmiştir.  

“Türk Ceza Muhakemesine istinaf kanun yolunun getirilmiş ol-

ması, temyiz mahkemesinin önceden olduğu gibi somut temyiz deneti-

minin elverdiği ölçüde maddi soruna girmesine engel oluşturmaya-

cak, temyiz kanun yolunda somut dava üzerinden içtihatlarla birliği 

sağlayacak olan Yargıtay, ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin, 

sözlülük, doğrudan doğruyalık ve yüz yüzelik ilkeleri uyarınca elde 

edilen delilleri vicdani kanaatleri ile serbestçe takdir etme yetkilerini 



Temyiz Başvurusunda Hukuki Neden Belirtme Zorunluluğu ve Temyiz ….  

83 

de dikkate alarak bu delillerle varılan sonucun hukuk kurallarına, 

akla, mantığa, genel hayat tecrübelerine ve bilimsel görüşlere uygun 

olup olmadığının tespiti bakımından somut dosya üzerinden görebile-

ceği ve inceleyebileceği maddi sorunla ilgili vaka değerlendirmele-

rindeki hukuka aykırılıklar üzerinden bozma kararı verebilecektir. 

Burada ifade etmek gerekir ki; ilk derece ve bölge adliye mahkemele-

rinin uyguladığı maddi ceza normlarının hukuka uygun olması, maddi 

olayın doğru ve eksiksiz bir şekilde tespit edilerek bu tespite uygun 

olan maddi hukuk normlarının uygulanmasına bağlıdır. Başka bir ifa-

deyle, maddi sorun ile maddi hukuk normlarının bu ayrılmaz niteli-

ğinden dolayı uygulanan maddi hukuk normlarının hatalı olduğu id-

diasıyla yapılan temyiz başvurularında hükmün hukuki yönden dene-

timinin maddi sorundan ayrılması mümkün değildir. Bir hukuk kura-

lının uygulanmaması veya yanlış uygulanması sonucunda maddi so-

runun da hatalı şekilde belirlendiği hâllerde dosyaya yansıyan tüm 

delillerle birlikte maddi sorun irdelenmeksizin hükmün hukuka uygun 

olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olamayacaktır. Kaldı ki, 

Kanun'da Yargıtay’ın temyiz denetimi sırasında maddi sorunu ince-

leyemeyeceğine ilişkin bir hüküm de mevcut değildir. 5271 Sayılı 

CMK'nın “Yargıtay’ca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka 

aykırılığın düzeltilmesi” başlıklı 303. maddesinin birinci fıkrasının (a 

) bendinde, olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraata 

veya davanın düşmesine ya da alt ve üst sınırı olmayan sabit bir ce-

zaya hükmolunmasının gerektiği durumlarda, Yargıtay’ın, davanın 

esasına hükmedebileceği belirtilmiş olup bu düzenlemeye göre ilk de-

rece veya bölge adliye mahkemelerinin tespitlerinin hukuki denetim 

yapılmasına olanak vermeyecek ölçüde yetersiz olması hâlinde maddi 

sorunun tespiti ve buna bağlı olarak maddi ceza normunun doğru tat-

bik edilmesi bakımından Yargıtay'ın eksik araştırma nedeniyle bozma 

kararı verebilecek olması, hukuki denetimin, o ana kadar yapılan tes-

pitlerin, normun olaya uygulanması için yeterli dayanak oluşturup 

oluşturmadığı hususunu da içerdiği sonucunu doğurmaktadır.” 



Av. Feyzullah CİHANGİR 

84 

SONUÇ 

Temyizi mümkün olan bir kararın hukuka aykırı olduğu iddiasını 

içeren temyiz başvurusunda/temyiz davasında neden belirtme zorun-

luluğu maddi hukuka aykırılık ve muhakeme kurallarına aykırılık id-

diasının/iddialarının dile getirilmesini gerektirmektedir.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 289. Maddesinde yer alan kural-

lara aykırılık varsa bu haller temyiz başvuru dilekçesinde belirtilmese 

dahi bu ihlaller resen temyiz incelemesine konu olacaktır. Doğal ola-

rak Yargıtay’ın bu saptamayı yapabilmesi için dosyayı temyiz baş-

vuru dilekçesinde belirtilen haller dışında da mütalaa etmesi gerek-

mektedir. Kanun koyucu C.M.K. m. 289’daki hukuka aykırılıkları 

“hukuka kesin aykırılık halleri” olarak kabul etmiş ve bu konuda Yar-

gıtay’ın resen denetim yapması esasını kabul etmiştir.  

Temyiz başvurusu muhakeme kurallarına aykırılık nedeniyle 

temyiz ediliyorsa temyiz başvurusunda bulunan bunları izah etmek 

zorundadır. Eğer gerekli ve yeterli açıklama yoksa Yargıtay bu baş-

vuruyu C.M.K. m. 289’da sayılan kesin bozma nedenleri dışında re-

sen incelemeyecek ve temyiz başvurusunda sebep belirtilmediği için 

başvuruyu reddedecektir. C.M.K. m.289. dışındaki usule aykırılıklar 

“hukuka kesin aykırılık” olarak kabul edilmediğinden bunlarla ilgili 

temyiz başvurusunda tarafların neden belirtme esası kabul edilmiştir.  

Temyiz başvurusu maddi hukuka aykırılık iddiasından ibaretse 

temyize başvuran kişinin hükmü maddi hukuka aykırılık nedeniyle 

temyiz ettiğini belirtmesi yeterli kabul edilmelidir. Bu yönde yapılan 

başvuruda kişilerin temel hak ve özgürlüklerine engel olacak mahi-

yette bir yükümlülük yüklenmesi doğru değildir. Ceza Muhakemesi 

Kanunu uyarınca bireylerin müdafi/vekil yardımı olmaksızın temyize 

başvurması mümkün olduğuna göre hukuki terimleri kullanmaları 

beklenmemelidir. Bu nedenle maddi hukuka aykırılık iddiası içerdiği 

anlaşılan “verilen ceza kanuna aykırıdır”, “haksız tahrik uygulanma-

mış olması kanuna aykırıdır”, “suç işlemediğim halde cezalandırılmış 

olmam haksızdır” gibi tabirlerin kullanılması ile temyizde sebep be-

lirtme zorunluluğunun yerine getirildiğinin kabul edilmesi gerekir.  
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Yargıtay yapacağı temyiz incelemesinde maddi meseleyi verilen 

gerekçeli karara göre değerlendirecektir. Yargıtay delillerle doğrudan 

doğruya temas etmemekte ancak verilen hükmün hukuki yönünü de-

netlemektedir. Bu nedenle tecrübe kaidelerini bir kenara bırakarak 

temyiz incelemesi yapılması mümkün değildir. Yargıtay’ın maddi 

meseleyi incelemesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Genç ve 

tecrübesiz bir hakim tarafından verilen bir kararın temyiz incelemesi 

de Yargıtay tarafından yapıldığına göre tecrübe kaidelerine ve hukuk 

kurallarına uymayan bir hükmün sadece vicdani kanının yerel mah-

keme hakimine ait olması gerekçesiyle temyiz denetimi dışında tutul-

ması mümkün değildir. Delillerden ulaşılan sonucun hukuka aykırı 

olması, gerekçenin yetersizliği, savunmanın yeterince incelenme-

mesi, beraat verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması, ek-

sik araştırma sonucu hüküm kurulması gibi olgular Yargıtay’ın tem-

yiz denetimi kapsamındadır.  
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İŞ HUKUKUNDA FAZLA SÜRELERLE  

ÇALIŞMA KAVRAMI 

Av. Efdal GÜLOĞLU* 

1. GENEL OLARAK FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 

1475 sayılı İş Kanunu döneminde haftalık çalışma süresinin söz-

leşmeyle kırk beş saatin altında kararlaştırması hali düzenlenmemişti. 

Bu şekilde kararlaştırılan çalışma düzeni ile çalışan işçilerin kırk beş 

saate kadar yaptıkları çalışmalar normal ücreti ile ödeniyor, kanunda 

bu yönde bir düzenleme olmaması ve yapılan çalışmanın da kırk beş 

saati aşmaması nedeniyle ücrette herhangi bir yükseltme uygulanmı-

yordu.1 4857 sayılı İş Kn 41. maddesi ile buna çözüm getirilmiş, mad-

denin 3. fıkrasında fazla sürelerle çalışma kavramı düzenlenmiş ve İş 

Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönet-

meliği’nin2 3. maddesinin b bendinde de bu kavram tanımlanmıştır. 

Burada fazla sürelerle çalışma; işçinin yaptığı haftalık çalışmaların 

süresinin iş sözleşmeleriyle kırk beş saatin altında belirlendiği durum-

larda uygulanmakta olan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 

kırk beş saate kadar yapılan çalışma olarak tanımlanmıştır. Örneğin 

işçi ile yapılan sözleşme gereğince işçinin haftalık çalışma süresinin 

otuz sekiz saat olarak belirlendiği bir durumda işçi o hafta kırk sekiz 

saat çalıştırıldığında kırk beş saate kadar olan çalışması yani yedi saat 

fazla sürelerle çalışma, bunun üzerindeki üç saat ise fazla çalışma ola-

rak kabul edilecektir. 1475 sayılı eski İş Kn. döneminin aksine 4857 

sayılı Kanun, fazla saatlerle çalışma kavramını, “fazla çalışma” ve 

“fazla sürelerle çalışma” şeklinde iki farklı başlık altında düzenlen-

miştir. Doktrinde her iki durumu kapsar şekilde nitelendirilen bir üst 

                                                           
*  Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bi-

lim Dalı, Doktora Öğrencisi 
1  GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, 

2007, Yetkin Yayınları, Ankara, s.61 
2  RG. 06.04.2004/25425 



Av. Efdal GÜLOĞLU 

88 

kavram olarak “fazla saatlerle çalışma”3 veya “normali aşan çalışma”4 

terimlerini kullanmayı seçen yazarlar olduğu gibi, kanundaki terim-

leri kullanmayı tercih eden yazarlar5 da mevcuttur. Doktrindeki terim-

ler yerine kanunun düzenlediği terimlerin kullanılması yeknesaklık 

açısından daha doğru olacaktır. 

Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere fazla sürelerle çalışma 

da, fazla çalışma gibi günlük çalışma süresi esasına değil haftalık ça-

lışma süresi esasına göre belirlenmektedir. Ancak fazla çalışmadan 

farklı olarak işçinin fazla sürelerle çalışma yapması için kırk beş saati 

aşan bir çalışma yapması gerekmeyip sözleşme gereğince belirlenen 

haftalık çalışma saatini kırk beş saate kadar aşan oranda çalışma yap-

ması yeterli olacaktır.6  

İşçi – işveren arasındaki akitle haftalık çalışma süresi kırk beş 

saatin altında belirlendiği durumlarda tarafların ortak iradeleriyle 

denkleştirmeye de gidilebilecektir. Yalnız bu durumda denkleştirme 

dönemi çalışma süresi hesaplanırken sözleşme ile belirlenen haftalık 

çalışma süresi hesaplamada baz alınacaktır.7  

2.FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN KOŞULLARI 

2.1.Fazla Sürelerle Çalışmanın Nedeni 

4857 sayılı İş Kn. 41. maddesinde; “ülkenin genel yararları ya-

hut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma 

yapılabilir.” denilmektedir. Ayrıca bu maddeye bağlı olarak çıkarılan 

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönet-

meliği’nin Amaç ve Kapsam başlıklı 1. maddesinde; ise yukarıda zik-

redilen madde metninde geçen nedenlerle yapılacak fazla çalışma ve 

                                                           
3  GÜNAY, s.1 vd. 

  SOYER, Polat: Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Saatlerle Çalışmaya İliş-

kin Bazı Düşünceler, 2004, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Der-

gisi, C.1, S.3, s.797 
4  AKYİĞİT, Ercan: Yeni İş Yasasında Normali Aşan Çalışmalar, Mayıs 2005, 

TÜHİS, s.1-2 
5  NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Karşılığı, 

2010, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.17, s.27-45. (Fazla Çalışma) 
6  MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş Yenilen-

miş 2. baskı, Ankara, 2005, s.704 
7  SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 8. Baskı, İstanbul, 2012, s.812 
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fazla sürelerle çalışmaya ilişkin esasları düzenlemek amacıyla bu yö-

netmeliğin çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu hükümlerden de anlaşılacağı 

üzere hem fazla çalışma hem de fazla sürelerle çalışma yapılabilmesi 

bahsedilen şartların oluşmasına, bir ihtiyacın doğmuş olmasına bağlı-

dır. Maddenin lafzına bakıldığında işverene işyerinde fazla çalışma 

yaptırabilme hakkı tanıyan haller çok geniş bir şekilde değerlendiri-

lebilmektedir.8 “Gibi” sözcüğünün kullanılması da fazla sürelerle ça-

lışma yaptırılabilecek hallerin tahdidi olarak düzenlenmediğini ortaya 

koymaktadır.  

2.2.Fazla Sürelerle Çalışmanın İşverenin Talebi ile Yapıl-

ması 

Yukarıda zikredilen nedenlerle fazla çalışma ihtiyacının doğması 

halinde fazla (sürelerle) çalışma yaptırılması ancak işverenin talebi 

halinde söz konusu olabilecektir. İşverenin herhangi bir talebi olma-

dan işçinin kendi inisiyatifiyle fazla (sürelerle) çalışma yapması, işçi 

lehine herhangi bir kazanım oluşturmayacaktır, bununla birlikte işve-

renin örtülü kabulü anlamına gelecek fazla çalışma yapılmasına ses 

çıkarmama veya ancak fazla çalışma yapılması suretiyle bitirilebile-

cek bir işi işçiden istemesi gibi durumlarda işverenin fazla çalışmaya 

rıza gösterdiği şekilde değerlendirilmelidir.9  

2.3.İşçinin Onayının Alınması 

Eski kanun döneminde bir işyerinde fazla çalışma yaptırılabil-

mesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bölge Ça-

lışma Müdürlüğünden izin alınması gerekirken 4857 sayılı kanun dö-

neminde bu yönde bir şart düzenlenmemiştir. İş Kanunu m.41//7 ‘de 

ve Fazla Çalışma Yönetmeliği m.9’da fazla (sürelerle) çalışma yaptı-

rılabilmesi için işçinin yazılı onayının alınması zorunluluğu getiril-

miştir. Yönetmelikte işçinin onayı detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.  

Yönetmeliğin 9. maddesinin 1.fıkrasında yazılı onay şartının ola-

ğan fazla (sürelerle) çalışma için zorunlu olduğu, zorunlu nedenlerle 

                                                           
8  SÜZEK, s.812 
9  EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, 

9.baskı, İstanbul, 2019, s.298  
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veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla (sürelerle) çalışma için bu 

şekilde bir onay aranmayacağı düzenlenmiştir. Bu gibi hallerde işçi 

çalışmak zorundadır.10  

Yönetmeliğin 9. maddesinin 2.fıkrasında 25/08/2017 tarihinde 

yapılan değişiklikten önce fazla çalışma yaptırmak isteyen işverenin 

bu doğrultuda işçilerden alması gereken onayın her yıl başında işçi-

lerden alınacağı ve işçinin özlük dosyasında saklanacağı düzenlen-

mişti. Bu tarihte yapılan değişiklikle bu hüküm kaldırılmış, yerine bu 

onayın iş sözleşmesi düzenlendiği sırada ve ya fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyulması durumunda alınacağı işçinin özlük dosyasında saklanacağı 

düzenlenmiştir.  

İşçilerin bu doğrultudaki onay beyanları toplu iş sözleşmeleri ile 

önceden de alınabilir.  

Türk Borçlar Kanunu m.398’de “fazla çalışma borcu” düzenlen-

miştir. Bu düzenlemede de fazla çalışmanın işçinin rızası ile yapılabi-

leceği zikredilmiş ancak, normalden fazla çalışılmasını gerektirecek 

bir işin ifası zarureti hasıl olduğunda işçinin bu işi yapabilecek du-

rumu olması halinde ve bu işten kaçınmasının hüsnüniyet kuralına uy-

gun düşmeyecek olması şartıyla, karşılığı işçiye ödenmek üzere işçi-

nin fazla çalışma yapması gerektiği belirtilmiştir. Anılan maddede 

özel kanun hükümleri saklı tutulduğundan ve İş Kanunu da bu an-

lamda özel kanun olduğundan bu kanuna tabi iş ilişkilerinde olağan 

fazla çalışma için işçinin yazılı onayı aranacak, olağanüstü durumlar 

ve zorunlu nedenlerle yapılacak fazla (süreli) çalışmalarda onay aran-

mayacaktır.11  

Yargıtay’a göre de işçinin fazla çalışma yükümlülüğünün doğ-

ması, onay şartının gerçekleşmesi ve fazla çalışma yapılacağının işçi-

lere duyurulmasına bağlıdır.12 İşçi haklı nedeni olmamasına ve fazla 

çalışma yapması gerektiği kendisine hatırlatılmasına rağmen fazla ça-

lışma yapmaktan kaçınırsa, işveren işçinin iş sözleşmesini İş Kanunu 

                                                           
10  GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Davaları, Ankara, 2019, s.802 
11  SÜZEK, s.813 
12  Yargıtay 9.H.D., 22/02/2010 tarih 2010/2551 E. 2010/2490 K. Sayılı kararı 

(www.kazancı.com) 
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m.25/II/h maddesi gereğince haklı sebebe dayanarak feshedebilecek-

tir. 13 Yine aynı doğrultuda Yargıtay kararlarına göre işçiden önceden 

yazılı onay alınmasına rağmen işçinin fazla çalışma yapmaktan kaçın-

ması halinde iş sözleşmesinin işverence feshinin haklı nedenle fesih 

olduğu yönünde kararları mevcuttur.14 Bununla birlikte İş Kanununa 

İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 9. 

maddesinin 2. fıkrası 2. cümlesinde düzenlendiği şekliyle fazla (süre-

lerle) çalışmak istemeyen işçi verdiği onayı işverene otuz gün önce-

den yazılı olarak bildirmesi koşuluyla geri alabilmektedir.  

Belirtmek gerekir ki; onayı alınmamasına rağmen fazla (süre-

lerle) çalışma yaptırılan işçiye bu çalışmaları dolayısıyla zamlı ücret 

ödenmesi gerekmektedir.15 Ayrıca işçinin onayı olmamasına rağmen 

fazla çalıştırılması halinde İş Kanunu m.24/II-f bendi uyarınca “ça-

lışma koşullarına uyulmaması” nedeniyle iş sözleşmesini haklı ne-

denle bildirimsiz fesih hakkı saklıdır.16  

2.4. Normal Çalışma Sürelerinin Aşılmış Olması 

Burada belirtmek gerekir ki fazla sürelerle çalışma ile ilgili ola-

rak yasal bir sınırlama getirilmemiştir. Ne kanun (m.41/8) ne de İş 

Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönet-

meliğinde (m.5/1) fazla çalışma ile ilgili getirilen iki yüz yetmiş saat-

lik sınır fazla sürelerle çalışma bakımından düzenleme konusu yapıl-

mamıştır. Bu durumun kasten değil hataen atlandığını düşünmekte-

yiz. Sonuç olarak fazla sürelerle çalışma bakımından yasal herhangi 

bir sınır söz konusu değildir. 

2.5 Fazla Sürelerle Çalışma Yasağının Bulunmaması 

İşçiye fazla (sürelerle) çalışma yaptırılabilmesi için fazla çalışma 

yasaklarının bulunmaması gerekir. Fazla çalışma yasakları iki kı-

                                                           
13  ÇELİK, Nuri / CANİKLİOĞLU, Nurşen / CANBOLAT, Talat: İş Hukuku 

Dersleri, 31 Baskı, İstanbul,2018, s.697 
14  Yargıtay 9.H.D., 13/05/2014 tarih 2014/3840 E. 2014/15607 K. Sayılı kararı 

(www.kazancı.com) 
15  EYRENCİ/TAŞKENT/ULUCAN, s.297, SÜZEK, s.813 
16  SOYER, s.800, NARMANLIOĞLU, s.31 
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sımda gruplandırılmalıdır. Bir kısım yasaklar fazla çalışma yaptırıla-

mayacak işler, bir kısım yasaklar ise fazla çalışma yaptırılamayacak 

işçiler olarak düzenlenmiştir. İş Kanunu m.41/6’da fazla çalışma ya-

saklarından bahsedilmiş, İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla 

Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 7. maddesinde fazla çalışma yapı-

lamayacak işler, 8. maddesinde ise fazla çalışma yaptırılamayacak iş-

çiler düzenlenmiştir.  

Fazla çalışma yaptırılamayacak işler; gece çalışmaları, yer ve su 

altında yapılan işler ve sağlık kurullarınca günde en fazla yedi buçuk 

saat veya daha az çalışılabilecek işler olarak sayılabilir. Gerek yasal 

mevzuat gerekse de doktrinde bu işlerde fazla sürelerle çalışma yapı-

lamayacağına ilişkin bir sınırlama söz konusu değildir.  

Fazla çalışma yaptırılamayacak işçiler ise; 18 yaşını doldurma-

mış işçiler, hekim raporu ile belgelenmek suretiyle önceden kabul et-

miş olsalar bile fazla çalışma yapmaya sağlıkları elvermeyen işçiler, 

gebe-yeni doğum yapmış-emziren işçiler, kısmi süreli iş sözleşmesi 

ile çalıştırılan işçiler ve son olarak İş Kn. m.42 – 43 gereğince düzen-

lenen haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçiler olarak 

belirtilmiştir. Bu işçiler açısından da yasak fazla çalışma bakımından 

getirilmiş, kısmi süreli çalışan işçiler haricinde fazla sürelerle çalışma 

yaptırılması bakımından bir sınırlama getirilmemiştir. Yönetmeliğin 

8. maddesinin son fıkrasında “kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan 

işçilere fazla sürelerle fazla çalışma da yaptırılamaz” denmek sure-

tiyle münferiden bu husus zikredilmiştir.  

4857 sayılı kanun ile getirilen “kısmi çalışma” kavramı 13. mad-

dede tanımlanmıştır. Buna göre; haftalık çalışma süresinin, tam süreli 

iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az be-

lirlenmesi durumunda sözleşme, kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Her 

ne kadar kanunun lafzından önemli ölçüde az olmaktan ne anlaşılması 

gerektiği belirtilmese de madde gerekçesinde haftalık otuz saatin al-

tında belirlenen haftalık çalışma süresinin kısmi süreli çalışma olarak 

anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.17 Bu şekilde belirlenen haftalık ça-

lışma saatinin altında çalışma yapan (otuz saatten az) işçilere fazla 

                                                           
17  GÜNAY, s.76 
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sürelerle çalışma yaptırılamayacak olmasının nedeni doktrinde tartı-

şılmıştır. Birinci görüşe göre; söz konusu yasak kısmi süreli olarak 

çalışan işçilerin birden fazla işyerinde çalışması olasılığı düşünülerek 

getirilmiş yerinde bir düzenlemedir.18 İkinci görüş ise; bu şekilde 

mutlak bir yasağın getirilmiş olması öncelikle kanuna aykırı olmuş, 

ayrıca da Anayasa ile güvence altına alınmış olan çalışma ve sözleşme 

özgürlüğüne aykırılık teşkil etmektedir.19 Biz bu görüşlerden birinci 

görüşe katılmaktayız. Zira kısmi süreli çalışma yapılacak işler göz 

önüne alındığında işin niteliği gereği fazla sürelerle çalışmaya elve-

rişli olmayacaktır. Örneğin İş Kn’unun 13. maddesi ile; annelik izni, 

çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veya altı aya kadar ücretsiz 

izin sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar 

ebeveynlere kısmi süreli çalışma hakkı verilmiştir. Bu şekilde zaruret 

gereğince kısmi süreli çalışma yolunu seçen işçiye fazla sürelerle ça-

lışma yaptırılması hakkaniyete uygun olmayacaktır. Yine kısmi süreli 

iş sözleşmesi ile çalışan işçinin birden fazla işyerinde çalışması duru-

mundan fazla sürelerle nasıl çalışacağı da izahtan varestedir. 

3.FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN SAPTANMASI 

Fazla (sürelerle) çalışma yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını 

ispatlamakla mükelleftir. İşçi iddiasını tanık da dahil olmak üzere her 

türlü delille ispat edebilir.20 Yargıtay’ın bu konuda yerleşik içtihatları 

mevcuttur.21 Yapılan fazla çalışmanın karşılandığı (zamlı ücret veya 

serbest zaman şeklinde) işveren tarafından iddia ediliyorsa bu durumu 

işveren yazılı delille ispatlamalıdır.22 

                                                           
18  GÜNAY, s.77, SOYER, 808 
19  SÜZEK, s.816, EYRENCİ/TAŞKENT/ULUCAN, s.302 
20  EKONOMİ, Münir: İş İlişkisinin Kurulması ve Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın 

İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi (Değerlendirme), İstanbul, 

2007, s.46-47 
21  Y. 22 HD.13.11.2017 T., 2017/19956 E. – 2017/ 24678 K.  

  Y.9.HD. 18.12.2017 T. 2015/17720 E. – 2017/21436 K. (ÇİL, Şahin: İş Hu-

kuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021) Ankara, 2021, s.1074)“fazla çalış-

manın ispatı konusunda işyeri kayıtları, giriş – çıkışa dair belgeler, işyeri iç 

yazışmaları gibi belgeler delil niteliğindedir. Ancak bunların bulunmaması du-

rumunda tarafları tanıkları dinlenerek sonuca gidilebilecektir.” 
22  DEMİR, Fevzi: En son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, 

İzmir, 2017, s.251 
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Fazla (sürelerle) çalışmaya ilişkin çıkarılan yönetmeliğin 10. 

maddesinde işçilerin yapmış oldukları fazla (sürelerle) çalışmaların, 

kayıtlarının işçinin özlük dosyasında saklanması ve İş Kn. m.37 uya-

rınca düzenlenmesi gereken maaş bordrolarında gösterilmesi gerek-

tiği düzenlenmiştir. Bu hükmün en önemli fonksiyonu, işçinin imza-

sını taşıyan ücret bordrosunun sahteliği ispat edilinceye kadar kesin 

delil niteliğinde oluşudur.23 Aynı şekilde Yargıtay’ın eski içtihatlarına 

göre fazla (sürelerle) çalışmaya ilişkin kayıt bulunan ücret bordrosunu 

işçinin ihtirazi kayıt koymadan imzalaması halinde işçinin sonrasında 

daha fazla mesai yaptığı iddiası dinlenmeyeceği belirtiliyordu.24 Yar-

gıtay bu sert uygulamasını bir nevi yumuşatarak işçinin bu şekilde 

bordro olmasına rağmen daha fazla çalışmasının olduğunu yazılı de-

lille ispatlayabileceğini hüküm altına almıştır.25 Yargıtay’ın benimse-

diği yeni anlayış daha uygundur. Zira fazla (sürelerle) çalışma alaca-

ğını ihtirazi kayıt ileri sürmeden bordroyu imzalayarak alan işçinin bu 

hareketine, ödenenin üzerindeki alacağından feragat ettiğine ilişkin 

ön kabul ispat hukuku bakımından hukuki olmadığı gibi hakkaniyete 

de uygun düşmez.26 Yine işçinin ücret bordrosunda fazla (sürelerle) 

çalışma ücretine ilişkin sütun bulunmasına karşın, sütunun boş olması 

ve bordronun da işçi tarafından ihtirazi kayıt sunulmadan imzalan-

ması durumunda işçinin o döneme ilişkin fazla mesaisinin olmadığı 

veya varsa bu alacağından feragat ettiği şeklinde bir anlam yüklene-

mez.27  

Yargıtay’ın bordrolarda sembolik fazla (sürelerle) çalışmaya iliş-

kin kayıtlar bulunmasına karşı tanık beyanlarıyla bu sürelerin çok 

üzerinde fazla (sürelerle) çalışma yapıldığının tanık beyanıyla ortaya 

konabileceğini böyle bir durumda Yargıtay ilke kararlarının kötüye 

                                                           
23  Y. 9. HD.29.02.2016 T., 2016/32288 E. – 2016/ 4279 K. 

  Y. 9. HD.16.02.2017 T., 2017/1095 E. – 2017/ 2058 K. 
24  Y. 9. HD.15.01.2001 T., 2001/14922 E. – 2001/ 137 K. (SÜZEK, s.818) 
25  ÇİL, İlke Kararları, s.1141, Y. 9. HD.31.03.2016 T., 2016/37757 E. – 

2016/8037 K. 
26  SÜZEK, s.818 
27  GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, 4. Baskı C.II, Ankara, 2019, s.1866-

1867, AKTAY, Nizamettin/ARICI, Kadir/SENYEN, KAPLAN, E. Tuncay; İş 

Hukuku, Ankara, 2006,s.244, Y HGK. 13.04.1977 T. 1977/ 1646-9 E. – 

1977/359 K. 
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kullanılmasının söz konusu olabileceği yönünde kararları mevcut-

tur.28 Bu durumda işçinin ispat külfeti ağırlaştırılmış olacaktır, zira bu 

tahakkukların sembolik olduğu kanaati oluşturulmalı sonra da bu 

yönde ispat araçları ortaya konmalıdır.29  

Fazla (sürelerle) çalışmanın ortaya konması açısından en sık baş-

vurulan delil olarak karşımıza çıkan tanıkların, uyuşmazlığa konu iş-

yerinde uygulanan çalışma düzenini ve çalışma esaslarını biliyor veya 

bilebilecek konumda olması gerekir.30 Bölge Adliye Mahkemesi ka-

rarına konu olan bir olayda tanığın, davacının tüm çalışma dönemine 

ilişkin bilgisinin olmadığı yönündeki savunması üzerine tanığın SGK 

kayıtlarının çıkarılarak dava konusu döneme rastlayan çalışmasının 

olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.31  

Yargıtay önceki tarihli kararlarında iş sözleşmeleri feshedilmiş 

veya işverene benzer taleplerle dava açmış kişilerin tanıklığının kabul 

edilmemesi şeklinde karar vermekteyken, daha yeni tarihli kararla-

rında tanık beyanlarının, tanığın bu kişilerden olması sebebiyle top-

yekün göz ardı edilmemesi, yan delillerle desteklenerek hükme esas 

alınacağı şeklinde kanımızca da daha uygun bir görüşü benimsemiş-

tir.32  

4.FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI 

4.1.Zamlı Ücret Verilmesi 

Fazla sürelerle çalışma yapılması durumunda ödenecek ücret İş 

Kn. m41/3 son cümlede ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve 

Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 2. fıkrasında 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre fazla sürelerle çalışma yaptı-

rılması durumunda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret saat 

başına düşen normal çalışma ücretinin yüzde yirmi beş yükseltilmesi 

                                                           
28  Y. 9. HD.30.12.2010 T., 2010/34820 E. – 2010/ 42034 K. 
29  ÇİL, İlke Kararları, s.1142 
30  ÇİL, İlke Kararları, Y. 22 HD.04.10.2018 T., 2018/14710 E. – 2018/ 21054 K. 
31  İstanbul BAM 41. HD 02/07/2020 gün, 2019/1803 E. – 2020/1023 K (ÇİL. Ş, 

İlke Kararları) 
32  ÇİL, İlke Kararları, s.1115. Y. 9. HD.09.02.2015 T., 2015/37078 E. – 2015/ 

5263 K. 
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suretiyle ödenecektir. Bu hükümler mutlak emredici nitelikte olmadı-

ğından fazla çalışma ücretinin sözleşmelerle işçi lehine artırılması 

mümkündür.33 

Söz konusu olan ücretin hesabında normal çalışma ücretinin bir 

saatlik miktarı dikkate alınacağından, ücretini haftalık veya aylık ola-

rak alan işçinin fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanırken önce saat 

başına düşen ücreti hesaplanmalıdır. Doktrinde kabul edilen yaygın 

görüşe göre, özel olarak düzenlenmedikçe (kıdem ve ihbar tazminat-

ları gibi) ücretler hesaplanırken baz alınacak ücret giydirilmiş ücret 

değil, çıplak ücrettir.34 Fazla sürelerle çalışma ücretinin hesaplanma-

sında işçinin son ücreti değil, fazla çalışmanın yapıldığı tarihteki üc-

reti baz alınmalıdır.35 Doktrinde savunulan bu görüş Yargıtay’ın yer-

leşik içtihatlarıyla da desteklenmektedir.36  

Parça başı veya yapılan işin miktarına göre ücret ödenen işlerde 

fazla (sürelerle) çalışmanın karşılığı ücretin nasıl ödeneceği yönetme-

liğin 4/3. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; fazla sürelerle yapılan 

çalışmanı devamı sırasında işçinin ortaya koyduğu parça veya işin tes-

pitinde sorun yaşanmıyorsa her bir fazla saat içinde ortaya konan par-

çayı veya işi karşılayan ücret baz alınarak fazla sürelerle çalışma üc-

reti hesaplanır. Eğer tespitte zorluk çekiliyorsa, ödeme döneminde 

(haftalık veya aylık) ortaya konan parça veya iş dönem bazında çalı-

şılan normal ve fazla sürelerle çalışma saati sayısına bölünerek bir sa-

ate düşen ücret belirlenir.  

Yüzde usulüne göre çalışılan işyerlerinde ise Yüzdelerden Top-

lanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe37 göre 

                                                           
33  GÜNAY, s.119, SÜZEK, s.820 
34  CANİKLİOĞLU, Nurşen; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Çalışma Sürelerine İliş-

kin Düzenlemeleri, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşve-

renleri Sendikası, III. Yılında İş Yasası (Seminer Notları), Bodrum, 21-25 Ey-

lül 2005, s.117 
35  AKYİĞİT, s.11, NARMANLIOĞLU, s.38 SÜZEK, s.821, KÖSEOĞLU, Ali 

Cengiz / KABUL, Sibel: “4857 sayılı Kanun Bağlamında Çalışma Süresinin 

Aşılması: Fazla Çalışma” İÜFHM, C.LLXII, S.2, 2014, s.246 
36  Y9HD, 16.03.1999 T, 1999/3265 E. – 1999/5424 K. 

  Y9HD 18.02.2002 T., 2002/101 E. – 2002/2797 K. 
37  RG. 28/02/2004-25387  
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fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Yönetmeliğin 5. maddesine 

göre bu suretle yapılan çalışmalar, normal şartlarla yapılan çalışma-

lara eklenecek, yüzdelerden ödenen fazla sürelerle çalışmanın zamsız 

karşılığı ile zamlı karşılığı arasındaki fark işverence ödenecektir.  

Fazla (sürelerle) çalışma ücretinin, asıl ücretin ödeme zamanı ve 

şekli doğrultusunda ödenmesi gerekir.38 Nitekim Yönetmeliğin 10. 

maddesine göre, işçilerin hak ettikleri fazla (sürelerle) çalışma ücret-

leri, normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte ve İş Kn. 32 ve 34. 

maddeleri uyarınca ödenir. Maddenin son cümlesinde ise ispat bakı-

mından büyük önem taşıyan bir hükümle bu ödemelerin maaş bord-

rolarında açıkça gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Açık kanun ve yönetmelik maddeleri gereğince işçiye ödenmesi 

gereken fazla (sürelerle) çalışmalara ilişkin ücretin geniş anlamda üc-

retten bir farkı bulunmadığından bu ücretin işverence ödenmemesi 

durumunda işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı tanıya-

cağı söylenebilir.39 Bu durumda; işçi fazla çalışması karşılığında ücret 

ödenmesini seçmiş yani serbest zaman talep etmemiş olmalıdır. Bu 

koşulda ücretinin ödenmemesi nedeniyle İş Kn. m.24/II-e. maddesi 

“işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme 

şartlarına uygun olarak hesap edilmez ve ödenmezse” hükmü gere-

ğince sözleşmeyi haklı nedenle fesih yolunu seçebilecektir.40 Ayrıca 

işverenin işçinin ücretini ödememesi mücbir bir sebebe dayanma-

dıkça işçi ödeme gününden yirmi gün geçtikten sonra iş görme bor-

cunu İş Kn. m.34/1 gereği yerine getirmekten kaçınabilir. 

Fazla (sürelerle) çalışma ücretinin ödenmesi bakımından yönet-

melikte İş Kn. 32. maddeye atıf yapıldığından bu alacak da diğer ücret 

alacakları gibi beş yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. İş sözleşmesi-

nin devamı süresince bu alacak istenebileceğinden yani bu alacağın 

                                                           
38  UŞAN, M. Fatih; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, C.1, Ankara, 2006, s.150. 
39  EKMEKÇİ, Ömer; Türk İş Hukukunda Fazla Çalışma, Yayımlanmamış Yük-

sek Lisans Tezi, İstanbul, 1988, s.121. 
40  DÖNMEZ, Kazım, Yücel; İşçinin Borçları, Ankara, 2000, s.149 
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feshe bağlı haklardan olmadığından zamanaşımı süresi fazla (süre-

lerle) çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.41 

Yine yönetmelikle yapılan atıf (İş Kn. m.34) sebebiyle zama-

nında ödenmeyen fazla (sürelerle) çalışma ücreti alacağı için uygula-

nacak faiz oranı, mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı olacak-

tır.42 

4.2.Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı Boş Zaman Verilmesi 

İş K. md. 41’in başlığı “fazla çalışma ücreti” olmasına rağmen, 

maddenin 4. fıkrasında ve fazla (sürelerle) çalışmaya ilişkin yönetme-

liğin 6. Maddesinde fazla (sürelerle) çalışma yapan işçiye zamlı ücret 

ödenmesinin yanında, yazılı olarak başvurusu halinde fazla çalışmalar 

karşılığını fazla çalışma halinde bir saat otuz dakika fazla sürelerle 

çalışma halinde ise bir saat on beş dakika “serbest zaman” olarak da 

kullanabileceği kabul edilmiştir. Aynı yönetmeliğin 5/ 2. fıkrasına 

göre de fazla (sürelerle) çalışmanın hesabında, yarım saatten az olan 

süreler yarım saate, yarım saati aşan süreler ise bir saate tamamlanır. 

 İşverenin kendi tasarrufu ile işçiye fazla (sürelerle) çalışması 

karşılığında ücret yerine serbest zaman kullandırması mümkün değil-

dir.43Aynı şekilde işçinin yazılı başvuru ile serbest zaman kullanmak 

istemesi halinde işverenin bu talebi reddi de mümkün değildir.44 Zira 

burada işçinin seçimlik hakkı söz konusudur. Hatta, çalışma yaşa-

mında genel kabül gören teamüle göre asıl olan işçiye fazla (sürelerle) 

çalışması karşılığında zamlı ücret ödenmesidir. İşçinin boş zamanla 

karşılanmasını istemesi istisnai niteliktedir.45 Bu sebeple de işçinin 

önceden zamlı ücret yerine boş zamanla karşılanmasını isteğini içeren 

rıza beyanı yerine her fazla (sürelerle) çalışma vuku bulduğunda buna 

ilişkin yazılı talebinin alınması uygun olacaktır.46 Ne şekilde karşılık 

                                                           
41  GÜNAY, s.140 
42  Y. 22. HD. 10.12.2015 T. 2015/22747 E., 2015 / 34260 K. 

  Y.9. HD. 18.11.2015 T., 2015/ 21388 E., 2015/22696 K. 
43  SÜZEK, s.822, SOYER, s.803 
44  EYRENCİ/TAŞKENT/ULUCAN, s.305-306 
45  GÜNAY, s.113 
46  SÜZEK, s.822, GÜNAY, s.113  
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almak isteneceği bireysel bir tercihe konu olabileceğinden bu hususun 

toplu iş sözleşmesiyle düzenlenmesi de uygun olmayacaktır.47  

Serbest zamanın kullanılması usulü ise İş Kn. 41/5. maddesi ve 

fazla (sürelerle) çalışmaya ilişkin yönetmeliğin 6. maddenin 2. fıkra-

sında düzenlenmiştir. Bu süreyi işçi; altı ay içinde, işverene önceden 

yazılı olarak bildirmek koşuluyla, işverenin, işin veya işyerinin gerek-

lerine göre belirlediği tarihten itibaren, çalışma süreleri içinde ve de 

ücretinde bir kesinti olmaksızın kullanmak durumundadır. Yine aynı 

maddenin 3. fıkrasına göre de bu serbest zaman işçiye kanun ve söz-

leşmelerle tanınan tatil günlerinde kullandırılamaz. Ayrıca işçinin 

yapmış olduğu fazla (sürelerle) çalışmanın karşılığının bir kısmını üc-

ret bir kısmını da serbest zaman olarak kullanmasında yasal bir engel 

bulunmamaktadır.48 İşçinin süresi içinde (altı ay) yazılı başvurusuna 

rağmen serbest zaman kullandırılmaması halinde bu hakkı ortadan 

kalkmayacak, bu süre geçtikten sonra da işçinin isteği üzerine serbest 

zaman veya zamlı ücret seçeneklerinden birini tercih edebilecektir. 

İşçiye bu süre geçtikten sonra da serbest zaman kullandırılmak isten-

mesi hakkaniyete uygun olmayacaktır. Zira bu süreden sonra işçinin 

bu yöndeki ihtiyacı ortadan kalkmış olabilir. 49 Yine serbest zaman 

kullandırılmasının usulüne yönelik işverenin yönetim hakkı çerçeve-

sinde işin ve işyerinin gerekleri göz önüne alınarak serbest zamanın 

kullanılacağı tarihin tayini işverene bırakılmıştır.50 İşçinin hak etmiş 

olduğu serbest zaman kullandırılmadan iş sözleşmesi sona ermişse, 

sona erme sebebinden bağımsız olarak bu durumda fiili imkânsızlık 

nedeniyle serbest zaman, zamlı ücret alacağına dönüşecektir.51 İşçinin 

serbest zaman kullanılamamasına sebebiyet vermesi sonucu değiştir-

mez. Öte yandan, ihbar öneli kullanımı sırasında, işçinin varsa serbest 

zamanlarını kullanabilmesi gerekir.52 

                                                           
47  GÜNAY, s.114 
48  GÜÇ, Tekin: Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Ankara, 2014, s.117 

ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.710 
49  SOYER, s.803 
50  ÇİL, Şahin: İş Kanunu Şerhi, C.I-III, Ankara, 2007, C.III, s.2503 
51  İNCE, Ergun: İş Hukuku, İstanbul, 2007, s.160 
52  GÜNAY, s.117 
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Serbest zaman kullanılması yalnızca olağan fazla (sürelerle) ça-

lışmalar için söz konusudur. İş Kn. m.42/2 – 43/2 maddeleri gereğince 

zorunlu ve olağan üstü hallerde yapılacak fazla (sürelerle) çalışmala-

rın karşılığının İş Kn. m.41/1-2-3 gereğince fazla çalışma ücreti ola-

rak ödenebileceği, serbest zaman olarak karşılanamayacağı düzenlen-

miştir. Bunun sebebinin yazılı izin alınmasının zorluğu veya adları 

üstünde fiilen imkânsızlık bulunması olabileceği değerlendirilmiş-

tir.53 

SONUÇ 

4857 sayılı İş Kanunu’nda fazla (sürelerle) çalışmanın belirlen-

mesinde haftalık çalışma süresi ölçüt olarak alınmıştır. Fazla çalışma 

kavramına bundan önceki 1475 sayılı İş Kanunu’nda yer verilmişti. 

Ancak, Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

ihtiyaca binaen düzenlediği bir kurumdur. Kanunun 41. maddesinin 

3. fıkrasında “sözleşmelerle haftalık çalışma süresinin kırk beş saatin 

altında belirlendiği durumlarda haftalık çalışma süresini aşan ve kırk 

beş saate kadar olan çalışmalar “fazla sürelerle çalışma” olarak ta-

nımlanmıştır.  

Fazla (sürelerle) çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi için 2004 yı-

lında İş Hukukuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 

Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik fazla (sürelerle) çalışma ku-

rumunu daha detaylı düzenlemiş ayrıca da incelememizin konusu 

olan fazla sürelerle terimine de daha çok yer vermiştir.  

İşçilere fazla (sürelerle) çalışma yaptırılabilmesi için İŞ Kn. 

m.41/1 anlamında ülkenin genel faydası, işin niteliği veya üretimin 

aktarılması gibi bir nedenin bulunması ilk koşuldur. İkinci olarak bir 

çalışmanın fazla (sürelerle) çalışma olarak nitelendirilebilmesi için iş-

verenin talebiyle yapılmış olması ve sözleşmeyle belirlenen çalışma 

sürelerinin aşılmış olması gerekir. Üçüncü olarak işçiye fazla (süre-

lerle) çalışma yaptırabilmek için işçinin yazılı onayının alınması ge-

rekir. Zorunlu nedenlerle ve olağanüstü hallerde yapılan fazla çalış-

mada işçi onayı aranmaz. Önceki kanun döneminde fazla (sürelerle) 

                                                           
53  GÜNAY, s.117 
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çalışma için işçinin onayının yazılı olarak her yıl başında alınması 

hükmü getirilmişse de bu hükme yeni kanun döneminde yer verilme-

miştir. Diğer bir koşul da fazla çalışma yasaklarının bulunmamasıdır. 

Mevzuat anlamında fazla sürelerle çalışma yapılmasını yasak olarak 

sadece kısmi sürelerle çalışmalar teşkil etmektedir.  

Fazla (sürelerle) çalışma yaptığının iddia eden işçi bu iddiasını 

her türlü delille ispat edebilir. Fazla (sürelerle) çalışmaya ilişkin çıka-

rılan yönetmeliğin 10. maddesinde işçilerin yapmış oldukları fazla 

(sürelerle) çalışmaların, kayıtlarının işçinin özlük dosyasında saklan-

ması ve İş Kn. m.37 uyarınca düzenlenmesi gereken maaş bordrola-

rında gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

Fazla (sürelerle) çalışmaların karşılığı mevzuatta iki şekilde dü-

zenlenmiştir. İlk ve yaygın karşılık zamlı ücret ödenmesidir. İş Kn. 

m.41/3 ve Yönetmeliğin 4/2 gereğince işçinin bir saatlik ücretinin 

yüzde yirmi beş yükseltilmesi ile ortaya çıkacak ücretin ödenmesi 

şeklinde belirtilmiştir. İş Kn. m.41/4 ve Yönetmeliğin 6. maddesi ge-

reğince işçinin istemesi halinde yaptığı her bir saat fazla sürelerle ça-

lışma karşılığı olarak bir saat on beş dakika serbest zaman kullanabi-

lecektir. Bu süreyi işçi; altı aylık süre zarfında, işverene önceden ya-

zılı bildirmek koşuluyla, işverenin, işin veya işyerinin gereklerine 

göre belirlediği tarihten itibaren, çalışma süreleri içinde ve de ücreti 

kesintiye uğratılmaksızın kullanmak durumundadır 

İşverenin kendi tasarrufu ile işçiye fazla (sürelerle) çalışması kar-

şılığında ücret yerine serbest zaman kullandırması mümkün değil-

dir.54Aynı şekilde işçinin yazılı başvuru ile serbest zaman kullanmak 

istemesi halinde işverenin bu talebi reddi de mümkün değildir. 

  

                                                           
54  SÜZEK, s.822, SOYER, s.803 
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MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA DELİL TESPİTİ 

Av. İbrahim Onur ÖNAL* 

I. GİRİŞ 

Medeni yargılama hukukunda amaç maddi gerçekliğe ulaşmak-

tır. Hakim, Maddi gerçeğe ulaşmaya çalışırken taraflarca ileri sürül-

müş iddia ve savunmalar doğrultusunda hareket edecek ve yaptığı 

muhakeme sonucunda vicdanı kanaat edinmeye çalışacaktır. İşte 

hâkimde karar verebilmesi için oluşturulan vicdani kanaat ancak ileri 

sürülen iddia ve savunmaların ispat edilmesi ile mümkün olacaktır. 

Bunun için de tarafların delillerden yararlanması gerekecektir. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 400 – 405. Maddele-

rinde düzenlenen delil tespiti kurumu; medeni yargılama hukukunda 

ispat vasıtası olan delillerin kaybolma ya da ulaşılamama ihtimali or-

taya çıktığında maddi gerçeğe ulaşılmasının engellenmemesi için de-

lillerin koruma altına alınması amacını taşımaktadır. 

Elinizdeki bu çalışma da ise delil tespiti kavramının ne olduğu, 

hukuki niteliği, konusu, delil tespitine hangi şartlar altında başvurula-

bileceği, delil tespiti kurumuna ilişkin yargılama usulleri ile delil tes-

piti talebi sonucunda mahkeme tarafından verilebilecek kararlar kı-

saca irdelenmeye çalışılmıştır. 

II. DELİL TESPİTİ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

Delil tespiti kurumu, hukukumuzda Mülga 1068 sayılı Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunun (HUMK) 368. ve 374. maddeleri ara-

sında “Delillerin Tesbiti” başlığı altında düzenlenmişken, 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK) 400. ile 405. maddeler ara-

sında “Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar” başlığı al-

tında düzenlenmiştir. 

 

                                                           
*  Osmaniye Barosu 



Av. İbrahim Onur ÖNAL 

106 

HMK da delil tespitinin tanımı yapılmamıştır. Doktrinde ise;  

“Delil tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili 

delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet al-

tına alınması için kabul edilmiş bir müessesedir”.1 

“Delil tespiti, ilerde açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili 

delillerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence al-

tına alınmasını sağlamak için kabul edilmiş, geçici hukuki koruma-

dır.”2 

Sinem TURAN ise delil tespitini; “İleride açılacak olan bir da-

vada kullanılacak olan veya mevcut bir davada inceleme sırası gel-

memiş olan delillerin, yok olması, ispat gücünde meydana gelecek 

azalmanın önlenmesi amacıyla zamanından önce incelenmesi veya 

mevcut bir durumun korunması amacıyla başvurulan usuli bir yol ola-

rak3 “şeklinde tanımlamıştır. Kanımızca da delil tespiti açılmamış 

olan bir davada ileri sürülmesi muhtemel olan ya da açılmış olan bir 

dava da henüz inceleme sırası gelmemiş olan bir delilin kaybolması, 

zarar görmesi yada ispat gücünde meydana gelebilecek azalmanın ön-

lenmesi amacıyla o delili koruma altına almak amacıyla başvurulan 

usuli bir kurumdur. 

Doktrinde delil tespitinin hukuki niteliğine ilişkin bir görüş bir-

liği bulunmamaktadır. Kimi yazarlara göre delil tespiti geçici hukuki 

koruma niteliğindedir. Kimi yazarlara göre ise ihtiyati tedbirin bir çe-

şididir. Bize göre ilk görüş delil tespitinin amacına ve kanunda düzen-

leniş biçimine daha uygun düşmektedir. Zira kanun koyucu delil tes-

pitini HUMK.dan farklı olarak HMK da açıkça “Geçici Korumalar 

“başlığı altında düzenlemiştir. Bu durumda kanun koyucunun delil 

tespiti kurumunun hukuki niteliğini geçici hukuki koruma olarak sı-

nıflandırdığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra her ne kadar 

doktrinde bir kısım yazarlar delil tespiti kurumunu ihtiyati tedbirin bir 

                                                           
1  Hakan PEKCANITEZ/Oğuz ATALAY/Muhammet ÖZEKES, Medeni Usul 

Hukuku Ders Kitabı, 2017, syf.. 574 
2  Baki KURU, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, 2016, 

syf.. 649 
3  Sinem TURAN, Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti Kurumunun Fonksi-

yonları, 2019, Yüksek Lisans Tezi, syf. 5 
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çeşidi olarak kabul etmiş iselerde ihtiyati tedbirlerin amacı dava ko-

nusunu koruma altına almak iken delil tespiti kurumunun amacı ispat 

vasıtası olan delilleri koruma altına almaktadır. Delil tespiti bu yö-

nüyle ihtiyati tedbirden farklı olup hukuki niteliği de bu nedenle ihti-

yati tedbir niteliğinde değildir.4 

Delil tespiti kurumunun dava mı yoksa usuli işlem mi olduğu, 

yine çekişmesiz yargı türüne mi girdiği yoksa çekişmeli yargı türü 

içerisinde mi olduğu da doktrinde tartışılmaktadır. Eserimizin hacmi 

gereği bu tartışmaların detaylarına girmemiz mümkün değil ise de kı-

saca şunu belirtmek isteriz ki; dava açılmadan önce başvurulan delil 

tespitinin çekişmesiz yargıya tabi olduğu, lakin görülmekte olan bir 

davada incelemesi sırası gelmeyen bir delil için delil tespiti kurumuna 

başvurulduğunda ise davanın konusuna göre çekişmeli ya da çekiş-

mesiz yargı türüne tabi olması gerektiği kanısındayız. Yine delil tes-

pitinin bir dava olmadığı usuli işlem olduğunu düşünmekteyiz. Zira 

aksinin kabulü halinde delil tespitinin maddi hukukta ve usul huku-

kunda davanın açılmasıyla davaya bağlanan sonuçlardan ( zamana-

şımı, iyi niyet, derdestlik, hak düşürücü süre vb yönden ) yararlana-

cağı da kabul edilecektir ki bu hem hakkaniyete hem de delil tespitinin 

kabul ediliş amacına açıkça aykırı olacaktır.5 

III. DELİL TESPİTİNİN KONUSU 

Yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi delil tespitinin konusu ihti-

yati tedbirlerden farklı olarak davanın konusu değil ispat vasıtası ola-

rak kullanılan delillerdir.  

HMK Madde 400/ 1 göre “Taraflardan her biri, görülmekte olan 

bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı da-

vada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bi-

lirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi 

                                                           
4  Bu konu da ayrıntılı tartışmalar için bkz., Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, 

2017, syf. 15 – 30; Ali YAŞASIN, Medeni Usul Hukuku’nda Delil Tespiti, 

Yüksek Lisans Tezi, 2017, syf. 12 - 43 
5  Bu konu da ayrıntılı tartışmalar için bkz. Birce ARSLANDOĞAN, Hukuk Mu-

hakemeleri Kanununa Göre Delil Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, 2014, syf. 13 – 

37  
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işlemlerin yapılmasını talep edebilir.” şeklinde yer alan düzenleme 

karşısında keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da ta-

nık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin delil tespitine konu olabile-

ceği anlaşılmaktadır. Adı geçen düzenleme de bulunan “gibi işlemle-

rin “şeklindeki ifade neticesinde kanunda delil tespitine konu olacak 

işlemlerin tahdidi olarak sayılmadığı uyuşmazlık konusu vakıaların 

ispatına yarayacak her türlü delilin delil tespitine konu olabileceği an-

laşılmaktadır.  

HMK madde 187 / 1 göre; “İspatın konusunu tarafların üzerinde 

anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekiş-

meli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir. 

“Buradan hareketle medeni yargılama usulünde ancak çekişmeli va-

kıaların ispatı için delil gösterilebileceği bu nedenle delil tespitine de 

ancak çekişmeli vakıaların ispatı için ileri sürülen delillerin konu ola-

bileceği sonucuna da varılmaktadır. Bu durumun sadece açılmış olan 

bir davada inceleme sırası gelmeyen delil için başvurulan delil tespi-

tinde karşılaşılacağı, dava açılmadan önce başvurulan delil tespitinde 

hangi vakıaların taraflar arasında uyuşmazlık konusu olduğunun be-

lirlenme olanağının bulunmadığından bu durumun sadece dava açıl-

dıktan sonra istenilmiş olan delil tespitinde dikkate alınacağını 

önemle belirtmek gerekir. Yine buradan hareketle çekişmesiz yargı 

işinde de delil tespitine başvurulamayacağı gibi bir durumun olmadığı 

çekişmesiz yargı ile çekişmesiz vakıa kavramlarının ve sonuçlarının 

farklı olduğunu kısaca vurgulamak isteriz.6  

Bunun sonucunda koşulları oluştuğu takdirde delil tespiti incele-

mesine konu olabilecek deliller; senetler, ticari defterler, tanık, bilir-

kişi, keşif gibi deliller olduğu doktrinde kabul edilmektedir.7  

                                                           
6  Ali YAŞASIN, Medeni Usul Hukuku’nda Delil Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, 

2017, syf. 10 - 12 
7  Birce ARSLANDOĞAN, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Delil Tespiti, 

Yüksek Lisans Tezi, 2014, syf. 60 - 101, Ali YAŞASIN, Medeni Usul Hu-

kuku’nda Delil Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, 2017, syf. 90 - 95 
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IV. DELİL TESPİTİNİN KOŞULLARI 

HMK Madde 400 göre; “Taraflardan her biri, görülmekte olan 

bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı da-

vada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bi-

lirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi 

işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Delil tespiti istenebilmesi için 

hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dı-

şında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri 

sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunu-

yorsa hukuki yarar var sayılır. “ 

Buradan hareketle delil tespiti istenebilmesi için; açılmış olan bir 

davada henüz inceleme sırası gelmeyen ya da ileride açılacak olan bir 

davada ileri sürülecek bir vakıa olması ve bu vakıanın tespitinin iste-

nilmesinde talepte bulunan kişinin hukuki yaranın bulunması gerek-

mektedir. Kanun koyucu ilgili maddede delilin hemen tespit edilme-

mesi halinde kaybolması ya da ileri sürülmesinin önemli ölçüde zor-

laşacağı ihtimalinin bulunması halinde hukuki yararın kural olarak 

var olduğunu kabul etmiştir. 

Yine Delil tespiti talebinin dilekçeyle yapılması, mahkemeye ve-

rilecek dilekçede tespiti istenen vakıa, tanıklara veya bilirkişilere so-

rulması istenen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde 

zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine de-

lil tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresinin yer alması gerektiği 

açıkça belirtilmiştir. Bunların yanı sıra Tespit talebinde bulunan kişi-

nin, durum ve koşulların imkân vermemesi nedeniyle, aleyhine tespit 

yapılacak kişiyi gösteremiyorsa talebinin geçerli olacağı da kabul 

edilmiştir (HMK Madde 402/ 1 ).Kanun koyucu delil tespitinin koşul-

ları arasında mahkeme tarafından belirlenen tespit giderleri avans ola-

rak ödenmedikçe sonraki işlemlerin yapılamayacağını açıkça düzen-

leme altına almıştır ( HMK m.402 / 2 ). 
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V. DELİL TESPİTİNE İLİŞKİN YARGILAMA USUL-

LERİ 

Yukarıda delil tespitinin dava açılmadan önce ya da açılmış bir 

davada incelemesi sırası gelmeyen maddi vakıaların tespiti için iste-

nebileceğini ifade etmiş idik. Buradan hareketle şayet talepte bulunan 

kişi henüz dava açmadan önce delil tespiti delil tespiti talebinde bulu-

nacak ise delil tespitine ilişkin yazılı talebi ile esas hakkındaki davaya 

bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incele-

mesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek 

kişinin oturduğu yer sulh mahkemesine başvurabilecektir ( HMK 

Madde 401/ 1 ).  

Bu düzenleme ile talepte bulunan kişilere genel olarak asıl da-

vaya bakacak olan mahkeme ile sulh hukuk mahkemesi arasında se-

çimlik hakkı tanımıştır. Bunun yanı sıra Kanun koyucu Noterlerin, 

18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca yapacağı 

vakıa tespitine ilişkin hükümleri saklı tutmuştur (HMK madde 401/2). 

Şayet delil tespiti talebinde bulunmak isteyen kişi esas hakkında 

davasını açmış ancak o davada söz konusu delil yada vakıanın ince-

lemesi sırası gelmemiş ise delil tespiti talebinde bulunabilecektir. An-

cak bu hallerde yapılacak olan her türlü delil tespiti talebi hakkında 

sadece davanın görülmekte olduğu mahkemeye başvuru yapabilecek-

tir ( HMK madde 402 / 4 ) . Delil tespiti talebinde bulunacak kişinin 

burada seçimlik hakkı bulunmamaktadır.  

VI. DELİL TESPİTİ TALEBİ HALİNDE VERİLEBİLE-

CEK KARARLAR 

Görevli ve yetkili mahkemeye usulüne uygun olarak sunulan de-

lil tespiti talebi üzerine, mahkeme, kendisine yöneltilen delil tespiti 

talebini inceleyerek iki şekilde karar verebilecektir. Bu kararlar delil 

tespiti talebinin reddi kararı veya delil tespiti talebinin kabulü karar-

larıdır. Delil tespiti talebi üzerine, mahkemenin bu talebin kabulü 

veya reddi hususunda takdir hakkı mevcuttur. 
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Ancak HMK Madde 402 / 3 ve 4 de yer alan düzenleme daha çok 

talebin kabul edilmesi haline göre düzenlenmiştir. Zira adı geçen dü-

zenleme aynen şöyledir: “Tespit talebi mahkemece haklı bulunursa 

karar, dilekçeyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Kararda ayrıca, 

delil tespitinin nasıl ve ne zaman yapılacağı, tespitin icrası esnasında 

karşı tarafın da hazır bulunabileceği, varsa itiraz ve ilave soruların 

bir hafta içinde bildirilmesi gerektiği belirtilir. Tespitin yapılmasın-

dan sonra, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği 

mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunur.” ( HMK m.402 / 3,4 )  

Peki az önce yer verdiğimiz düzenleme uyarınca tespit talebinin 

kabulüne yada reddine dair verilen kararlara karşı başvurulabilecek 

bir kanun yolu mevcut mudur? HMK.nın delil tespitine ilişkin ilgili 

kısmında buna ilişkin açık düzenleme mevcut değildir. Yine HMK 

341 de sayılan istinaf edilebilecek kararlar arasında delil tespitine iliş-

kin verilen kararlar da sayılmamıştır. Bu hususta doktrinde de görüş 

birliğine varılmış bir sonuçta bulunmamaktadır. Ancak kimi yazar-

larca amaç ve işlevine uygun düştüğü ölçüde ihtiyati tedbir kararları-

nın kabul yada reddine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanabileceği 

ileri sürülmüştür.8 Kanımızca da uygun olan bu görüş doğrultusunda 

işlevine uygun düştüğü ölçüde ihtiyati tedbir kararının kabul veya red-

dine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması yerinde olacaktır. Aksi-

nin kabulü halinde uygulama da hak kayıplarına sebebiyet verecek 

sonuçlar meydana gelebilecektir.9  

İstanbul BAM 12. Hukuk Dairesi ise bir kararında10 “İstinafa 

konu karar, HMK'nın 400. ve devam maddelerine dayanan delil tes-

piti talebidir. HMK'nın 341. Maddesinde istinaf kanun yoluna başvu-

rulabilen kararlar açık bir şekilde belirtilmiş olup, delil tespitine iliş-

kin talepler hakkında verilen kararlar yer almamaktadır. Delil tespi-

                                                           
8  Birce ARSLANDOĞAN, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Delil Tespiti, 

Yüksek Lisans Tezi, 2014, syf. 181 
9  Bu konuda ayrıntılı değerlendirme için bkz. Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, 

2017, syf. 80 - 94 
10  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 120 Karar: 

2018 / 136 Karar Tarihi: 16.02.2018, Sinerji Mevzuat 
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tinin düzenlendiği HMK 400 ile 406.Maddeleri arasında yer alan hü-

kümlerde de delil tespitine ilişkin kararlara karşı herhangi bir kanun 

yolu öngörülmemiştir. Sadece karşı tarafa tebligat yapılmaksızın ya-

pılan delil tespitinde karşı tarafın delil tespiti kararına itiraz edilebi-

leceği belirtilmiş olup, delil tespiti talebinin tamamen reddedilmesi 

durumunda tespit talep edenin başvurabileceği bir kanun yolu açıkça 

düzenlenmediğinden ve kanunun açıkça düzenlemediği bir konuda 

yorumla da kanun yolu ihdas edilemeyeceğinden; kararın istinafa 

tabi olmayan kesin olarak verilmiş bir karar olduğunun kabulü ge-

rekmektedir. “şeklinde değerlendirmelere yer vermiş ve bu konu kı-

yasla kanun yolu ihdas edilemeyeceğini belirtmiştir. 

Antalya BAM 3. Hukuk Dairesi11 ise bu konu da “6100 Sayılı 

HMK'nun 341/1 maddesinde ilk derece mahkemelerinden verilen ni-

hai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu 

taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı is-

tinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. 

Delillerin tespiti, 6100 sayılı HMK'nın 400 ve devamı maddele-

rinde düzenlenmiş olup, ilerde açılacak veya açılmış olan bir dava ile 

ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet 

altına alınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş geçici hukuki ko-

ruma tedbirinin bir türüdür. 

Delillerin tespiti yargılama sürecini içermediğinden ve bu ko-

nuda verilecek karar nihai karar niteliğinde bulunmadığından isti-

nafa tabi değil itirazı kabil bir karardır.” Şeklinde karar vermiştir. 

Uygulamada bu tür tartışma ve duraksamalara yer vermemek 

adına bu hususta kanunda açık bir düzenleme yapılmasının daha fay-

dalı olacağı kanısındayız. 

  

                                                           
11  Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 414 Karar: 

2017 / 447 Karar Tarihi: 26.05.2017, Sinerji Mevzuat 
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VII. SONUÇ 

Esas hakkındaki davanın açılmasından önce ya da esas hakkında 

açılmış olan davada henüz inceleme sırası gelmemiş olan delillerin 

kaybolması veya ispat gücünde azalma meydana gelmesi ihtimali bu-

lunduğunda taraflar bu delillerin yada maddi vakıaların koruma altına 

alınması için delil tespiti talebinde bulunabilecektir. 

Taraflar yazılı olarak, dava açmadan önce esas hakkında görevli 

ve yetkili olan mahkemeye başvurabileceği gibi tanığın bulunduğu ya 

da keşif incelemesinin yapılacağı yer de bulunan sulh hukuk mahke-

mesine de başvurabilecektir. Esas hakkında dava görülmekte ise ve 

fakat söz konusu delilin inceleme sırası gelmemiş ise ancak esas hak-

kında görevli ve yetkili olan mahkemeye yazılı olarak veya duruş-

mada ise tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak başvurabilecektir.  

Delil tespiti hukuki niteliği itibariyle usulü işlemdir ve basit yar-

gılama usulüne tabidir. Delil tespiti istenebilmesi için; açılmış olan 

bir davada henüz inceleme sırası gelmeyen ya da ileride açılacak olan 

bir davada ileri sürülecek bir vakıa olması ve bu vakıanın tespitinin 

istenilmesinde talepte bulunan kişinin hukuki yaranın bulunması ge-

rekmektedir. Şayet talepte bulunan bu koşulları sağlayarak başvuruda 

bulunmuş ise talebin kabulüne karar verilecektir. Aksi halde hakim 

tarafından talebin reddine karar verilebilecektir. Delil tespiti talebinin 

kabulü ya da reddi halinde verilen bu kararlara karşı gidilecek hukuki 

yollar kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Bu hususta kanun koyucu 

tarafından bir düzenleme yapılması delil tespiti kurumunun daha iş-

levsel hale gelmesini de sağlayacağı kanaatindeyiz.  
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KORONA VİRÜS SALGINININ TÜRK CEZA HUKUKU 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Av. Zahide GÖKŞENLİ* 

GİRİŞ 

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei Eyaleti’nin Wuhan şeh-

rinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) adı verilen hastalık tespit edil-

miştir. 1 Solunum yolu bulaşıcı hastalığı olarak bilinerek Covid-19; 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre yüzden 

fazla ülkede, yüzdokuzbin teyit edilmiş küresel vakıa ile kayıtlara ge-

çerek, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda 

yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık (pandemi/küresel salgın) 

olarak kabul edilmiştir.211 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Ör-

gütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bu tarihe kadar ülkemizde 

koronavirüs vakasının olmadığı açıklanmış ise de Dünya Sağlık Ör-

gütü’nün pandemi ilanı ile aynı gün ülkemizde ilk vakanın tespit edil-

diği resmi olarak açıklanmıştır. Türkiye’de de görülen bu hastalık bir-

çok can kaybına ve kalıcı hastalıklara sebebiyet vermiştir. Hastalığın 

insanları etkilemesi nedeniyle çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkmakta-

dır. Konunun Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ti-

caret Hukuku, Sağlık Hukuku, İş Hukuku alanları bakımından birçok 

yönü bulunmasının yanında idari yaptırım yönü de bulunmaktadır. Bu 

çalışmada Korona Virüs Salgını’nın sadece Türk Ceza Hukuku açı-

sından hukuksal durumu değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

                                                           
*  Avukat, Osmaniye Barosu 
1  https://www.google.com.tr/amp/s/www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-516 

14548.amp (Erişim tarihi 09.10.2021) 
2  HAKERİ, Hakan, SÖĞÜT, İpek Sevda, Tıp Hukuku Açısından Bulaşıcı Has-

talıklar, Adalet Dergisi, 2020/1, 64.sayı, ss. 57 (https://dergipark.org.tr 

/tr/pub/adaletdergisi/issue/56065/770435 Erişim tarihi: 09.10.2021 )  
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1- ZORLA MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU AÇISIN-

DAN İNCELENMESİ 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bir tıbbi müdahale, 

hastanın rızası olmaksızın ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

mesi’nin m.8/2’de belirtilen şartlar dahilinde gerçekleştirilebilir.3 Bu 

nedenle; kişinin yaşamını korumak için vücudu üzerinde rızasız mü-

dahaleler yapabilmek ancak belirli şartlar halinde mümkündür. Aksi 

takdirde yapılan müdahaleler hukuka aykırılık teşkil edecektir. Tür-

kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. maddesi “Herkes, yaşama, 

maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bü-

tünlüğüne dokunulmaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere 

tabi tutulamaz…” şeklinde düzenlenmiştir. Anlaşılacağı üzere; yaşam 

ve vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkı anayasa tarafından ko-

runmakta olup hasta veya hasta olabilecek kişiye yapılacak/yapılabi-

lecek zorla müdahale ancak yasal dayanaklarla mümkündür. Kanuni 

dayanak gerekliliğine gerekçe olarak Anayasanın 19. maddesi örnek 

gösterilebilir. AİHM’e göre zorla tıbbi müdahale için kanuni dayanak 

gerekli olmakla beraber yeterli değildir. Ayrıca meşru bir amaç bu-

lunmalıdır.4 İncelediğimiz konu gereğince meşru amaç pandemi se-

bebiyle toplum sağlığı veyahut daha geniş düşünüldüğünde insanlığın 

geleceği olarak da yorumlanabilir. Zorla müdahalede bulunabilmek 

için ülkemizde çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Meşru amaç 

ve yasal düzenlemeler sınırları içerisinde zorla müdahale kapsamında 

yapılan müdahaleler açısından müdahaleyi uygulayanların cezai so-

rumluluğu bulunmamaktadır. Ancak hekim, hastanın rızası hukuka 

uygun hale gelse dahi uygulanacak tedavide tıp bilimi kurallarına göre 

hareket etmek zorunda olup tedbirlere uymakla yükümlüdür. Hekim 

müdahalenin her aşmasında standartlardan ve kurallardan sapmadan, 

                                                           
3  Storck v. Almanya Kararı, Başvuru No: 61603/00, Karar tarihi:16.06.2005, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”[“001-69374,”]},  

Erişim tarihi: 09.10.2021) 
4  Solomakhin v. Ukrayna Kararı, Başvuru No: 24429/03, Karar Tarihi: 

24.04.2012 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109565 Erişim Tarihi: 

09.10.2021 )  
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tedavinin gerektirdiği tüm kuralları uyguladığında ancak sorumluluk-

tan kurtulabilecektir. 

2- KORONAVİRÜS HASTALIĞININ BULAŞTIRILMASI 

DURUMUNUN TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

TCK’da bulaşıcı hastalıkların bir başkasına bulaştırılması ayrı 

bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle failin gerçekleştir-

diği eylemlerindeki manevi unsura dikkat ederek failin cezai sorum-

luluğu hakkında yorum yapılabilecektir. Manevi unsur, işlenen fiil ile 

kişi arasındaki manevi bağı ifade etmektedir. Manevi unsurda fiilin 

kasten veya taksirle işlenmiş olması hali değerlendirilir.  

Kast TCK m.21’de “Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların 

bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde düzenlenmiştir.  

Olası kast m.21/2’de “Kişinin suçun kanuni tanımındaki unsur-

larının gerçekleşebileceğini bilmesine rağmen, fiili işlemesi halinde 

olası kast vardır.” şeklinde düzenlenmiştir.  

Taksir ise m. 22’de “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykı-

rılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen ne-

ticesinde öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü 

neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bi-

linçli taksir vardır;…” şeklinde düzenlenmiştir.  

A.KAST VE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

1.Koronavirüs Hastalığı Olduğunu Bilen Bir Kişinin Karşı 

Taraf ile Hastalığı Bulaştıracak Şekilde Temasa Geçmesi Hali 

Koranavirüs hastası olduğu bilinen bir kişinin hastalığı bulaştır-

mak maksadıyla başka bir kişiye hastalığı bulaştıracak şekilde te-

masta bulunması halinde fail TCK m.21 kapsamında değerlendirilme-

lidir. Örneğin failin hasta olduğunu bildiği halde karşı tarafın yüzüne 

tükürmesi karşı tarafa zarar verme kastının olduğunun açık gösterge-

sidir. Bu durumda TCK m. 21’in manevi unsurlarını taşımaktadır. Ko-

ronavirüs hastası, hastalığı bulaştıracak şekilde temasa geçse dahi 
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karşı taraftaki kişiye hastalığı bulaştıramamışsa teşebbüs hükümleri-

nin uygulanması gerekecektir. 

2.Koronavirüs hastalığı Olup Olmadığını Bilmediği Halde 

Kişinin Karşı Tarafla Hastalığı Bulaştıracak Şekilde Temasta 

Bulunması  

Kişinin koronavirüs hastası olup olmadığını bilmediği halde 

karşı tarafla hastalığı bulaştıracak şekilde temas halinde olduğu tak-

dirde bu durum TCK m. 21/2 kapsamında incelenmelidir. Ancak bu-

rada failin yapılan test sonucunda koronavirüs hastası olması hali ve 

olmaması hali olarak iki durum söz konusudur.  

a-) Failin Koronavirüs Hastası Olduğunun Tespit Edilmesi 

Durumunda 

Failin koronavirüs hastası olduğu tespit edildiği takdirde suç ta-

mamlanmış sayılacak ancak kendisinin koronavirüsü taşıyıp taşıma-

dığını bilmediği ancak sonuçlarını öngördüğü için TCK m.21/2 kap-

samında değerlendirilmesi gerektiği kanatindeyim. 

b-) Failin Koronavirüs Olmadığının Tespit Edilmiş Olması 

Durumunda  

Failin koronavirüs olmadığı tespit edildiğinde ise suç oluşmamış 

demek kanaatimce uygun değildir. Şöyle ki; failin hareketi mağdur 

üzerinde koronavirüs olma şüphesi ve korkusu yaratmıştır. Bu sebeple 

olası kastın teşebbüs aşamasında kalması5 halinin değerlendirilmesi 

gerektiği kanaatindeyim.  

                                                           
5  KATOĞLU, Tuğrul, Olası Kast ve Suça Teşebbüs (Hakemli), sy 166-167 

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/48907/Olas%20_kas 

%20t_ve_su%C3%A7a_te%20ebb%C3%BCs.pdf?sequence=1 Erişim Tarihi: 

12.08.2021  

  “Suça teşebbüs ile olası kastın bağdaşabileceğini kabul eden bazı yazarlar, 

aksi yöndeki anlayışı, sonradan ve geçmişe yönelik-ex post bir değerlendirme 

yaparak, failin, fiilin icrasına başladığı zaman mevcut olan kastı yok saymakla 

eleştirmektedirler. Buna göre, fiilin tamamlanamaması, sonucun gerçekleşme-

mesinden hareketle olası kastın da mevcut olmayacağı biçimindeki ex post de-

ğerlendirme, aslında failde mevcut bulunan kastı, sonradan yok saymakta ya 

da dikkate almamaktadır. Öğretide suça teşebbüse ilişkin manevi unsurun an-

cak kasıtla oluşabileceğini öngören ceza kanunu hükümlerinin sadece taksirli 
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B. BİLİNÇLİ TAKSİR DURUMUNUN DEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Kişi grip veya soğuk algınlığına yakalandığını düşünüp topluluk 

içerisinde bulunması veyahut topluluk içinde hapşurması halinde or-

tamda bulunan kişilerinde koronavirüs hastası olması halinde bilinçli 

taksir hali söz konusu olacaktır. Burada kişi koronavirüs olduğunu 

düşünmemektedir. Bu sebeple de aslında koronavirüs hastalığını bu-

laştırmak gibi bir kastı bulunmamaktadır. Ancak koronavirüsün yay-

gın ve bulaşıcı bir hastalık olması, pandeminin var olması ve bu du-

rumun da herkesçe bilinen bir gerçek olmasına rağmen dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırı hareket ederek virüsü diğer insanlara bulaş-

tırma hali söz konusudur. Bu sebeple bilinçli taksir kapsamında cezai 

sorumluluğunun belirlenmesi yoluna gidilecektir. 

3- HASTALIK BULAŞAN KİŞİNİN ÖLMESİ VE ÖLME-

MESİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. HASTALIK BULAŞAN KİŞİNİN ÖLMESİ HALİ 

Hastalığın bulaştırılması neticesinde kişinin ölmesi durumunda 

verilecek ceza yukarıda belirtilen kast ve taksir durumlarına göre de-

ğerlendirilerek fail cezalandırılacaktır.  

B. HASTALIK BULAŞAN KİŞİNİN ÖLMEMESİ HALİ  

Hastalığın bulaştırılması neticesinde kişinin ölmemesi halinde 

kast/olası kast ve taksir ayrımları dikkate alınarak fail hakkında yara-

lama suçunun unsurları oluşmuş olacaktır. Kasten yaralama eylemi 

TCK m. 86/1’de “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlı-

ğına ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıl-

dan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlen-

miştir.  

                                                           
suçlara teşebbüsün mümkün olmadığı yönünde anlaşılması gerektiği ileri sü-

rülmüştür. Buna göre, teşebbüs bakımından da kastın yokluğunun cezayı kal-

dıracağını öngören hükümler nasıl tüm kasıt türlerini kapsıyor ise, teşebbüs 

kastı da tüm kasıt türlerini kapsamalıdır. Yani mademki ceza kanunlarının, su-

çun varlığı için aradığı kasıt, olası kastı da kapsamaktadır, o halde teşebbüs 

kastı da olası kastı kapsamaktadır.” 
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TCK m. 87/2’de ise “Kasten yaralama fiili mağdurun; 

a-) İyileşmesine olanak bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel 

hayata girmesine, 

b-) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilme-

sine, 

c-) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

e-) gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğun düşmesine neden 

olmuşsa yukarıdaki maddeye belirlenen ceza, iki kat artırılır…” şek-

linde kasten yaralama fiilinin mağdur üzerinde bıraktığı etki düzen-

lenmiştir.  

Yine taksirle yaralamanın mağdur üzerindeki etkisi ise; TCK 

m.89/2’de “Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a-) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli 

zayıflamasına, 

e-)Yaşamanı tehlikeye sokan bir duruma, 

f-) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden 

olmuşsa birinci fıkraya göre belirlenen ceza yarısı oranında artırılır. 

(3Ttaksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a-) İyileşmesine olanak bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel 

hayata girmesine, 

b-) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilme-

sine, 

c-) Konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

e-) Gebe bir kadının çocuğunun düşürülmesine neden olmuşsa 

birinci fıkraya göre belirlenen ceza bir kat artırılır. “şeklinde düzen-

lenmiştir. 

Kanun maddesinin lafzından anlaşılacağı üzere; yaralama eylemi 

ile ilgili başkasının vücuduna acı veren veya sağlığına ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olma kıstasları getirilmiştir. Virüsün 
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bulaşması halinde vücutta yarattığı etkiler hakkında BBC NEWS ta-

rafından internet ortamında yayınlanan “Koronavirüs: Covid-19’un 

İnsan Vücuduna Etkileri Nelerdir?” başlıklı makalede “Hafif vaka-

larda vücutta kırıklık, boğaz ve baş ağrıları mümkün. Ateş, bağışıklık 

sisteminin enfeksiyona tepkisinden kaynaklanıyor. Bağışıklık sistemi, 

sitokin adlı kimyasallar salgılayarak vücudumuzun diğer bölümlerini 

uyarıyor. Bu sırada ağrı, acı ve ateş ortaya çıkıyor. Bazı hastalar 

daha sonra içinde virüsün öldürdüğü akciğer hücreleri olan balgam 

çıkarmaya başlıyor. Ağır vakalara da ise vücuda gönderilen kimyasal 

sinyaller inflamasyona yer açıyor. Bu sinyallerin bu şekilde denge-

lenmesi gerekiyor. Aşırı inflamasyon tüm vücuda zarar veriyor. Akci-

ğerlerdeki inflamasyon zatürre olarak adlandırılıyor. Ağızdan giren 

virüs soluk borusundan akciğerlere inince akciğerlerde küçük hava 

kesecikleri oluşturuyor. Kana oksijen karışınca dışarı karbondioksit 

çıkıyor. Ama zatürrede bu keseciklerin içi suyla dolmaya başlıyor ve 

bu da nefes alma güçlüğüne neden oluyor. Bazı insanların bu aşmada 

solunum cihazına bağlanması gerekiyor. Kritik vakalarda ise; bu aşa-

mada vücut, fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyor ve ciddi 

ölüm riski ortaya çıkıyor. Bu dönemde bağışıklık sistemi kontrolden 

çıkıyor ve tüm vücuda zarar vermeye başlıyor. Kan basıncı tehlikeli 

derecede düşünce ya da organlar çalışmamaya başlayınca septik şok 

yaşanabiliyor. Akciğerlerdeki aşırı inflamasyonun sonucu ortaya çı-

kan akut solunum sıkıntısı sendromunda vücut, hayatta kalabilmek 

için ihtiyaç duyduğu kadar oksijen alamıyor. Bunun sonucu olarak 

böbrekler kanı temizleyemiyor, bağırsakların çeperleri zarar görü-

yor. Dr. Bharat PANKHANİA “Virüs, karşı konulamayacak kadar bir 

inflamasyona yol açıyor. Ve çoklu organ yetmezliği ortaya çıkıyor.” 

diyor. Ve bağışıklık sistemi virüsü yenemezse, virüs vücudun her ye-

rine yayılıyor ve çok daha fazla hasara yol açıyor.” 6 şeklinde virüsün 

insan vücuduna olan etkileri anlatılmaktadır. Yine Ankara Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan “Covid-19” adlı kitapta Co-

vid-19’un solunum sistemine, nörolojik sisteme ve kardiyovasküler 

sisteme olan etkisi incelenmiştir. İncelemeler neticesinde Covid-

                                                           
6  https://www.google.com.tr./amp/s/www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

51910851.amp (Erişim tarihi 09.10.2021)  
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19’un neden olduğu tespit edilen hastalıklardan birkaç tanesi şöyledir: 

nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi, ağır şiddette pnömoni, astım 

atağı, kalp yetmezliği, akut…7 Tüm bu verilerden anlaşılacağı üzere 

Covid-19’a ilişkin virüsün insan vücuduna bulaşması halinde etkileri, 

Türk Ceza Kanunu kapsamında insan vücuduna acı veren veya sağlı-

ğına ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden kıstasları taşı-

maktadır. Bu sebeple söz konusu virüsün bulaşmasına sebebiyet ve-

ren kişi TCK m. 86 kapsamında suç işlemiş sayılacaktır. Ancak yuka-

rıda da ayrıntılı izah edildiği üzere virüs insan vücudunda farklı etki-

lere sebebiyet verebilmektedir. Etkiler de kendi içerisinde hafif, ağır, 

kalıcı hasar bırakan veya bırakmayan gibi bölümlere ayrılmaktadır. 

Bu sebeple kasten yaralama filline ilişkin ceza miktarı hesap edilirken 

virüsün bulaşması halinde virüsün mağdurda bıraktığı etkiye göre fa-

ile TCK m.86 ve 87 kapsamında ceza verilmesi gerekecektir. 

4. BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE 

AYKIRI DAVRANMA DURUMUNUN TÜRK CEZA HUKUKU 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma hali Türk 

Ceza Kanunu’nun 195.maddesinde ayrıca suç olarak düzenlenmiştir. 

TCK m.195’te bu suç “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış 

veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina al-

tına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan 

kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde 

düzenlenmiştir. Covid-19’un yukarıda izah edilenler ışığında “Bula-

şıcı Hastalık” olduğu açıktır. Ancak failin TCK m. 195’ten sorumlu 

tutulabilmesi için kanunun lafzından anlaşılacağı üzere ya bu hasta-

lığa yakalanmış ya da bu hastalıktan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin 

karantina altına alınmasına ilişkin tedbirlere uymaması hali söz ko-

nusu olacaktır. Burada karşımıza karantina kavramı çıkmaktadır. Ka-

rantina hakkında; Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri 

Hakkında Yönetmelik”in (RG-17/09/2011-28057) 3. maddesinin 1. 

fıkrasının ı bendinde; “Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası 

                                                           
7  http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2020/05/ 

COVID-19-Kitap.pdf (Erişim tarihi 09.10.2021) 
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yayılmasını önlemek amacıyla, hasta olmayan şüpheli kişilerin veya 

şüpheli yolcu eşyası, konteynerler, taşıtlar veya malların faaliyetleri-

nin kısıtlanması veya diğerlerinden ayrılması” şeklinde bir tanımlama 

yapılmıştır. Yine karşılaştırılmalı hukukta ise; bulaşıcı bir hastalıkla 

karşı karşıya kalmış kişi veya toplulukların ayrılması, şeklinde ifade 

edilmektedir. 8 Yine tedbirlere uymayan kişinin bu hastalığa yakalan-

mış olması da gerekir. Bu sebeple; hastalığa yakalanmamış olmakla 

birlikte, yakalanan kişinin temaslı olması nedeniyle karantina tedbir-

lerine aykırı hareket eden kişi bu maddeden dolayı cezalandırılama-

yacaktır.9 Kanun maddesinde belirtilen diğer husus yetkili makam-

larca alınan tedbirler hususudur. Bu konu henüz açıklık kazanmış de-

ğildir. Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere hastalığın bulaşması 

veyahut bulaşmaması bu kanun kapsamında değildir. Bu kanun mad-

desinde yalnızca tedbirlere uymama hali düzenlenmektedir. Virüsün 

bulaşması halinde suç TCK m. 195’ten ayrılıp artık “Tüketen-Tüketi-

len Norm” ilişkisi10 gereği kasten/taksirle öldürme ve yaralama suç-

ları söz konusu olacaktır.  

SONUÇ  

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei Eyaleti’nin Wuhan şeh-

rinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) adı verilen hastalık tespit edil-

miştir. Solunum yolu bulaşıcı hastalığı olarak bilinerek Covid-19 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre yüzden 

fazla ülkede, yüzdokuzbin teyit edilmiş küresel vakıa ile kayıtlara ge-

çerek, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda 

yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık (pandemi/küresel salgın) 

olarak kabul edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Ör-

gütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bu tarihe kadar ülkemizde 

                                                           
8  HAKERİ, Hakan, SÖĞÜT, İpek Sevda sy 61. 
9  ERDEM, Mustafa Ruhan, Covid-19’la Bağlantılı Ceza Hukuku Sorunları, Ya-

şar Hukuk Dergisi C.2 S.2 Özel Sayı 2020, sy 1-2.  
10  ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan: Ceza Hukuku ve Güvenlik Ted-

birleri Hukuku, 20. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2020, sy 694; KOCA, 

Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, 

Seçkin Yayınları, Ankara 2017, s. 546. “Tehlike suçları ile zarar suçları ara-

sındaki ilişki de asıl-yardımcı norm ilişkisi olup, hukuksal yarara yönelik teh-

likeyi cezalandıran norm, aynı hukuksal yarara yönelik zararı cezalandıran 

norma göre yardımcı norm niteliğindedir.”  
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koronavirüs vakasının olmadığı açıklanmış ise de Dünya Sağlık Ör-

gütü’nün pandemi ilanı ile aynı gün ülkemizde ilk vakanın tespit edil-

diği resmi olarak açıklanmıştır. Bu noktada ülkemizde görülen vaka-

lar kapsamında zorla müdahale mümkün müdür sorusu akla gelmek-

tedir. Yaşam ve vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkı anayasa 

tarafından korunmakta olup hasta veya hasta olabilecek kişiye yapı-

lacak/yapılabilecek zorla müdahale ancak yasal dayanaklarla müm-

kündür. Kanuni dayanak gerekliliğine gerekçe olarak Anayasanın 19. 

maddesi örnek gösterilebilir. AİHM’e göre zorla tıbbi müdahale için 

kanuni dayanak gerekli olmakla beraber yeterli değildir. Ayrıca meşru 

bir amaç bulunmalıdır. İncelediğimiz konu gereğince meşru amaç 

pandemi sebebiyle toplum sağlığı veyahut daha geniş düşünüldü-

ğünde insanlığın geleceği olarak da yorumlanabilir. Hastalığın bula-

şıcı olduğu belirtilmiştir. Ancak hastalığın bulaşıcı olmasından ziyade 

bu niteliği sebebiyle bulaştırılması durumu bizim için önem arz et-

mektedir. Hastalığın bulaştırılması halinde failin eylemindeki manevi 

unsur cezanın belirlenmesini sağlayacaktır. Yine failin hasta olup ol-

madığını bilmemesi durumları da failin cezasının belirlenmesinde 

dikkate alınacaktır. Failin hastalığı bulaştırması neticesinde mağdu-

run ölmesi ve ölmemesi durumunda fail, öldürme veya yaralama ey-

lemlerinin muhatabı olacaktır. Yine failin salgın hastalığı mağdura 

bulaştırması neticesinde mağdurda oluşan hasarın hafif, kalıcı vs. ol-

ması hallerinde cezanın miktarına yukarıda da ayrıntılı şekilde bah-

settiğimiz üzere etki edecektir. Koronavirüs hastalığı 2020 itibari ile 

dünya genelinde sıklıkla görülen hastalıklardır. Türkiye’de de görülen 

bu hastalık birçok can kaybına ve kalıcı hastalıklara sebebiyet vermiş-

tir. Can kayıplarının ve kalıcı hastalıkların en aza indirilebilmesi için 

insan olarak insanlık için gerekli tüm tedbirlerin ciddiyetle alınması 

gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi imkânsız zararlara sebebiyet ve-

recektir. Biz bu çalışmamızda her ne kadar hastalığı Türk Ceza Ka-

nunu kapsamında değerlendirmekteysek de giriş bölümünde de belir-

tildiği üzere hastalığın birçok hukuk alanına etkisi bulunmaktadır. Bu 

sebeple hastalığın bulaşması halinde mağdur ya da fail olabileceğimiz 

gibi zarar veren ya da zarar gören de olabiliriz. Bu kapsamda gerekli 

önlemlerin alınması önem arz etmektedir.   
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HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA 

ADLİ VAKA-NORMAL VAKA AYRIMI BİLDİRİMİ 

Av. Abdullah Göktürk MERCANLI 

GİRİŞ 

Adli olguların bildiriminde hekimin sorumluluğu konusu ayrın-

tılı ve geniş kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konu olup, bu 

yazıda amacımız özellikle acil hekimlerinin sıklıkla karşılaşabilecek-

leri adli vaka-normal vaka ayrımında dikkat edilmesi gereken olguları 

ve hekimin genel manada hareket etmesi gereken başlıca sorumluluk-

larından bahsedip konunun T.C.K. kapsamında değerlendirilmesidir.  

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde adli olguların 

ne olduğunu ve bildirilmesini, ikinci bölümünde bu süreç sonuna ka-

dar hekimin yükümlülük ve sorumluluk alanı olarak nelere dikkat et-

mesi gerektiğini ele alarak, bu konuda ne kadar bilinçli oldukları ko-

nusundaki araştırma ve güncel konularla değerlendirmelerde buluna-

rak neler yapılabileceğini tartışarak sonuçlandırılacaktır. 

I. ADLİ OLGULARIN AYRIMI VE BİLDİRİLMESİ 

1.1 Adli Olgu 

Adli olgunun tanımını kısaca: 

“Bir şahsın kişi veya kişilerce ya da bir olay nedeni ile oluşan bir 

yaralanma sonucunda mağdur duruma düşmesi” olarak tarif edebiliriz. 

1.1.1 Adli Vakanın Önemi 

Hekimin karşılaştığı tüm adli olguları, gerekli tıbbi yardımı yap-

tıktan sonra adli makamlara veya emniyet görevlilerine haber verme 

zorunluluğu yanında, olgu ile ilgili adli rapor düzenleme görevi de 

vardır. Düzenlenecek olan bu rapor, eylemi yapan kişinin yargılanma-

sında ana unsurdur ve rapor içeriğine göre adli makamlarca dava açı-

lacaktır. Aynı zamanda bu rapora göre cezanın yanında tazminat be-

lirlenmesi de söz konusu olabilecektir.  
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1.1.2 “Adli Vakalarda” Acil Serviste Çalışan Bir Hekimin 

Hukuki Açıdan Uygulaması Gereken İş Akış Şeması 

Hastaneye bir vaka geldiğinde ve bu vakanın adli olgu olduğu 

anlaşıldıktan sonra hekimin hukuki açıdan uygulanması gereken iş 

akış şeması sıra ile şu şekildedir: 

 Adli vakanın sağlık kuruluşuna kabulü 

 Adli vakanın adli mercilere ihbar edilmesi 

 Adli vakanın değerlendirilmesi 

 Delillerin korunması, kaydının iyi tutulması 

 Adli raporunun yazılması 

1.2 Hastaların Kabulü 

Öncelikle hastanelerin acil servisleri 7/24 kesintisiz olarak hiz-

met vermekte olup her zaman başvurulabilir. Bu durum Acil Sağlık 

Hizmetleri Yönetmeliğinin 15. Maddesinde düzenlenmiştir: “Genel 

ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, kamu ik-

tisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yataklı 

tedavi kurumları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait 

yataklı tedavi kurumları 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti 

verirler.” 1 

Sağlık hizmetinin kesintisiz olarak sağlanmasının yanı sıra baş-

vuran acil yardım durumunda bulunan hastanın reddedilemeyeceği 

de Türk Deontoloji Tüzüğünün 18. Maddesinde; “Tabip ve diş tabibi, 

âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak 

üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir.”2 

şeklinde açıklanmıştır ki buradan hekimlerin acil yardım durumla-

rında resmi veya insani vazifelerini yerine getirmek zorunda oldukla-

rından hastanın tedavisini reddedemeyeceği açıkça belirtilmektedir. 

                                                           
1  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 
2  Türk Deontoloji Tüzüğü 18.Madde  
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1.2.1 Hekimin Sorumluluğu 

Hekim, acil servise gelen hastayı muayene etmeden sevk etmesi 

halinde TCK m.257 de yer alan görevi ihmal suçu ile ya da disiplin 

cezası soruşturması ile karşı karşıya kalabilmektedir. Eğer acil servise 

gelen hastanın kabul edilmemesi nedeniyle kişinin ölümü sonucu or-

taya çıkarsa acil servis hekimi hakkında TCK m.83 kapsamında ih-

mali davranışla kasten adam öldürme suçundan dava açılabileceği bi-

linmelidir. 

1.3 Adli Nitelik Taşıyan Olguların Bildirimi 

Yasada geçen tabirle “bir suçun işlendiği yönünde bir belir-

tiyle” karşılaşan sağlık personelinin adli olgu bildirim yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, yasal düzenleme ile hekime çok geniş 

çerçevede adli olgu bildirim sorumluluğu yüklenmiş olmaktadır. Nor-

malde sağlık kurumunda bulunan emniyet görevlisine, emniyet gö-

revlisinin bulunmadığı acil servislerde sorumlu emniyet amirliği, jan-

darma karakolu veya Cumhuriyet Savcılığına adli olgu bildirimi ya-

pılmalı, düzenlenen adli raporlar imza karşılığı teslim edilmeli, tele-

fonla yapılan ihbarlar da kayıt altına alınmalıdır. 

1.3.1 Adli Olgunun Mercilere İhbarı 

Adli olguları hekimler gerekli mercilere ihbar etme yükümlülü-

ğünü yerine getirmediği zaman cezai yaptırım ile karşı karşıya kal-

maktadırlar. İlgili kanunlar: TCK Madde 279 “Kamu adına soruş-

turma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağ-

lantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ih-

mal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”3 

TCK Madde 280 “Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yö-

nünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makam-

lara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği 

mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”4 Şeklindedir. 

                                                           
3  Türk Ceza Kanunu Madde 279 
4  Türk Ceza Kanunu Madde 280 
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1.4 Acil Servis Hizmetlerinde Sıklıkla Karşılaşılan ve Bildi-

rim Yükümlülüğü Bulunan Olgular 

Hekimlerimizin uygulamada karşısına geldiğinde bildirilmesi 

gereken olguları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Trafik kazaları 

 Etkili eylem- darp 

 Ateşli silah yaralanmaları 

 Kesici, delici alet yaralanmaları 

 Düşmeler  

 Darp olguları 

 İş kazaları 

 İntoksikasyonlar (ilaç, insektisit, boğucu gazlar) 

 Yanıklar (alev, kızgın cisim, yakıcı aşındırıcı, kimyasal 

madde)  

 Elektrik ve yıldırım çarpmaları  

 Sindirim kanalına oral ya da anal yoldan yabancı cisim girmesi 

 Mekanik asfiksi olguları, tıkama, tıkanma, boğulma (ası, elle, 

iple boğulma)  

 Diri gömülme, suda boğulma, her türlü intihar girişimi  

 İşkence iddiaları  

 Tüm cinayet, kaza orijinli olduğundan şüphe edilen ölümler  

 Cinsel saldırı iddiaları  

 Çocuk istismar ve ihmal şüphesi bulunan olgular  

 Yaşlı istismarı şüphesi bulunan olgular  

 Gözaltında veya ceza evindeki ölümler 

 Hekim tarafından şüpheli görülen diğer olgular 

Ayrıca kolluk kuvveti nezaretinde veya savcı istemi ile getirilen 

kişilere adli muayene raporu düzenlenmektedir. 

Bunların yanı sıra uygulamada özellikle pratisyen hekimlerin en 

çok çocuk acilde gelen vakaların(düşerek yaralanma, çıkmalar gibi) 

ayrımında ikilemde kalındığını ve ancak mesleki tecrübe ile zamanla 

anlaşıldığını bildirmektedirler. 

1.5 Adli Olguların Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

Hekimler düzenledikleri raporla davaların seyrine yön vermek-

tedir bu nedenle yaranın ağırlık derecesi tanımlanırken ne şekilde 
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veya ne tür bir cisimle meydana geldiğine işaret eden yaranın özellik-

leri (yaranın boyu, derinliği, etkilenen alanın büyüklüğü) de tanım-

lanmalıdır. Çünkü TCK’da “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” 

başlığı altında bedende meydana gelen travmaların ağırlık derece-

lerine göre ceza verilmesi öngörülmektedir. Bu konu ve dikkat edi-

lecek hususları Harun Tuğcu Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu adlı 

yazısında şu şekilde açıklamaktadır:  

Adli nitelik taşıyan olgularında mahkeme tarafın-

dan belirlenecek cezayı etkileyen faktörlerden birisi de 

yaralanmanın ağırlık derecesidir. Bu nedenle acil ser-

vislerde düzenlenen raporlarda, adli tıp uygulamasında 

esas alınan kılavuzun kullanılması gerekmektedir. Bu kı-

lavuza göre; yaralanma olguları için özellikle dikkat 

edilmesi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur: 

 Travmatik lezyonların anatomik lokalizasyonu, sayısı, ebat-

ları ve özellikleri  

 Ekimozun rengi, büyüklüğü, yeri  

 Kas laserasyonu olup olmadığı  

 Tendon, sinir kesisi olup olmadığı  

 Ateşli silah yaralanmalarında giriş-çıkış deliği  

 Kırığın lineer, açık veya parçalı olup olmadığı 

 Yanığın derecesi ve kapladığı alan 

 Batına veya toraksa nafiz olduğu düşünülen yaralanmaların 

tıbbi delilleri  

 Sinir yaralanmalarında motor ve duyu muayenesi 

 Zehirlenme olgularında, klinik bulgular, laboratuvar sonuç-

ları ve uygulanan tedavi  

 Elektrik çarpmalarında dolaşım sistemi muayene bulguları ve 

kardiyak etkilenme olup olmadığı5 

                                                           
5  Harun Tuğcu, Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu- GATA Adli Tıp Anabilim 

Dalı, 2009, Klinik Gelişim, <http://www.klinikgelisim.org.tr/eskisayi/kli-

nik_2009_22/13.pdf>  
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II. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI 

Hekimler mesleklerini yürütürken yalnızca ilgilendikleri hasta ve 

yakınlarına karşı değil aynı zamanda adli ve idari birimlere karşı da 

sorumludurlar. 

Hekimlerin meslekleri ile ilgili yasal düzenleme ve yaptırımları 

bilmemesi kendilerini sorumluluktan kurtarmayacaktır. (Ceza kanun-

larını bilmemek mazeret sayılmaz) 

2.1 Delillerin Korunması Sorumluluğu 

Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tes-

pitine yarayan her türlü ispat vasıtası delil (biyolojik, fiziksel, kimya-

sal, izler) olarak nitelendirilir. Suç ve suçlunun bulunabilmesi, mağ-

durun mağduriyetinin giderilmesi açısından ve sağlık personelinin 

hasta savunuculuğu rolünü yerine getirmesi açısından adli hekim, em-

niyet görevlileri veya savcı gibi görevli kişiler gelene kadar delillerin 

korunmuş olması önemlilik arz etmektedir. 

Hastane ortamında hastanın üzerinde bulunan her türlü materyal 

(eşyaları, yara yerine bastırılan tampon….v.b) delil olarak korunmalı, 

saklanmalı, kirlenmesi engellenmelidir. Kıyafet üzerindeki delikler, 

merminin girdiği-çıktığı yerin ve hangi açıdan ateş edildiğinin tespiti 

için önemlidir. Kıyafetlerin çıkartılamadığı durumlarda yara/travma-

nın olduğu bölgenin olabildiğince uzağından mümkünse dikiş yerle-

rinden kesilerek çıkartılması uygundur. Kıyafetlerin çıkartılması es-

nasında mutlaka eldiven kullanılmalı, çıkaran sağlık personeli kendi 

üzerine değdirmekten veya derisi ile temastan kaçınmalıdır. Kıyafet-

ler olabildiğince az katlanmalı, sallanmamalı ve yer değiştirilmeme-

lidir. Eller plastik torba yerine kağıt torbalarla örtülmelidir. Plastik 

torbada terleyen eller delillerin bozulmasına neden olabilir. Hastanın 

elleri ve vücudu, ilgili uzman kişi gelene kadar silinmemelidir. 

2.2 Kayıt Tutma Yükümlülüğü 

Hekimin adli olgularda yapacağı muayeneler ve düzenleyeceği 

raporlar, hem sanığı hem de mağduru ilgilendirdiğinden hekim-hasta 

ilişkisi çok boyutlu bir hale gelmektedir. Hekimin, adaletin tesisinde 
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çok önemli bir rol aldığı bu olgularda, ihmal edilen ya da eksik bıra-

kılan küçük bir ayrıntı bile çok ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Ol-

guların tanı ve tedavileri sırasında elde edilen bilgilerin özenli bir şe-

kilde kayıt altına alınması yasal bir zorunluluk olmakla birlikte ileride 

doğabilecek tıbbi uygulama hatası iddialarına karşı hekim lehine en 

önemli delili oluşturacaktır. (Yazılmamışsa Yapılmamıştır!)  

Tıbbi uygulama hatası olduğu iddia edilen bazı olgularda heki-

min kayıt altına almadığı bilgilerden dolayı hatalı duruma düştüğü bi-

linmelidir.6 Yüksek Sağlık Şurası kararlarında genel olarak görmek-

teyiz ki doktorun tıbbi tedavinin yararsızlığı nedeni ile verdiği ope-

rasyon kararları doğru olsa bile dosyada bu yargısına dayanak teşkil 

edecek (BT, MR gibi) ileri inceleme verilerinin eksikliği nedeniyle, 

operasyon kararı doğru olmakla birlikte hastanın eksik hazırlanması 

söz konusu olduğu denilmek suretiyle, dosyada bulunmayan tetkik-

lerden, bu tetkiklerin yapılmadığı sonucunu çıkarmaktadır. 

Hastaların kendileri hakkında tutulan kayıtları inceleme ve on-

lardan örnekler alma hakkı vardır.7 Ayrıca hazırlanan bildirim form-

ları periyodik olarak ilgili makamlara gönderilmelidir. Adli makamlar 

tarafından kişi hakkında düzenlenmiş tıbbi kayıtlar talep edildiğinde, 

on gün içinde gönderilmesi yasal bir zorunluluktur. 

Ayrıca adli nitelik taşıyan olgularda düzenlenen genel adli mua-

yene formlarının yetkili personele teslim edilmesi ile hekimin bildi-

rim yükümlülüğü tamamlanmaktadır. 

2.3 Ölüm Olgularında Hekimin Sorumluluğu 

Acil servislere başvuran olguların önemli bir kısmı ölü duhuldür 

veya yapılan ilk müdahaleyi takiben kısa bir süre içinde ölümle so-

nuçlanan olgulardır.  

Ölümün sebebi ve adli niteliğinin olup olmadığının saptanabil-

mesi için kişiyi rahatsızlanma sırasında görenlerden ve yakınlarından 

ayrıntılı bir anamnez (öykü) alınması ve kişinin hastalığı ile ilgili tüm 

                                                           
6  Tababeti Şuabatı San. Tarzı İcrasına Dair Kanun 72 ve 73. Madde 
7  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 3/d, Özel Hastaneler Tüzüğü 37. Madde, 

TTB Hek. Meslek Etiği Kuralları 31. Madde 
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tıbbi ve adli belgelerin incelenmesi gereklidir. Ateşli silah yaralanma-

sına bağlı ölümlerde atış mesafesinin belirlenebilmesi için kişinin 

olay sırasında üzerinde bulunan giysilerin saklanması ve adli makam-

lara teslim edilmesi önemlidir. Adli soruşturmayı gerektiren bir 

olayda, ölen kişiye keşif ve otopsi yapılmadan gömülmesine izin 

verme durumu, “görevi kötüye kullanma”, “sağlık mesleği mensupla-

rının suçu bildirmemesi”, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiş-

tirme”; “suçluyu kayırma” suçlarını oluşturacaktır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 215. Madde ’ye göre :“Bu kanunun 

tarifi dahilinde defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz olunmadıkça 

hiç bir cenazenin defni caiz değildir.8  

Ölüm belgesinde; ölenin kimlik bilgileri, adresi, ölüm şekli, ölü-

mün yaralanma sonucu meydana gelip gelmediği, yaralanma yeri be-

lirtilmelidir. 

Ölüm belgesi düzenlenmesinde sık karşılaşılan sorun, ölüm ne-

deni olarak ölüm öncesi terminal dönem bulgusunun belirtilmesidir. 

Örneğin, “miyokard enfarktüsü”(kalp krizi) nedeni ile ölen bir kişide 

ölüm nedeninin “kardiyopulmoner arrest“ (kalbin durması) olarak be-

lirtilmesi esas ölüm nedenini yansıtmamaktadır. Ölüm nedeni, sigorta 

sözleşmelerinde de kullanılacağından gerçek ölüm nedeninin belirtil-

memesi bazı hakların kullanılamamasına da neden olacaktır. 

2.4 Hekimlerimiz Biliyor Mu? 

Adli tıp uzmanları derneğinin adli olgu bildirimiyle ilgili hekim-

lerin tutumları üzerine 2018 yılında 35 yaş ortalamasına sahip İzmir 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan 106 hekim üze-

rinde yapılan çalışma şu şekildedir: 

“Hekimlerin %96’sı “adli olgu bildirimi” ile ilgili yasal 

düzenlemeyi (TCK’nın ilgili maddesini) biliyordu. Dahili bi-

limlerde çalışan hekimlerin %63’ü muayene sırasında bir suç 

                                                           
8  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 215 
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belirtisi ile karşılaştıklarında adli makamlara bildirim yapma-

nın yasalara uygun olduğunu bildirirken bu oran cerrahi bi-

limlerde çalışan hekimlerde %83’e yükselmektedir. 

Yasal düzenlemelere göre “adli olgu bildirimi” yapılması 

gereken durumlarda bildirim yapılmadığı zaman yasanın yap-

tırımını bilmeyenlerin oranı %79’du.”9 

Sonuç olarak hekimlerimiz adli olgu ve bildirimi ile ilgili kanuni 

kavramları bilmekte ancak cezai yönden yaptırımlarda ne ile karşı 

karşıya kalacağını tam olarak bilmemektedir. 

SONUÇ 

Hekimin adli olgular karşısında tutumu ve hazırlayacağı rapor, 

eylemi yapan kişi veya kişilerin yargılanması ile ilgili ana unsuru 

oluşturduğundan ve raporun içeriğine göre açılacak olan ceza ve taz-

minat davaları yönünden belirleyici olduğundan son derece önemli bir 

hukuki belgedir.  

Hekime yüklenen hukuki ve cezai sorumluluklar dikkate alındı-

ğında hastaların ayrıntılı olarak muayene edilmesi, gerekli olan labo-

ratuvar incelemelerin ve konsültasyonların yapıldıktan sonra karar ve-

rilmesi ideal olan yaklaşım tarzıdır. Fakültelerde hukuki sorumluluk-

larının geniş kapsamlı üzerinde durulmasının yanında hizmet içi eği-

timle hem hekimlerin hem de yardımcı sağlık personelinin adli vaka-

lar hakkında bilgilendirilmesi hata riskini azaltacaktır. 

Suçu bildirmeme suçunun özel bir hali olan sağlık mensuplarının 

adli vakayı bildirmemesi Türk Ceza Kanunu’nun 280 ile yaptırıma 

bağlanmıştır. T.C.K. m. 280’de düzenlenen suç ancak sağlık mesleği 

mensubu kişiler tarafından işlenebilir. Kanun sağlık mensuplarını ta-

bip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer ki-

şiler olarak tanımlamıştır.  

  

                                                           
9  Adli Tıp Bülteni,2018;23(1):1-5, Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde 

Hekimlerin Tutumları Araştırması 
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