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SERBESTLİK VE BU USULDEN YARARLANMA ŞARTLARI

 

 

Prof. Dr. Faruk TURHAN

 

Arş.Gör. Abdurrahim ALTIKAT

 

  

ÖZET 

Bu çalışmada, denetimli serbestlik ceza infaz usulü ele alınmıştır. Bu 
kapsamda öncelikle denetimli serbestliğin hukuki niteliği incelenmiş ve 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün benzer kurumlardan farkları, koşulları 
üzerinde durulmuştur. Yine denetimli serbestlik ceza infaz usulünde hükümlünün 

ne şekilde denetleneceği ve uygulamanın nasıl sona ereceği ele alınmıştır.  

6291 sayılı Kanunla 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun’da (CGTİHK) yapılan değişiklikle doluluk oranı oldukça 

artan ceza infaz kurumlarının rahatlatılması sağlanmıştır. Ancak bu 

değişiklikler, hükümlülerin iyi halleri tespit edilmeden denetimli serbestlik ceza 
infaz usulünden faydalanması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yeni düzenleme, 

bazı hükümlülerin ceza infaz kurumundan ıslah olmadan çıkmasını sağlamakta 
ve bu açıdan af gibi algılanmasına neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Denetimli serbestlik ceza infaz usulü, Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik Hizmetleri 
Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, 6291 sayılı Kanun, Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 105/A, Elektronik izleme, 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma. 

 

 

                                                 
  Bu çalışma, yazarlar tarafından 31 Mayıs – 1 Haziran 2013 tarihinde İzmir’de Yaşar Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiş olan “8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi” konulu 

sempozyumda sunulmuştur. Sempozyum tebliğ metni gözden geçirilerek genişletilmiş ve dipnotlar 

eklenmiştir.  
  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Öğretim 

Üyesi. 
  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Araştırma Görevlisi. 
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PROBATION AS A NEW CRIMINAL EXECUTION 

PROCEDURE AND CONDITIONS FOR UTILIZATION  

OF THIS PROCEDURE 
 

ABSTRACT  

Examination of probation criminal execution procedure is studied in 

this paper. Firstly legal nature of probation is examined and then dwelled on 
conditions and differences from the counterparts of probation criminal 

execution method within this context. Additionally followings points are to be 
searched; in what way the convicted will be supervised and how to be put an 

end to the application in the probation criminal execution procedure. 

The amendment of 5275  law on execution of sentences and security 
measures (CGTİHT) with code numbered 6291 comforted the high occupancy 

rate in the penal institutions. But on the other hand these amendments are 
brought out the result that convicted persons allowed to be used the probation 

criminal execution procedure without assessment of their good conduct. The 

new amendment caused to be released some convicted from penal institutions 
without any improvement and from this point caused to be perceivedas a 

pardon. 

Key Words: criminal execution probation procedure,law on 
execution of sentences and security measures, code of probation services, 

regulation of probation services, code of numbered 6291, law on execution of 
sentences and security measures article 105/A, electronic monitoring, worked 

for public interest.  

 

I. GİRİŞ 

Cezanın amacı, yüzyıllarca tartışılmış ve günümüzde de tartışılmaya 

devam etmektedir. Cezanın amacının ne olması gerektiği konusunda çeşitli 

teoriler ileri sürülmüştür. Bu teorilerden mutlak teori, cezanın kendisinin bir 

amaç olduğunu ileri sürmüştür. Özellikle Kant tarafından savunulan bu teoriye 

göre cezalandırmanın esası, adalet düşüncesidir. Bu konuda ileri sürülen 

teorilerden bir diğeri ise faydacı teoridir. Bu teoriye göre, cezalandırmanın bir 

fayda getirmesi durumunda uygulanması gerekir ve cezanın gerekliliği onun 

faydasına bağlıdır. Bu görüş ise Beccaria tarafından savunulmuştur. Bunların 

yanında bir de karma teori ortaya çıkmış ve bu teoriyi savunanlar cezanın 

amacının tespit edilmesi açısından mutlak teori ile yararcı teorinin savunduğu 



Yeni Bir Ceza İnfaz Usulü Olarak Denetimli Serbestlik ve Bu Usulden Yararlanma Şartları  

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012  3 

noktaların ortak olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir.
1
 Ancak cezalardan 

beklenen amacın elde edilebilmesi, uygulanacak infaz sistemine bağlıdır.  

Diğer taraftan cezalandırmanın amacı belirlenirken hükümlünün de bir 

insan olduğu ve bazı hakların süjesi olduğu unutulmamalıdır.
2
 Bu anlamda 

hükümlünün sosyal yaşama uyum sağlaması hatta mümkün olduğunca sosyal 

yaşamdan uzaklaştırılmaması insan olmasının bir sonucudur. Cezanın, bireyi 

sosyal yaşamdan tamamen soyutlamasının önüne geçilmesi için öngörülen 

usullerden biri de insancıl ceza siyasetinin vazgeçilmez unsuru olan denetimli 

serbestliktir.
3
 Denetimli serbestlik, belirli şartları taşıyan hükümlünün, toplum 

yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefleyen
4
 veya özgürlüğünü 

kısıtlamak yerine uygulanan, kişinin bireysel durumu göz önüne alınarak 

uygulanacak denetimin belirlendiği, ayrıca mağdurda oluşan suçun etkilerini en 

aza indirmeyi hedefleyen ceza adalet sistemi olarak tanımlanabilir.  Denetimli 

serbestlikten yararlanan hükümlü cezasının tamamını veya bir kısmını ceza infaz 

kurumu dışında geçirecek ve bu süre içerisinde aşağıda bahsedilecek olan 

denetim şekillerine tabi olacaktır. Böylece sosyal çevresi ve toplumsal hayattan 

kopmadan denetim marifetiyle, hükümlünün ıslahı sağlanabilecektir.
5
 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulü, Türk hukukuna 6291 sayılı Ceza 

Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik Ve 

Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunla
6
 getirilmiştir. Denetimli serbestlik ceza infaz usulü,  denetimli 

serbestlik ceza adalet sisteminin hükümden sonra hapis cezasının infazı yerine 

devreye giren bir türüdür. Bu usul aslında koşullu salıverilmenin şartlarının 

genişletilmiş, ancak denetim olarak ise ağırlaştırılmış halini oluşturmaktadır. 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulü, Türk infaz hukuku açısından 

oldukça yeni bir kurum olmasına rağmen uygulamada oldukça fazla 

                                                 
1  Ayrıntılı bilgi için bkz. Mahmut KOCA/İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

4.Bası, Seçkin, Ankara, 2011, s.440-442; Timur DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. 

Bası, Seçkin, Ankara, 2012, s 532-536; Nur CENTEL/Hamide ZAFER/Özlem ÇAKMUT, Türk 

Ceza Hukukuna Giriş, 4. Bası, Beta, İstanbul 2006, s. 531 vd,; Bahri ÖZTÜRK/Mustafa Ruhan 

ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 12. Bası, Seçkin, Ankara 

2012, s. 387 vd. 
2  Timur DEMİRBAŞ, İnfaz Hukuku, 2. Bası, Seçkin, Ankara, 2008, s.38-39. 
3  Heinz SCHÖCH, “Denetimli Serbestlik Yardımı ve İnsancıl Ceza Yargısı”, (Çev.: Pınar 

BACAKSIZ), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Suç Politikası, Seçkin, Ankara, 2006, 
s.375-384/384; Necati NURSAL/Selcen ATAÇ, Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi, Yetkin, 

Ankara, 2006, s. 33. 
4  İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Seçkin, Ankara, 2013, s.781. 
5  İbrahim USTA/Hakan ÖZTÜRK, “Denetimli Serbestlik”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 2010, Sayı 13, 

s. 11. 
6  RG: 11.04.2012, Sayı: 28261. 
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kullanılmaktadır. Ayrıca yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, bu 

infaz usulü hakkında birden fazla kanun değişikliği yapılmıştır. Yeni bir 

kurumun bu kadar sık değiştirilmesi, sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Bu çalışmada, denetimli serbestlik ceza infaz usulünün hukuki niteliği, 

kanunda öngörülen şartları, uygulanması ve sonuçları ile uygulamada ortaya 

çıkan sorunlar ele alınacaktır. Bunun yanında, bu kurumunun hukuki niteliğinin 

daha iyi anlaşılması için benzer kurumlardan farkı da incelenecektir. 

 

II. DENETİMLİ SERBESTLİK KURUMUNUN HUKUKİ 

 NİTELİĞİ 

Denetimli serbestlik Anglo-Amerikan Hukuku kökenli bir ceza infaz 

sistemdir. Daha sonraları Kıta Avrupa’sına yayılmış
7
 ve ceza infaz alanındaki 

arayışlara cevap verdiği alan gittikçe genişleyerek bugünkü halini almıştır.
8
 

ABD’de denetimli serbestlik,  suçlunun cezasının askıya alınmasını öngören bir 

sistem olarak uygulanmaktadır. Bu sistemde denetimli serbestliğe tabi tutulan 

hükümlü, denetim altında tutulduğu süre içinde öngörülen kurallara aykırı 

davranırsa, cezasını hapiste çekmek durumuyla karşılaşacaktır.
9
 ABD 

uygulamasında denetimli serbestliğin temel amacı, suçlunun ıslahının 

sağlanması ve toplumun korunması olarak görülmektedir.
10

 Toplumun 

korunması ve suçlunun ıslahının sağlanması amacının bir araya gelmesi göz 

önüne alınırsa, Amerikan hukukundaki denetimli serbestlik uygulamasının, 

suçluyu şartlı olarak özgür bırakan bir sistem olarak değil ceza adaletini yerine 

getirmeye çalışan bir kurum olarak adlandırılması uygun olacaktır.
11

 

İngiltere’de denetimli serbestliğin ortaya çıkması ABD ile aynı tarihlere 

denk gelmektedir.
12

 Hapis cezasına göre daha ıslah edici ve onarıcı olmasından 

dolayı denetimli serbestliğin İngiltere’de uygulama alanı gittikçe genişlemiştir. 

                                                 
7  Haluk ÇOLAK/Uğurtan ALTUN, “Denetimli Serbestlik Kavramının Yaptırım Teorisi ve Penolojik 

Bakımdan Tahlili ile Pozitif Hukukumuzdaki Düzenlemeler”, Adalet Dergisi, S. 25, 2006, s. 4. 
8  NURSAL/ ATAÇ, s. 34; Denetimli serbestliğin ilk örneğinin Amerikan vatandaşı John Augustus 

tarafından uygulandığı kabul edilir. John Augustus alkol bağımlısı bir kişiye refakat etmeyi 
mahkemeden talep etmiş ve mahkemede John Augusutus’un bu talebini kabul etmiştir; Charles 

LINDNER, “Thacher, Augusutus, and Hill- The Path to Statutory Probation in the United States and 

England”, Heinonline-71 Fed. Probation, 2007, s. 36.   
9  Lewis DIANA, “What Is Probation”, Hein Online – 51 J. Crim L. Criminology & Police Sci., 1960-

1961, s. 190.  
10  NURSAL/ATAÇ, s. 163. 
11  Hakan A.YAVUZ, “Denetimli Serbestliğin Ortaya Çıkışı ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişim 

Süreci”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: Şubat 2012, Sayı 66, s. 84. 
12  LINDNER, s. 36. 
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1991 yılında yapılan değişiklikten önce denetimli serbestlik, hapis cezasının 

yerine uygulanan koşullu özgürlük niteliğinde bir kurum iken, 1991 

değişikliğinden sonra hükümlünün cezasının toplum içerisinde infaz edildiği, 

kamusal bir yaptırım halini almıştır.
13

 

Denetimli serbestliğin ceza adaletinin yerine getirilmesinde önemli bir 

yere sahip olmasının temel nedeni, hükümlünün aldığı cezanın 

bireyselleştirilmesine önemli katkı sağlamasıdır.
14

 Modern ceza hukukun temel 

amaçlarından birisi suç işleyen kişinin sosyalleştirilerek tekrar topluma 

kazandırılması olduğu için, hükümlünün işlemiş olduğu suçtan dolayı ıslah 

edilmesi gerekmektedir. Bu da cezaların bireyselleştirilmesi ve bunun yanında 

cezaların infazının bireyselleştirilmesi ile mümkündür. Her ne kadar TCK’da 

cezaların alt ve üst sınırı gösterilerek cezanın hükümlüye göre 

bireyselleştirilmesi noktasında hakime taktir yetkisi tanınmış olsa da, TCK 

sistemindeki cezalar genel bir nitelik taşımaktadır. Bu manada denetimli 

serbestlik sistemi, hükümlünün ıslahının birey odaklı olarak sağlanması 

noktasında önemli yer tutmaktadır. 

Türk hukuk sisteminde ise 2005 yılında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile yapılan ceza mevzuatındaki köklü 

değişiklikten önce denetimli serbestlik, teşkilatlı bir yapı olarak karşımıza 

çıkmamaktadır. Benzer örnekleri bulunmakla birlikte (1. sürgün cezası, 2. 

emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında bulundurma cezası ve tedbiri, 3. 

uyuşturucu madde bağımlıları hakkındaki güvenlik tedbirleri, 4. dilenciler için 

boğaz tokluğuna çalışma tedbiri gibi) 2005’den önceki mevzuatta öngörülmüş 

olan tedbirlerin modern anlamda denetimli serbestlik sistemi içerisinde 

değerlendirmesi mümkün değildir.
15

Ancak her ne kadar 2005 yılından sonra 

teşkilatlı bir yapı olarak karşımıza çıksa da, 6291 sayılı Kanunun 5.4.2012 

tarihinde yürürlüğe girmesine kadar denetimli serbestliğin tek başına bir infaz 

usulü olarak nitelendirmek de mümkün değildir.
16

 

5/4/2012 tarih ve 6291 sayılı Kanundan önce denetimli serbestlik, 

genelde diğer infaz usullerinden sonra veya diğer infaz usullerine yardımcı bir 

fonksiyon üstlenmekteydi. Örneğin, koşullu salıverilme hükümlerinden 

                                                 
13  YAVUZ, s. 83. 
14  NURSAL/ATAÇ, s. 445; Nur CENTEL, “Denetimli Serbestlik”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 

Armağanı, 2008, s. 534. 
15  Geniş bilgi için bkz. Hakan A.YAVUZ, “Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemindeki 

Tarihsel Gelişim Süreci”, TBB Dergisi, Yıl 2012, Sayı 100, s. 324-329. 
16  6291 sayılı yasadan önceki denetimli serbestlik hükümleri hakkında yazarın benzer yönde 

değerlendirmesi için bkz. ÖZGENÇ, s. 781. 
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yararlanan kişi koşullu salıverilme süresinin yarısı kadar bir süre denetim altında 

tutulması öngörülmüştür.
17

 Yine cezanın ertelenmesi durumunda hükümlü, 

kanunda belirtildiği üzere bir ila üç yıl arasında denetime tabi olacaktır (TCK 

md. 51/3). Bir başka örnek ise Ceza Muhakemesi Kanunu md. 231/8’de yer 

almaktadır. Bu maddeye göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 

verildikten sonra kişi beş yıl denetim süresi içerisinde olacaktır. Ancak kişi bu 

beş yılın en fazla bir yılını denetimli serbestlik kapsamında geçirecektir. Bazı 

özel durumlarda ise denetimli serbestlik diğer infaz kurumlarından bağımsız 

olarak uygulanmaktadır. Örneğin mükerrirler hakkında cezasının infazından 

sonra denetimli bir süreye hükmedilmesi öngörülmüştür (TCK md. 58/6). Yine, 

suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun etkin pişmanlık hallerini düzenleyen 

TCK md. 221/5’de kişi hakkında denetimli serbestlik sistemin uygulanacağı 

öngörülmüştür. Denetimli serbestlik sisteminin diğer infaz usullerinden 

bağımsız olarak uygulandığı bir diğer durum ise Cezaların ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun (CGTİHK) 110. maddesinin ikinci 

fıkrasında öngörülmüştür. Bu hükme göre, işlenen suç nedeniyle meydana gelen 

zararın karşılanması şartıyla bazı şartları taşıyan hükümlülerin cezasının infazı, 

konutta infaz şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Kadın veya altmışbeş yaşını 

bitirmiş kişilerin mahkum oldukları altı ay, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin 

mahkûm oldukları bir yıl, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 

üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutta çektirilmesine karar 

verilebilecektir.
18

 Bu bağlamda sanık hakkında, cezaya hükmedilmeden önce, 

hükmün yanında hükmü destekleyici manada ve hükmedilen cezanın infazı 

sürecinde ve hükmün infazından sonra denetimli serbestlik tedbirlerinin 

uygulanmasına karar verilebilmekteydi.
19

 

Diğer taraftan Türk hukukunda denetimli serbestlik sisteminin mağdur 

için yardım fonksiyonu da mevcuttur. Ceza muhakemesinin her aşamasında 

mağdurun talebi ile denetimli serbestlik görevlisi veya psikolog tarafından 

suçtan zarar görene psiko-sosyal yardım yapılacaktır.
20

 Yine mağdurun talep 

etmesi halinde, kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı 

işlenen suçun ekonomik kayba yol açması, sonraki yaşantısını olumsuz 

                                                 
17 CGTİHK 107/6: “Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki 

fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde 

hakederek tahliye tarihini geçemez.” 
18  DEMİRBAŞ, İnfaz Hukuku, s. 530-531. 
19  Bu şekilde tasnif için bkz. ÖZGENÇ, s. 781-783. 
20  Bkz. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği md. 97/3. 
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etkilemesi ve bu zararın başka türlü telafisinin mümkün olmaması halinde 

mağdura sosyal ve ekonomik yardım yapılabilecektir.
21

 

6291 sayılı Kanundan önceki durumla ilgili olarak bu uygulama 

şekilleri göz önüne alındığı zaman yukarıda da belirtildiği üzere denetimli 

serbestliğin, salt bir infaz usulü olduğunu söylemek mümkün değildir. 5.4.2012 

tarih ve 6291 sayılı Kanun’un gerekçesine göre artık denetimli serbestlik bir 

ceza infaz usulüdür.
22

 Ancak denetimli serbestlik hizmetlerinin, hukuki 

mahiyetini tespit ederken sadece 6291 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin 

kıstas alınması doğru bir metot olmayacaktır. Çünkü yukarıda örneklerinden 

bahsedildiği üzere denetimli serbestliğin Türk hukukundaki uygulaması, oldukça 

geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Denetimli serbestlik hizmetlerinin hukuki mahiyetini tespit ederken 

yukarıda belirtilen uygulama alanlarının yanında, mevzuatta bu konuya ilişkin 

her hangi bir tanım bulunup bulunmadığına bakmak gerekmektedir. Denetimli 

serbestliğe ilişkin mevzuatta yer alan tek tanım, Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin (DSHY) 4. Maddesinde yer almaktadır. 
23

 Bu maddeye göre; 

denetimli serbestlik, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve 

takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç 

duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza 

ve infaz sistemidir. Ancak bu hüküm denetimli serbestlik hizmetlerinin bütün 

uygulama alanı ve şekillerini kapsamamaktadır. Örneğin, denetimli serbestliğin 

suçtan zarar gören hakkında uygulanmasını bu tanım kapsamında yer 

almamaktadır.
24

 Bu nedenle mevzuata bakarak denetimli serbestliğin hukuki 

niteliğini belirlemek de mümkün görünmemektedir.  

 Diğer taraftan denetimli serbestlik kavramı, farklı kanunlarda farklı 

şekillerde ifade edilmiştir. Hatta aynı kanun hükmünde dahi denetimli serbestlik 

hizmetlerinin farklı şekillerde ifade edildiği görülmektedir. Örneğin; TCK md. 

191’de yer alan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, 

kabul etmek veya bulundurmak suçunda, fail hakkında denetimli serbestlik 

tedbirine hükmedileceği düzenlenmiştir. Maddenin 3. fıkrasında ise denetimli 

serbestlik tedbiri güvenlik tedbiri olarak ifade edilmiştir.  

                                                 
21  Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği md. 98. 
22 Tasarının gerekçesi ve adalet komisyonu raporunun yer aldığı metin: 5275 sayılı kanunun 105/A 

maddesi gerekçesinde de denetimli serbestliğin 105/A uygulamasının yeni bir infaz usulü olduğu 
vurgulanmıştır, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss207.pdf 

23  RG: 05.03.2013 Sayısı: 28578 
24  Denetimli serbestliğin yardım fonksiyonu için bkz. NURSAL/ATAÇ, s. 316-317. 
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Bu bilgiler ışığında bakıldığında denetimli serbestliğin Türk hukukunda 

sırf bir ceza infaz usulü olmadığını söylemek gerekir. Diğer taraftan, denetimli 

serbestlik sadece hapis cezasına alternatif bir yaptırım da değildir. Bizim de 

katıldığımız görüşe göre denetimli serbestlik, ceza hukuku ve ceza infaz hukuku 

içerisinde adaleti sağlamaya çalışan ceza adalet kurumudur.
25

  

Ancak 6291 sayılı kanunla 5271 sayılı CGTİHK’ya eklenen 105/A 

maddesi
26

, denetimli serbestliğin ceza infaz usulü olarak uygulanmasını öngören 

bir düzenleme getirmiştir.
27

 Böyle bir uygulama şekli 6291 sayılı Kanundan 

önce mevcut değildi. Yani denetimli serbestliğin uygulama alanına, yeni bir usul 

olarak ceza infaz usulü uygulaması katılmıştır. Ancak tekrar belirtmek gerekirse 

Türk Hukuk sisteminde denetimli serbestlik, yalnızca ceza infaz usulü olarak 

öngörülmemiştir. Denetimli serbestlik, çeşitli uygulama alanları ile ceza 

adaletini yerine getirmek için öngörülmüş bir kurumdur. Denetimli serbestlik 

yoluyla cezaların infazı ise bir denetimli serbestlik kurumudur. Biz bu çalışmada 

denetimli serbestliğin uygulama alanına yeni giren CHTİHK md. 105/A’daki 

ceza infaz usulü olarak uygulanmasını ele alacağız. 

 

III.  DENETİMLİ SERBESTLİK CEZA İNFAZ USULUNÜN 

 BENZER KURUMLARDAN FARKI 

A. Cumhurbaşkanının Affından Farkı  

 1982 Anayasası’nın 104. maddesinin b) bendinde Cumhurbaşkanının 

yürütme alanına ilişkin görev ve yetkileri arasında Cumhurbaşkanının af yetkisi 

düzenlenmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama 

                                                 
25 Hakan A.YAVUZ, “Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemi İçerisindeki Genel Görünümü 

Üzerine”, Adalet Dergisi, Yıl: Ocak 2012, Sayı 42, s.58-75/60.  Yazara göre denetimli serbestlik, 
psikolojik ve sosyal yardım yöntemlerinin uygulanması yoluyla suçlunun sorunlarını olumlu bir 

şekilde çözümlemesine yardımcı olan, topluma uyumu sağlanarak hatta toplumdan uzaklaştırılmadan, 

bunu yaparken de toplumun bireye güvenini yitirmeksizin saygısını devam ettirmeyi hedefleyen aynı 
zamanda mağduru da sistem içerisine yerleştiren ve onların sorunlarını dikkate alan, ceza adalet 

yöntemidir; Veli Özer ÖZBEK, İnfaz Hukuku, 2.Bası, Seçkin, Ankara, 2013, s. 51. 
26 “ Madde 105/A – (Ek: 5/4/2012-6291/1 md.)  
(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve 

güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;  

a)  Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,  
b)  Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,  

 koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, 

cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak 
suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu 

dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.” 
27  ÖZBEK, s. 323. 
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sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak yetkisine sahiptir. 

Cumhurbaşkanının söz konusu af yetkisi yürütme işlemi olarak tanımlanmıştır. 

Zaten af kurumu ile ilgili yapılan tanımlarda da af kurumunun bir kamu hukuku 

tasarrufu (yasama veya yürütmeye ait) olduğu belirtilmektedir.
28

 Buna karşın 

infaz hakimi tarafından hükümlü hakkında uygulanmasına karar verilen 

denetimli serbestlik ceza infaz usulü ise bir yargı işlemidir.  

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün, Cumhurbaşkanının affından 

en önemli farkı, hükümlünün denetimine ilişkindir.
29

 Cumhurbaşkanının 

affettiği kişi hakkında herhangi bir denetim tedbiri uygulanması söz konusu 

değilken, denetimli serbestlik ceza infaz usulü ile ceza infaz kurumu dışına 

çıkan hükümlü koşullu salıverilmesine kadar denetim içerisinde olacaktır.  

Diğer taraftan maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama 

nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen kişilerin denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden faydalanabilmeleri açısından koşullu salıverilmelerine 3 yıl 

kalması gerekmektedir. Aşağıda göreceğimiz üzere denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünden yararlanmanın genel şartı hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 

yıl veya daha az süre kalmasıdır. Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya 

kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen kişiler ise koşullu 

salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kalması halinde denetimli serbestlikten 

yararlanmaktadırlar. Buna karşın Cumhurbaşkanının sürekli hastalık, sakatlık ve 

kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmesi veya kaldırması için 

böyle bir şart gerekli değildir. Yine Cumhurbaşkanı, hükümlünün açık ceza 

infaz kurumunda bulunup bulunmadığına veya koşullu salıverilmesine ne kadar 

süre kaldığına bakmadan af yetkisini kullanabilmektedir. 

 Ayrıca Cumhurbaşkanının af yetkisi bireysel özel af niteliğindedir.
30

 

Buna karşın denetimli serbestlik ceza infaz usulü - aşağıda açıklanacağı üzere 

genel veya özel şartları taşıyan her hükümlü hakkında uygulanacaktır.   

B. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlardan Farkı 

Kısa süreli hapis cezası bir yıl veya daha az süreli hapis cezasıdır (TCK 

md. 49/2). Kısa süreli hapis cezasının en önemli sonucu, bu cezanın seçenek 

yaptırımlara çevrilebilmesidir (TCK md. 50). Seçenek yaptırımlar, cezanın 

                                                 
28  Adem SÖZÜER, “Türk Hukukunda Af, 4454 ve 4616 Sayılı Kanunlarda Öngörülen Şartla 

Salıverilme ve Ertelemeye İlişkin Hükümlerin Hukuksal Niteliği ile Bu Hükümlerin Anayasaya 

Uygunluğu Sorunu” , Anayasa Yargısı Dergisi, Yıl 2001, Cilt 18, s. 223. 
29  Özellikle Cumhurbaşkanı tarafından affedilen kişilerin tekrar suç işlemesi bu konuyu gündeme 

getirmiştir, http://www.internethaber.com/abd-elciligindeki-canli-bombanin-kimligi-499976h.htm, 

03.03.2013. 
30  SÖZÜER, s. 250; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 624. 
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bireyselleştirilmesini sağlayan kurumlardan biridir
31

 ve bu yönüyle de denetimli 

serbestlik ceza infaz usulü ile benzerlik taşımaktadır.  

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların hukuki niteliği 

tartışmalıdır. TCK’nın 50. madde başlığında yaptırım olarak nitelendirilmiştir. 

50. Maddenin içeriği incelendiğinde ise belirtilen seçenek yaptırımların 

bazılarının güvenlik tedbiri olarak nitelendirilmesi mümkün görünmemektedir. 

Örneğin, TCK md. 50/1-b)’de mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen 

iadesine, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen 

giderilmesine karar verme seçenek yaptırımı, güvenlik tedbiri olarak 

nitelendirilemez.
32

Ancak öngörülen seçenek yaptırımlardan kişinin belirli 

yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanması, sahibi 

bulunduğu bir ruhsatı, izin belgesini belirli bir süre kullanmaktan yasaklanması 

ve sahip olduğu meslek ve sanatı icra etmekten belirli bir süre yasaklanması, 

güvenlik tedbiridir.
33

 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların hukuki 

niteliği tartışmalı olmakla birlikte, denetimli serbestlik ceza adalet sistemini, 

kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların içerisinde görmek mümkündür. 

Ancak bu durum, bir bütün olarak denetimli serbestlik ceza adalet sisteminin 

hapis cezasına seçenek yaptırım olduğu anlamına gelmemektedir
34

 ve bu 

anlamda denetimli serbestlik ceza infaz usulü de hapis cezasına seçenek 

yaptırım değildir. 

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar - adından da anlaşılacağı 

üzere - , yargılamayı yapan hakim tarafından, sanık hakkında hükmedilen bir yıl 

veya daha az hapis cezası yerine geçen bir seçenek yaptırım şeklidir. Ancak 

konumuzu oluşturan denetimli serbestlik ceza infaz usulü, infaz hakimi 

tarafından hükmedilen, hapis cezasının infazına alternatif oluşturan bir 

kurumdur.  

Karşılaştırmalı hukukta ceza muhakemesi sonunda doğrudan denetimli 

serbestlik tedbirine de hükmedilebilmektedir.
35

 Kısa süreli hapis cezasına 

seçenek yaptırımlar içerisinde öngörülen denetimli serbestlik tedbirleri de 

karşılaştırmalı hukuktaki bu örneklere benzemektedir.  

Denetimli serbestlik ceza infaz usulü ile kısa süreli hapis cezasına 

seçenek yaptırımlar arasındaki sıkı ilişkinin en açık örneklerinden birini 

                                                 
31  ÖZGENÇ, s. 621. 
32  Veli Özer ÖZBEK/M. Nihat KANBUR/ Koray DOĞAN/Pınar BACAKSIZ/İlker TEPE, Türk Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Seçkin, Ankara,  2011, s. 553. 
33  ÖZGENÇ,  s. 624. 
34  CENTEL, s. 533. 
35  NURSAL/ATAÇ, s. 164. 
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DSHY’nin 62. maddesinin 2. fıkrasında görmek mümkündür. Buna göre, kısa 

süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardan şu dördü denetimli serbestlik 

müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir: a) En az iki yıl süreyle, bir meslek 

veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da 

bulunan bir eğitim kurumuna devam etme tedbiri, b) mahkûm olunan cezanın 

yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli 

etkinlikleri yapmaktan yasaklanma tedbiri, c) sağladığı hak ve yetkileri kötüye 

kullanmak suretiyle veya gereken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı 

davranarak suç işlemiş olma durumlarında; mahkûm olunan cezanın yarısından 

bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli 

bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma tedbiri, d) mahkûm olunan cezanın 

yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı 

bir işte çalıştırılma tedbiri.  

C. Koşullu Salıverilmeden Farkı 

Cezanın amacı yukarıda da bahsedildiği üzere tartışmalı olmakla 

birlikte,  müspet özel önleme amacını da içerisinde barındırmalıdır. Yani 

cezanın amacı ne olursa olsun, cezasını çeken bireyin cezanın sonucunda veya 

cezası infaz edilirken topluma tekrar kazandırılması gerekmektedir.
36

 Bu 

anlamda denetimli serbestlik ceza infaz usulü ve koşullu salıverilme, cezanın 

özel önleme amacını yerine getirmeye çalışan ve bu amacı yönüyle benzeşen iki 

kurumdur. Ayrıca cezanın bireyselleştirilmesi açısından da denetimli serbestlik 

ceza infaz usulü ile koşullu salıverilme
37

 benzerlik göstermektedir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere denetimli serbestlik bir bütün olarak ceza 

adaletini sağlamaya çalışan bir ceza adalet kurumu olmakla birlikte 

çalışmamızın konusu olan CGTİHK md. 105/A’da düzenlenen şekliyle 

denetimli serbestlik, bir ceza infaz usulüdür. Koşullu salıverilme de denetimli 

serbestlik ceza infaz usulü gibi cezanın infazının bir şeklidir.
38

 Koşullu 

salıverilme ve denetimli serbestlik ceza infaz usulü, cezanın 

bireyselleştirilmesini hedefleyen cezaların infazının alternatif bir şeklidir ve bu 

yönüyle büyük oranda benzeşmektedir.
39

 

Denetimli serbestlik, hükümlünün denetimi üzerine inşa edilmiş bir 

ceza adalet sistemidir. Zira denetim, amacına uygun bir şekilde yapılmazsa 

                                                 
36 İzzet ÖZGENÇ, “Bir Ceza İnfaz Rejimi Olarak Erteleme”, Anayasa Yargısı Dergisi, Yıl 2001, Cilt 

18, Ankara, s. 101. 
37  Koşullu salıverilmenin cezayı bireyselleştiren yönü için bkz. Ahmet Hulusi AKKAŞ, “Koşullu 

Salıverilme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2008, Cilt XII,  Sayı 1-2, s. 309. 
38  Koşullu salıverilmenin ceza infaz usulü olduğu hakkında bkz. AKKAŞ, s. 310. 
39  Koşullu salıverilmenin cezanın bireyselleştirmesi amacı için bkz. AKKAŞ, s. 309. 
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denetimli serbestlik ceza infaz usulü, hükümlü açısından özgürlük olarak 

algılanabilir. Buna karşın koşullu salıverilmede hükümlünün denetimi asılken 

CGTİHK md. 107/10’da denetime hükmedilmeyebilecek haller de 

öngörülmüştür. Bu hükme göre hakim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini 

ve topluma uyumdaki başarısına göre; denetim süresinin, denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlenmeden 

geçirilmesine karar verebilecektir. Ayrıca hakim denetim süresi içinde denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri, hükümlünün 

durumuna göre kaldırabilecektir. 

Ancak denetimli serbestlik ceza infaz usulü, özellikle 31.12.2015’e 

kadar 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

13. maddesi ile getirilen yeni uygulama şekli ile koşullu salıverilmeden 

ayrılmaktadır. Çünkü koşullu salıverilmenin uygulaması için hapis cezasının bir 

kısmının infaz edilmiş olması şarttır. Yani hükümlü ancak hapis cezasının belli 

bir kısmını ceza infaz kurumunda geçirince
40

 koşullu salıverilmeye hak 

kazanacaktır. Ancak denetimli serbestliğe 6411 sayılı Kanunla getirilen geçici 

değişiklikle
41

 aşağıda denetimli serbestlik ceza infaz usulünün genel şartlarını 

incelerken göreceğimiz açık ceza infaz kurumunda 6 ay kesintisiz kalma şartı 

31.12.2015’e kadar askıya alınmıştır. Dolayısı ile doğrudan açık ceza infaz 

kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan hükümlülerin, koşullu salıverilmesine 1 yıl 

veya daha az süre varsa açık ceza infaz kurumunda bulunması yani açık ceza 

infaz kurumunda bir gün kalması dahi yeterli olmaktadır. Ne var ki bu husus da 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün şartlarından biri olan hükümlünün iyi 

halinin tespiti için olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır. Fakat bu şartı ele 

alırken de değineceğimiz üzere, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

Kanunu’ndaki 12. ve 13. maddelerinin uygulanması ile bu husus çözüme 

kavuşabilecektir. 

31.12.2015’e kadar durum bu şekilde olmakla beraber geçici madde 

yürürlükten kalktıktan sonra denetimli serbestlik ceza infaz usulü, koşullu 

salıverilmenin hükümlü hakkında uygulamasını 1 yıl önceye çeken bir usul 

olarak düşünülebilir. Bu tarihten sonra eğer 5275 sayılı Kanuna getirilen geçici 

madde 4’e kanun koyucu tarafından süreklilik kazandırılmazsa denetimli 

                                                 
40  Bu hususun tek istisnası denetimli serbestlik ceza infaz usulüdür. Hükümlü ceza infaz kurumunda 

koşullu salıverilmesine kadar olan süreyi başarılı bir şekilde denetimli serbestlik ceza infaz usulü ile 

ceza infaz kuru dışında tamamlayabilirse neticesinde koşullu salıverilmeye hak kazanacaktır 
(CHTİHK 105/A-9).  

41  Kanaatimize göre 6411 sayılı Kanunla denetimli serbestlik ceza infaz usulü ile getirilen bu uygulama 

süreklilik kazanacaktır. 
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serbestlik ceza infaz usulü ile koşullu salıverilmeyi ayırt etmeye yarayan önemli 

bir husus kalmayacaktır. Bu durumda iki usulde de hükümlü cezasının belli bir 

kısmını ceza infaz kurumunda geçirmeden ceza infaz kurumu dışına 

çıkamayacaktır. Zaten amaçları ve usulleri açısından benzeşen bu iki kurumun 

uygulanma şartları açısından da benzeşmesi durumunda, denetimli serbestlik 

ceza infaz usulü koşullu salıverilmenin uygulanma şartlarını genişleten bir usul 

olarak algılanacaktır.  

Son olarak, denetimli serbestlik ceza infaz usulünün koşullu 

salıverilmeden farklı yönü olan hükümlünün talebine değinmek gerekir. 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanabilmesi için hükümlünün 

talebi şarttır. Yani hükümlü eğer kendisi hakkında denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünün uygulanmasını talep ederse bu usulden yararlanabilecektir. Buna 

karşın koşullu salıverilmenin uygulanması için hükümlünün talebi şart değildir. 

Hatta hükümlü, koşullu salıverilmesini istemese dahi hakim hükümlünün 

koşullu salıverilmesine karar verebilecektir; hükümlünün koşullu salıverilmeyi 

istememe hakkı yoktur.
42

 

D. Cezanın Ertelenmesinden Farkı 

Cezanın ertelenmesi de TCK’da düzenlenmesine rağmen koşullu 

salıverilme ve denetimli serbestlik ceza infaz usulü gibi hükümlünün cezasının 

bireyselleştirilmesini sağlamaya çalışan ceza infaz kurumudur.
43

 Bu üç infaz 

usulü de hapis cezasının hükümlü üzerindeki kötü etkilerini azaltmaya çalışan, 

hükümlünün sosyalleştirilmesini hedefleyen cezanın infazına alternatif oluşturan 

ceza infaz usulüdür. Yani bu üç kurum, cezanın özel önleme amacını yerine 

getirmeye çalışan kurumlardır. 

Cezaların ertelenmesi ve denetimli serbestlik ceza infaz usulü aynı 

amaca hizmet etmekle birlikte aralarında bazı farklılıklar da mevcuttur. 

Bunlardan ilki erteleme kararını veren merci ile denetimli serbestlik infaz 

usulüne karar veren merci ile ilgilidir. Hükümlü hakkında denetimli serbestlik 

ceza infaz usulüne infaz hakimi karar verirken, cezanın ertelenmesi kararını 

yargılamayı yapan mahkeme vermektedir.  

İkinci olarak, yargılama yapılırken ilk etapta sanığın işlemiş olduğu suç 

nedeniyle hükmedilecek ceza TCK md. 51’de öngörülen sınırlar içerisinde ise 

erteleme kararı verilebilecektir. Verilen hüküm açıklandıktan sonra cezanın 

                                                 
42  AKKAŞ, s. 310.  
43  Ertelemenin ceza infaz kurumu olduğu hakkında bkz. Faruk TURHAN, “Yeni Türk Ceza Kanunu’na 

Göre Cezanın Ertelenmesi ve Uygulamada Çıkan Bazı Sorunlar”, EÜHFD, Yıl 2006, Cilt X, Sayı 3-

4, s. 28; ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 664. 



Faruk TURHAN – Abdurrahim ALTIKAT  

 

14 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 

ertelenme kararı verilmesi mümkün değildir.
44 

Yani hükümlü cezasının bir 

kısmını çektikten sonra erteleme şartlarını taşırsa, örneğin, üç yıl hapis cezasına 

mahkum olmuş hükümlü cezasının bir yıllını çektikten sonra hapis cezası iki 

yılın altına düşünce hakkında erteleme kararına hükmedilemeyecektir. Yine 

şartları taşımasına rağmen sanık hakkında mahkemenin takdir yetkisi 

kapsamında erteleme kararı verilmezse sonraki aşamada erteleme kararı 

verilemeyecektir. Buna karşın başlangıçta şartları taşımayan hükümlü sonradan 

şartları taşırsa hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulüne karar 

verilebilecektir. Aynı şekilde şartları taşımasına rağmen hakkında denetimli 

serbestlik ceza infaz usulüne hükmedilmeyen hükümlü hakkında sonraki 

dönemde bu infaz usulüne karar verilebilecektir. 

Cezanın ertelenmesinin denetimli serbestlikten bir diğer farkı ise 

sanığın, önceden işlemiş olduğu suça ilişkindir. Sanık hakkında erteleme kararı 

verilebilmesi için sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla 

hapse mahkum edilmemiş olması gerekmektedir. Ancak denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünde hükümlünün önceden işlemiş olduğu herhangi bir suçtan 

dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olup olmadığı önemli değildir. 

CGTİHK’nın 105/A maddesinin yedinci fıkrasının a ve b bentlerine göre; 

işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi 

veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği 

iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı 

soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi durumunda hükümlü hakkında 

denetimli serbestlik ceza infaz usulüne karar verilemeyecektir. Ancak bu durum 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanması sırasında işlenen suçları 

kapsamakta, önceden mahkum olup infazı gerçekleştirilmiş olan suçları 

kapsamamaktadır.
45

 

Cezanın ertelenmesi kararı verebilmek için yargılamayı yapan 

mahkeme sanığın duruşmadaki halini yani yargılama sürecinde göstermiş 

                                                 
44  Erteleme kararı TCK md. 51/2’e göre mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan 

önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu 

durumda ilk etapta bu şartları yerine getirmeyen sanık sonradan bu şartları yerine getirirse hakkında 

erteleme kararı verilebilecektir. 
45  Denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlanmada önceden mahkum olunmuş suçun etkisi 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün açık ceza infaz kurumunda kalma şartına ilişkin olarak ortaya 

çıkmaktaydı. 6352 sayılı Kanun’dan önce doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarından 
birisi ilk kez suç işlemiş olmaktır. Ancak aşağıda da açıklanacağı üzere açık ceza infaz kurumlarına 

ayrılmanın şartları 6352 sayılı kanunla değiştirilmiştir ve artık açık ceza infaz kurumuna doğrudan 

ayrılabilmek için hükümlünün ilk kez suç işlemiş olması gerekmemektedir.  
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olduğu pişmanlığı esas alacaktır.
46

 Denetimli serbestlik ceza infaz usulünde ise 

koşullu salıverilmedeki gibi hükümlünün ceza infaz kurumunda göstermiş 

olduğu iyi hal esas alınacaktır. Erteleme ile denetimli serbestlik ceza infaz usulü 

arasındaki bu fark aslında bu kararları veren mercilerin farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu açıdan denetimli serbestlik ceza infaz usulünün 6411 

sayılı Kanunla getirilen uygulaması açısından hükümlünün iyi halinin tespitinde 

erteleme kararının verilebilmesi için dikkat edilen hususlara da dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Ancak denetimli serbestliğin 6411 sayılı Kanunla getirilen geçici 

uygulama şeklinde (açık ceza infaz kurumunda 6 ay kesintisiz kalmadan 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanması) hükümlü ceza infaz 

kurumunda iyi halinin tespit edilmesine yetecek bir süre ceza infaz kurumunda 

kalmamaktadır, bu durum da hükümlünün iyi halinin tespitini oldukça 

zorlaştırmakta hatta imkansız hale getirmektedir.
47

  

Denetimli serbestlik ceza infaz usulü ile erteleme arasındaki son fark, 

verilen denetimli serbestlik veya erteleme kararı sonucunda hükümlünün 

denetim şekline ilişkindir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, erteleme kararında 

denetim süreci içerisinde herhangi bir yükümlülüğe karar verilmeyebilir. 

Mahkeme hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, 

denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden cezayı erteleyebilir 

(TCK md. 51/6). Ancak kanun koyucu CGTİHK md. 105/A’da hükümlünün 

denetim şeklini belirleyecek olan denetimli serbestlik müdürlüğüne böyle bir 

imkan vermemiştir. Ayrıca erteleme kararında hükümlü hakkında denetim şekli 

olarak çalıştırma kararı verilirse, bu çalışma TCK md. 51/4’e göre ücretli bir 

çalışma olarak tespit edilecektir. Buna karşın denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünde denetim şekli olarak verilen çalıştırma kararı “kamuya yararlı bir işte 

ücretsiz” olarak tespit edilecektir. 

E. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasından Farkı 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun hukuki mahiyeti 

tartışmalı olmakla birlikte,
48

 hükmün açıklanmasının geri bırakılması da cezanın 

ertelenmesi, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik ceza infaz usulü gibi 

hapis cezasının olumsuz etkilerinden hükümlüyü korumayı hedefleyen, cezanın 

                                                 
46  TURHAN, s. 36. 
47  Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanabilmesi için hükümlünün iyi halinin tespiti ile ilgili 

olarak uygulamada yaşanan sıkıntılar, aşağıda ilgili başlık altında açıklanacaktır. 
48  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının hukuki mahiyeti hakkındaki tartışmalar için bkz. Fahri 

Gökçen TANER, “Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinin (Geri Bırakılmasının) Hukuki Niteliği ve 
Ertelemeyi Kabul Edip Etmediğinin Sanığa Duruşma Devresinin Sona Ermesinden Önce 

Sorulmasının Hukuka Aykırılığı Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 4, s. 288-291; 

ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 636. 
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bireyselleştirilmesinde önemli katkısı olan uygulamada da oldukça fazla 

kullanılan bir kurumdur.  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun 

amacı, denetimli serbestlik ceza infaz usulünün amacı ile benzerlik gösterse de 

aralarında uygulanma şartları, denetim şekli ve sonuçları açısından bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için 

sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûm olmamış olması ve işlediği 

suçtan dolayı mağdurun veya kamunun uğradığı zararı aynen iade, suçtan önceki 

hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi gerekmektedir. Buna 

karşın denetimli serbestlik ceza infaz usulünde ise, cezanın ertelenmesi kısmında 

da değinildiği üzere, bu şartların varlığı gerekli değildir.  

Cezanın ertelenmesi kararında olduğu gibi hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararı da yargılamayı yapan hakim tarafından verilmektedir. Yine 

erteleme kararında olduğu gibi mahkeme, sanığın kişilik özellikleri ile 

duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç 

işlemeyeceği hususunda kanaate varırsa hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verebilecektir. Denetimli serbestlik ceza infaz usulünde ise 

koşullu salıverilmedeki gibi hükümlünün ceza infaz kurumunda göstermiş 

olduğu iyi hal esas alınacaktır.  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı soncunda denetim 

süreci beş yıl olarak belirlenmekle birlikte, bu süre içerisinde mahkeme 

tarafından hükümlü en fazla bir yıl yükümlülüğe karar verebilecektir. Mahkeme, 

hükümlü hakkında en fazla bir yıl olarak belirleyebileceği yükümlülüğü kamu 

kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının 

gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılma olarak belirleyebilir. Burada 

denetimli serbestlik ceza infaz usulündeki gibi ücretsiz çalıştırma değil 

hükümlünün bir sanat veya meslek sahibi olması halinde ücretli çalıştırılması 

söz konusudur. 

Son olarak CMK md. 231/10’a göre, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması neticesinde
49

 eğer hükümlü denetim süresini başarı ile tamamlarsa 

davanın düşmesi kararı verilecektir. Yine CMK md. 231/5 gereği hükümlünün 

adli sicil kaydı silinecektir. İşlediği suç nedeniyle hakkında hüküm kurulan ve 

bu hükmün açıklanması ertelenen sanık, işlediği suçtan hiç etkilenmeden sonraki 

hayatını devam ettirecektir.
50

 Buna karşın denetimli serbestlik ceza infaz usulü 

                                                 
49  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sonuçları için bkz. Bilal GÜNDÜZ, “Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2008, Sayı 1, s. 169-170. 
50  TANER, s. 292. 
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sonrasında hükümlü denetim süresini başarı ile tamamlarsa kalan cezasının 

infazına koşullu salıverilme şeklinde devam edilecektir. 

 

IV. DENETİMLİ SERBESTLİK YOLUYLA CEZALARIN 

 İNFAZININ GENEL ŞARTLARI 

Denetimli serbestliğin yukarıda belirtilen diğer infaz usullerine 

yardımcı ve bu usulleri destekleyici uygulamaları devam etmekle birlikte 6291 

sayılı kanunla CGTİHK’na eklenen 105/A maddesiyle birlikte denetimli 

serbestlik sistemi artık başlı başına kendisi bir ceza infaz usulü olarak 

uygulanabilmektedir. CGTİHK md. 105/A’da denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünün uygulanmasında beş şart öngörülmüştür. Bu şartlar yanında ayrıca 

çocuk hükümlülere, çocuğu bulunan hükümlü kadınlara, ağır hasta hükümlülere 

ve adli para cezasını ödemeyen hükümlülere ilişkin özel şartlar da yer 

verilmiştir. Bu özel şartlar bir sonraki başlık altında ayrıca ele alınacaktır. 

A. CGTİHK 105/A’da Yer Alan Genel Şartlar 

1. Hükümlünün Cezasının Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz   

  Ediliyor Olması 

6291 sayılı kanunla CGTİHK’ya eklenen 105/A’maddesinin 

1.fıkrasının a) bendine göre, denetimli serbestlik infaz usulünden faydalanmanın 

ilk şartı, hükümlünün cezasının açık ceza infaz kurumunda infaz ediliyor 

olmasıdır. Ancak hükümlü, açık ceza infaz kurumunda kalmaya hak kazanmış 

ve kendisi dışındaki diğer şartlardan dolayı açık ceza infaz kurumuna geçmesi 

gerekirken kapalı ceza infaz kurumunda kalmaya devam ediyorsa, bu infaz 

usulünden aynı şekilde faydalanabilecektir. 

Açık ceza infaz kurumları sosyal yaşama en yakın infaz kurumlarıdır.
51

 

Hükümlünün sosyal yaşama adapte olmasının gerekliliği, bu kurumları 

vazgeçilmez hale getirmektedir. Zira bu kurumlarda, firara karşı azaltılmış 

önlemler bulunmakta ve bireylerin meslek edinmesi sağlanmaktadır. Adeta 

kişinin sosyal yaşantısının infaz kurumu dışındaki olağan yaşama uyumu 

sağlanmakta ve bu kişileri infaz kurumu dışındaki yaşamdan koparmamak 

hedeflenmektedir.
52

 

                                                 
51  DEMİRBAŞ, İnfaz Hukuku, s. 342. 
52 CGTİHK 14-(1): “Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve 

meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, 

güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır. Açık ceza 

infaz kurumları ihtiyaca göre ayrıca;  
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Açık ceza infaz kurumlarına ayrılmanın usul ve esasları CGTİHK md. 

14/2’e ve 6352 sayılı kanunun geçici 3. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 

hazırlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
53

 (ACİKAY) ile 

düzenlemiştir. Açık ceza infaz kurumuna gönderilecek olan hükümlüler söz 

konusu Yönetmelikte iki şekilde tasnif edilmiştir. İlk hal hükümlülerin doğrudan 

açık ceza infaz kurumuna ayrılması, ikinci hal ise kapalı ceza infaz kurumunda 

bulunan hükümlülerin hakederek açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına 

ilişkindir.  

a. Hükümlülerin Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılması  

CGTİHK md. 14/3 de; ilk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az 

süreyle hapis cezasına mahkum edilenlerin cezalarının doğrudan açık ceza infaz 

kurumlarında yerine getirilebileceği belirtilmektedir. Ancak üçüncü Yargı Paketi 

olarak bilinen 6352 sayılı Kanundaki geçici bir madde ile doğrudan açık ceza 

infaz kurumuna ayrılacak hükümlülerle ilgili değişiklik yapılmıştır. 6352 sayılı 

Kanunun geçici 3. maddesinin 2. fıkrasına
54

 göre; kasten işlenen suçlardan 

toplam üç yıl veya daha az ceza alan hükümlüler, taksirli suçlardan toplam beş 

yıl veya daha az ceza alan hükümlüler ve adli para cezasının infazı sürecinde 

tazyik hapsine tabi tutulanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumunda 

yerine getirilecektir. Ancak bu düzenleme geçici bir süre için öngörülmüş olup 

2017 yılına kadar uygulanacaktır. Bu nedenle herhangi bir değişiklik olmadığı 

takdirde CGTİHK ‘nun 14. maddesinin 3. fıkrası 2017’den sonra tekrar 

uygulama alanı bulacaktır.
55

 

CGTİHK md. 14/2 ve geçici madde 3’e dayanılarak hazırlanan 

ACİKAY’nin 5. maddesinde de benzer bir düzenleme getirilmiştir. Ancak 

Yönetmeliğin 5. maddesinde, geçici 3. maddeye bir ek getirilerek İcra İflas 

Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar da doğrudan açık ceza infaz 

                                                                                                                   
a)  Kadın açık ceza infaz kurumları,  
b)  Gençlik açık ceza infaz kurumları, 

 Şeklinde kurulabilir.” 
53  RG 02.09.2012 Sayısı 28399. 
54 Geçici madde 3 fıkra 2: “Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere; 

a)  Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların, 
b)  Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, 

c)  Adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların, 

 cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. Bu fıkra hükümleri 3l/l2/2017 tarihine 
kadar uygulanır.” 

55  Ceza infaz kurumlarındaki doluluk devam ettiği takdirde kanaatimizce geçici 3. madde 2. fıkranın 

uygulanması süreklilik kazanacaktır. 
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kurumuna gönderilecek hükümlüler arasında sayılmıştır.
56

 Görüldüğü üzere 

geçici madde ve yönetmelik, CGTİHK md. 14/3’e göre doğrudan açık ceza infaz 

kurumuna ayrılmanın şartlarını hükümlüler lehine genişletmiş ve ilk kez suç 

işleme şartını kaldırmıştır. Ayrıca eski yönetmeliğin aksine yeni düzenleme 

doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılma ile ilgili olarak yetkililere takdir 

yetkisi vermemiştir. 

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılmanın şartlarını düzenleyen bu 

hükümlerin uygulanabilmesi için geçici 3. maddenin 2. fıkrasında belirtildiği 

üzere, hükümlünün ceza aldığı suçların terör suçları, örgütlü faaliyetler 

kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan 

olmaması gerekir. Eğer hükümlü bu suçlardan ceza almış veya hükümlünün 

aldığı ceza, geçici madde 3/2’deki şartlara uymuyorsa hükümlü doğrudan kapalı 

ceza infaz kurumuna gönderilecektir. Bu hükümlülerin açık ceza infaz 

kurumuna ayrılmalarıyla ilgili olarak ACİKAY’deki kapalı ceza infaz 

kurumundaki hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılmasıyla ilgili şartlar 

uygulanacaktır. 

Ayrıca geçici madde 3/2 henüz yürürlüğe girmeden önce taksirli 

suçlardan 5 yıl veya daha az, kasten işlenen suçlardan 3 yıl veya daha az hapis 

cezası alan veya adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulan 

hükümlülerin cezaları hali hazırda kapalı ceza infaz kurumunda infaz ediliyorsa, 

yetkililerin takdir yetkisine bağlı olmadan hükümlü açık ceza infaz kurumuna 

ayrılacaktır. Yani bu hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına geçmeleri 

hususunda iyi halli olup olmadıkları göz önüne alınmayacak ve açık ceza infaz 

kurumlarına ayrılmaları yetkililerin takdir yetkisine bağlı olmayacaktır. 

b. Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz 

 Kurumuna Ayrılması 

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazanamayan 

hükümlülerin, kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına 

geçmeleri ACİKAY’nin 6. maddesine göre yapılacaktır. Kapalı ceza infaz 

kurumlarına girecek bu hükümlülerin, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaları 

doğrudan açık ceza infaz kurumlarına ayrılacak hükümlüler hakkında 

                                                 
56  ACİKAY Madde  5: “ (1) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere; 

a)  Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, 

b)  Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, 
c)  Adlî para cezası hapis cezasına çevrilenlerin, 

ç)  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların, 

 cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir.” 
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uygulanacak usulden farklı olarak, yetkililerin takdir yetkisine bağlı tutulmuştur. 

Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna geçmesi 

ile ilgili olarak ACİKAY’de dört durum öngörülmüştür.  

(1) Süreli Hapis Cezasına Mahkum Olan Hükümlüler  

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan hükümlülerden süreli 

hapis cezasına mahkum edilenler, toplam cezalarının beşte birini kapalı ceza 

infaz kurumlarında iyi halli olarak geçirmişler ve koşullu salıverilmelerine altı 

yıl veya daha az süre kalmış ise açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak 

kazanmaktadırlar (ACİKAY md. 6/1-a). 

(2) Müebbet Hapis Cezasına Mahkum Olanlar 

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan hükümlülerden 

müebbet hapis cezasına mahkum edilenler, koşullu salıverilmelerine beş yıl veya 

daha az süre kalması halinde açık ceza infaz kurumlarına geçmeye hak 

kazanmaktadırlar (ACİKAY md. 6/1-b). Yönetmeliğin md. 6/1-b maddesinde, 

müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin, kapalı ceza infaz 

kurumlarında geçirdikleri süreyi iyi halli olarak geçirmesi öngörülmemiştir. 

Ancak süreli hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler için iyi halli olma şartı 

öngörülmüşken müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler için böyle 

bir şartın öngörülmemiş olması hukuk mantığıyla açılanamayacaktır. Bu yüzden 

müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin de açık ceza infaz 

kurumlarına ayrılabilmeleri için kapalı ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre 

içerisinde iyi halli olma şartını yerine getirmeleri aranmalıdır. 

(3) Cezası Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Veya 

 Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının Yüksek Güvenlikli 

 Bölümlerinde İnfaz Edilen Hükümlüler  

Eğer hükümlünün cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları 

veya kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz 

ediliyorsa açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilmeleri için toplam cezalarının 

üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçirmeleri ve koşullu 

salıverilmelerine de üç yıl veya daha az süre kalması gerekmektedir (ACİKAY 

md. 6/1-c). 

(4) Bazı Suçlardan Mahkum Olanlar 

Yönetmelikte, bazı suçlardan dolayı mahkum olup da kapalı ceza infaz 

kurumlarında cezası infaz edilen hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına 

geçme şartları ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre;  

1) TCK’da düzenlenen cinsel saldırı (md. 102), çocukların cinsel 

istismarı (md. 103), nitelikli hırsızlık (md. 142), yağma (md. 148), nitelikli 
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yağma (md. 149), uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti (md. 188),  

uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının kolaylaştırılması (md. 189) 

suçlarından mahkum olanlar, koşullu salıverilmelerine iki yıldan az süre 

kalmadıkça açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacaklardır (ACİKAY md. 6/2-

a).   

Önceki yönetmelik döneminde bu suçlardan mahkum olanların kapalı 

ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları için koşullu 

salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması aranmaktaydı. Dolayısı ile yeni 

düzenleme ile bu hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları, eski 

yönetmeliğe nazaran daha kolay hale getirilmiştir. Buna bağlı olarak da bu 

kişilerin, denetimli serbestlik (CGTİHK 105/A) hükümlerinden yararlanmaları 

kolaylaştırılmış olmaktadır. Ayrıca önceki yönetmelik döneminde siyasal ve 

askeri casusluk, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan 

bilgiyi açıklama ve yasaklanan bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla 

açıklama suçlarından mahkum olanlar için de istisnai bir düzenleme 

öngörülmüştü. Ancak ACİKAY’de bu suçlardan mahkum olanlar için herhangi 

istisnai bir düzenleme öngörülmemiştir.  

2) Belirtilen suçlar dışında ACİKAY bazı istisnalar daha 

öngörülmüştür. Söz konusu suçlara ilişkin olarak öngörülen istisnalar şu 

şekildedir; 

- 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu’ndan, mülga 4422 sayılı 

Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunun’un 14. maddesinden ve TCK 

221 maddesinden yararlananları bakımından açık ceza infaz kurumuna ayrılmak 

için koşullu salıverilmelerine iki yıldan az süre kalmış olması gerekmektedir 

(ACİKAY md. 6/2-c). 

- Terör suçlarından ve Örgütlü suçlardan hükümlü olanların örgütten 

ayrıldıkları idare ve ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit 

edilenlerin açık ceza infaz kurumuna ayrılmak için koşullu salıverilmelerine bir 

yıldan az süre kalması gerekmektedir (ACİKAY md. 6/2-ç). 

- 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde 

düzenlenen uyuşturucu madde ticareti, 414, 416/1 ve 418/1 inci maddelerinde 

düzenlenen ırza geçme, 491/3-4, 492, 493 ve 494 üncü maddelerinde yer alan 

hırsızlık, 495, 496, 497, 498, 499, maddelerinde yazılı yağma suçlarından 

hükümlü olanların açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları için koşullu salıverilme 

tarihlerine iki yıldan az süre kalması gerekmektedir (ACİKAY md. 6/2-b). 
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c. Çocuk Eğitimevindeki Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz   

                  Kurumlarına Ayrılması  

Çocuk eğitimevinde cezası infaz edildiği sırada eğitime devam etmeyen 

çocuklar on sekiz yaşını bitirdiklerinde, eğitime devam edenler ise yirmi bir 

yaşını bitirdiklerinde suç türüne bakılmaksızın açık ceza infaz kurumuna 

gönderilir (ACİKAY md. 7). 

d. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler 

 Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden; ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında ikinci defa tekerrür 

hükümleri uygulananlar, haklarında iyi hâl kararı verilse bile, 5275 sayılı 

Kanunun 44. maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam üç kez hücreye 

koyma cezası alanlar, terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, ACİKAY’ın 6. 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar, koşullu 

salıverilme kararının geri alınması nedeniyle kalan cezası infaz edilmekte 

olanlar, eğitim evleri hariç kapalı veya açık infaz kurumlarından firar edenler, 

açık kurumlara ayrılamaz. Böylece açık ceza infaz kurumlarına ayrılamayacak 

ve cezasının tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek olan bu 

hükümlüler, kanun koyucu tarafından tehlikeli görülmüş ve denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden faydalanması da engellenmiştir. 

Ayrıca kapalı kurumda hükümlü olup; işlediği iddia olunan başka bir 

suçtan dolayı haklarında CMK md. 100/3’e göre tutuklama kararı verilenler, 

haklarında üst sınırı yedi yıldan az olmayan başka bir suçtan dolayı soruşturma 

veya kovuşturması devam etmekte olanlar ile üst sınırı yedi yıldan az olmayan 

bir suçtan dolayı henüz kesinleşmemiş mahkumiyet kararı bulunanlar, bu 

durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz (ACİKAY md. 8). 

Ancak bu hükümlülerin, bir önceki paragrafta sayılanlar gibi denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden hiç faydalanamamaları söz konusu değildir. Haklarında 

iddia edilen başka bir suçtan dolayı verilecek olan karara göre açık ceza infaz 

kurumuna ayrılma şartları şekillenecektir. 

2. Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumunda Altı Ay Kesintisiz 

 Olarak Kalması 

Denetimli serbestlik infaz usulünden yararlanmanın ikinci şartı 

hükümlünün açık ceza infaz kurumunda 6 ay kesintisiz olarak kalmasıdır. 

“Kesintisiz olarak” dendiği için hükümlü hakkında bu süre içerisinde cezasının 

infazına tekrardan kapalı ceza infaz kurumunda devam edilmesi kararı 

alınmamış olmalıdır.  Hükümlünün açık ceza infaz kurumunda kaldığı süre 

boyunca almış olduğu ev izinleri, altı ay kesintisiz olarak açık ceza infaz 
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kurumlarında kalma şartını engellemeyecektir; yani almış olduğu izinler süreyi 

kesintiye uğratmayacaktır.  

Diğer taraftan hükümlü, açık ceza infaz kurumunda yer olmadığı için 

veya başka nedenlerden dolayı açık ceza infaz kurumuna nakledilememiş 

olabilir. Yani açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları gerçekleşmesine rağmen 

hükümlü, kendi dışındaki sebeplerden dolayı kapalı ceza infaz kurumunda 

kalmaya devam ediyor olabilir. Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını 

sağlamış olan ancak açık ceza infaz kurumuna kendisi dışındaki sebeplerden 

dolayı geçememiş olan hükümlü bu halinin 6 ay kesintisiz devam etmesi 

durumunda diğer şartları da sağlaması şartıyla denetimli serbestlik 

hükümlerinden (CGTİHK md. 105/A’dan) faydalanabilecektir. 

Açık ceza infaz kurumunda altı ay kesintisiz kalma şartı, hükümlülerin 

ceza infaz kurumunu kısa bir süre de olsa görmesi, bu sayede hem hükümlünün 

iyi halinin tespitinin sağlanması hem de açık ceza infaz kurumunda özgürlüğün 

kıymetini anlaması için öngörülmüş bir şarttır. Zira bu şart olmadığı takdirde 

doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı olan hükümlüler kapalı ceza 

infaz kurumuna geçmeden doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılacak ve 

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre varsa doğrudan denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünün şartlarını sağlamış olacaktır. Ayrıca doğrudan 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanma şartlarını taşıyan 

hükümlülerin (bu gün uygulamada olduğu gibi) iyi hali tespit edilmeden 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanması gibi bir sorun ortaya 

çıkacaktır.     

6411 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

13. maddesi ile 5275 sayılı CGTİHK’na eklenen geçici madde 4 ile kanun 

koyucu, denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlanma şartı olan altı ay 

kesintisiz açık ceza infaz kurumunda kalma şartının,  31.12.2015 tarihine kadar 

uygulanmamasına karar vermiştir. Yine aynı şekilde açık ceza infaz kurumuna 

ayrılma şartlarını taşımasına rağmen kendi dışındaki sebeplerle açık ceza infaz 

kurumuna ayrılmayan hükümlülerle ilgili olan ve bu halinin altı ay kesintisiz 

devam etmesini öngören şart da geçici madde 4 ile kaldırılmıştır. Böylece 

hükümlüler, açık ceza infaz kurumunda 6 ay kalmadan, yani açık ceza infaz 

kurumuna ayrılma şartlarını taşıdığı anda resmi işlemlerin tamamlanma hızına 

göre açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı kazandığı gün içerisinde bile 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanmak suretiyle ceza infaz 

kurumundan çıkabilecektir.  

Bu düzenleme, uygulamada denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

yararlanma şartlarını taşımayan hükümlülerin de bu usulden faydalanması gibi 
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bir yanlışlığı ortaya çıkarmıştır. Kasten işlenen suçlardan toplam üç yıl veya 

daha az ceza alan hükümlüler, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az 

ceza alan hükümlüler ve adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi 

tutulanlar yukarıda da bahsedildiği üzere doğrudan açık ceza infaz kurumuna 

ayrılacaklardır. Bu hükümlülerden adli para cezası tazyik hapsine çevrilenler 

hariç 18 ay veya altında hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler, 6352 sayılı 

kanunun geçici üçüncü maddesinin ikinci fıkrasına göre ilk kez suç işleyip 

işlemediğine bakılmaksızın açık ceza infaz kurumuna doğrudan 

ayrılabilmektedir. Açık ceza infaz kurumlarına ayrılan bu hükümlülerden 18 ay 

veya altında hapis cezası alan hükümlüler, CGTİHK’nun 105/A. Maddesi 

uyarınca koşullu salıverilmelerine 1 yıldan az süre kaldığı için doğrudan açık 

ceza infaz kurumuna gireceklerdir ve açık ceza infaz kurumunda resmi 

işlemlerinin hızına göre girdiği gün dahi denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünden faydalanmak suretiyle ceza infaz kurumu dışına çıkabilecektir.
57

 

Hükmün uygulanmasında bu kadar kısa süre içerisinde hükümlünün iyi halinin 

nasıl tespit edileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, “Hükümlünün İyi 

Halli Olması” başlığı altında aşağıda incelenecektir.  

3. Hükümlünün Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre 

 Kalması 

Denetimli serbestlik yoluyla cezaların infazı usulünden yararlanabilmek 

için üçüncü şart, hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre 

kalmış olmasıdır. Yeni ihdas edilen denetimli serbestlik ceza infaz usulü 

hükümlünün koşullu salıverilmesinden önce uygulanmaktadır. Yani bu infaz 

usulünden faydalanan hükümlü, koşullu salıverilmesine kadar bir yıl veya daha 

az olan süreyi denetimli serbestlik infaz usulünden faydalanmak suretiyle, 

koşullu salıverilme sürecinin başlamasından sonraki süreyi ise koşullu 

salıverilme kapsamında geçirecektir. 

4. Hükümlünün İyi Halli Olması 

Dördüncü şart, hükümlünün açık ceza infaz kurumunda geçirdiği 

süreyi iyi halli olarak geçirmiş olmasıdır. Hükümlülerin koşullu 

salıverilmelerinde iyi halin tespitine ilişkin usulün aynısı denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünün uygulanmasında da öngörülmüştür.  Buna göre, 

hükümlünün iyi haline ceza infaz kurumu tarafından kurulan idare ve gözlem 

                                                 
57  Isparta İnfaz Hakimliği, Karar No:2013/259, Karar Tarihi: 25.02.2013. Bu kararda hükümlü 18 ayın 

altında hapis cezasına mahkum edildiği için koşullu salıverilmesine 1 yıldan az kalması şartını da 
sağladığı için açık ceza infaz kurumuna ayrılıp cezasının denetimli serbestlik yoluyla infazı için infaz 

kurumuna başvurduğu gün denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanmak suretiyle ceza infaz 

kurumundan çıkmıştır.  



Yeni Bir Ceza İnfaz Usulü Olarak Denetimli Serbestlik ve Bu Usulden Yararlanma Şartları  

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012  25 

kurulu karar verecektir (DSHY md. 78 fık.3-4). Ancak dikkat edilmesi gereken 

nokta, koşullu salıverilmede iyi halin tespiti için hükümlünün ceza infaz 

kurumunda kalması gerekmektedir.
58

 Bu yüzden denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünün uygulamacıları en çok zorlayan yönü, hükümlünün iyi halinin 

tespitidir. Zira hükümlünün denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanmasının şartı olan açık ceza infaz kurumunda 6 ay kesintisiz kalma şartı 

31.12.2015’e kadar uygulanmayacaktır. Bundan dolayı infaz kurumunda 

neredeyse hiç kalmayan hükümlüler hakkında idare ve gözlem kurulu bir rapor 

hazırlamak durumundadır. Uygulamada, verilen bu raporlar iyi hali gösteren bir 

rapor olmaktan çok denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanmak 

isteyen hükümlülerin diğer şartları sağlayıp sağlamadığını gösteren bir belge 

özelliğini taşımaktadır. 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulü, hükümlünün iyi hali tespit 

edilmeden uygulanmaya devam edilirse, suçlular için özgürlük olarak 

algılanabilir. Bu da cezanın caydırıcılığı açısından olumsuz bir durum 

oluşturabilir.
59

 Bu yüzden uygulamada bu hususa dikkat edilmelidir. Amerikan 

hukukunda denetimli serbestlik departmanı, fail hakkında henüz hüküm 

verilmeden önce bir araştırma raporu sunmaktadır. Söz konusu rapor, failin 

işlediği suç, toplum için oluşturacağı risk ve fail hakkında denetimli serbestliğe 

mi yoksa hapis cezasına mı hükmedilmesi gerektiği ile ilgili içeriğe sahip olup 

tavsiye niteliğindedir.
60

 Benzer bir kurum uygulamada kullanılmamakla birlikte 

bizim hukukumuzda da 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 

12 ve 13. maddesinde mevcuttur. 5402 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, 

Cumhuriyet başsavcılığının gerekli görmesi ve talep etmesi durumunda, 

soruşturma aşamasında denetimli serbestlik müdürlüğünce şüpheli hakkında 

sosyal araştırma raporu hazırlanıp sunulabilecektir. Yine benzer bir husus 5402 

sayılı Kanunun 13. maddesinde kovuşturma aşaması için de öngörülmüştür.  Bu 

hükme göre denetimli serbestlik müdürü, karar öncesinde mahkeme veya 

hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve 

ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı 

taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunacaktır. 

31.12.2015 tarihine kadar uygulanacak denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünden faydalanacak olan hükümlüler için bu iki kurum uygulanırsa ve aynı 

imkan denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasına karar verecek 

olan infaz hakimine tanınırsa yukarıda bahsettiğimiz iyi halin tespiti sorunu 

                                                 
58  AKKAŞ, s. 319. 
59  ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 783. 
60  Joan PETERSILIA, “Probation in the United States”, HeinOnline -- 22 Crime & Just. 1997, s.161. 
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kısmen çözülmüş olacaktır. Yani ceza infaz kurumu tarafından kurulan idare ve 

gözlem kurulunun sadece bir gün ceza infaz kurumunda kalan hükümlü 

hakkında hazırladığı rapor doğrultusunda hükümlüleri iyi halinin tespiti ile 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlandırmak gibi bir durum ortaya 

çıkmayacaktır.  

Bu kapsamda sonuç olarak denetimli serbestlik yoluyla cezaların infazı 

kurumundaki iyi halin tespiti ile koşullu salıverilme kurumundaki iyi halin 

tespitinin farklılaştırılması gerekmektedir.  Koşullu salıverilme uygulamasında 

bilindiği üzere iyi halin tespiti yapılmamaktadır. Uygulamada, hükümlünün ceza 

infaz kurumunda herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması hükümlünün iyi 

haline ilişkin karine olarak esas alınmaktadır. Ancak denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünde ise yukarıda da örneklerinden bahsedildiği üzere hükümlünün 

ceza infaz kurumunda neredeyse hiç kalmadan çıkması söz konudur. Mevcut 

düzenleme nedeniyle hükümlünün iyi hali tespit edilmeden denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden faydalandırılması sonucu ortaya çıkmaktadır.  

5. Hükümlünün Talebi 

Beşinci şart ise, belirtilen dört şartı taşıyan hükümlünün denetimli 

serbestlik infaz usulünden yararlanmak için talepte bulunmasıdır. Denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünün uygulanabilmesi için hükümlünün, dilekçeyle 

ceza infaz kurumu idaresine başvurması gerekmektedir. Ceza infaz kurumu 

idaresi başvuruyu yukarıdaki şartlar açısından inceleyecektir. Süre şartlarının 

uygunluğunu ve hükümlünün iyi halini tespit eden ceza infaz kurumu idaresi, 

hükümlü hakkındaki dosyayı denetimli serbestlik ceza infaz usulü kararını 

verecek olan infaz hakimine gönderecektir. Hükümlünün iyi halli olması ve 

değerlendirme raporuna göre suç işleme, mağdura veya topluma zarar verme 

riskinin bulunmaması durumunda infaz hâkiminden talebin kabulüne, aksi halde 

reddine karar vermesi istenir.
61

 

Hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasını talep 

eden hükümlünün talebi reddedilirse, hükümlü, bu işlemi öğrendiği tarihten 

itibaren on beş gün, her halde işlemin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde 

infaz hakimine şikayet hakkını kullanabilir.
62

  

                                                 
61  DSHY md. 78 fık.3 
62  DSHY md. 78 fık.2 
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B.  Geçici Maddelerin Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte Denetimli 

 Serbestlik İnfaz Usulünün Uygulanması  

Yukarıda kısaca değinildiği üzere 6291 sayılı kanunla 5275 sayılı 

Kanuna eklenen geçici madde 3’de
63

 açık ceza infaz kurumunda bulunan veya 

kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da geriye kalan cezasını açık ceza infaz 

kurumunda geçirmeye hak kazananlardan koşullu salıverilmesine 1 yıldan az 

süre kalan hükümlülerin, 105/A’da belirtilen 6 aylık açık ceza infaz kurumunda 

kalması gerekmeksizin kalan cezasını denetimli serbestlik ceza infaz usulü 

kapsamında ceza infaz kurumu dışında geçirmesi öngörülmüştür. Bu maddenin 

hükümlü hakkında uygulanabilmesi için geçici madde 3’ün yürürlüğe girdiği 

5.4.2012 tarih itibariyle hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunması 

gerekmekteydi. Geçici 3. madde, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle açık ceza 

infaz kurumunda bulunmayı şart olarak aradığı için bir kereye mahsus olarak 

uygulanmıştır. Bunun yanında eğer hükümlü açık ceza infaz kurumuna ayrılma 

hakkı kazanmasına rağmen kendisi dışında diğer sebeplerden dolayı kapalı ceza 

infaz kurumunda kalmaya devam ediyorsa yine bu madde kapsamında denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünden yararlanabilecektir. 

6352 sayılı kanunla yürürlüğe giren geçici madde 2 fık.3 de
64

,  5275 

sayılı kanundaki geçici madde 3’e benzer bir hükümdür. Bu hükümle, açık ceza 

infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl kalan hükümlüler, 

koşullu salıverilmelerine kadar olan cezasını denetimli serbestlik infaz 

usulünden faydalanmak suretiyle geçirecektir. Geçici madde 2/3’de de “Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (2.7.2012) açık ceza infaz kurumunda 

                                                 
63 “Geçici Madde 3 – (Ek: 5/4/2012-6291/2 md.)  
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan;  

a)  Açık ceza infaz kurumunda bulunan,  

b)  Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan,  
 iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının 

denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.  

(2) Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, 
bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar.  

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 105 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre 

mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarısı kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle infaz edilmekte 
olan hükümlüler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:  

a)  Koşullu salıverilme süresini tamamlamayanların cezalarının infazına 105/A maddesi hükümleri 

uyarınca devam olunur.  
b)  Koşullu salıverilme süresini tamamlayanların infaz dosyası 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca 

işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.” 
64 Geçici Madde 2/3: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir 

yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, 

cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak 

suretiyle infazına karar verilebilir.” 
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bulunan” ifadesine yer verilerek bir önceki geçici maddedeki gibi buradaki 

hükümlerin de bir kereye mahsus uygulanacağı belirtilmiş olmaktadır. Yani bu 

hükmün sadece kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle açık ceza infaz 

kurumunda bulunan hükümlülere ilişkin olarak uygulanması kabul edilmiştir. 

Hükümlü, cezasının koşullu salıverilmesine kadar olan kısmını denetimli 

serbestlik kapsamında geçirecektir. 

Geçici maddelerin her ikisinde de denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünün genel şartı olan 6 ay kesintisiz olarak açık ceza infaz kurumunda 

kalma şartının askıya alınması söz konusudur. Yani açık ceza infaz kurumunda 

kalan hükümlüler, 6 ay kesintisiz olarak açık ceza infaz kurumda kalma şartı 

aranmaksızın denetimli serbestlik infaz usulünden faydalanacaktır. Bu hükümler 

TBMM’den bir kereye mahsus olarak uygulamayı hedefler nitelikteki bir 

metinle kanunlaşmış ve uygulamada da bu şekilde kabul edilmiştir.
65

 

Geçici maddelerin bir kereye mahsus uygulanması sonucunu ortaya 

çıkaran bu düzenlemeler eşitlik ilkesi açısından sakınca oluşturmuştur. Bu 

hususu bir örnekle açıklamak gerekirse, aynı tarihte suç işlemiş olmalarına 

rağmen A’nın yargılanması B’nin yargılanmasından 15 gün önce bitmiş olsun. 

Yargılamasının geç bitmesinden dolayı, bu geçici maddelerden birisinin 

yürürlüğe girdiği tarih itibariyle A’nın açık ceza infaz kurumunda bulunuyor, 

B’nin ise açık ceza infaz kurumuna henüz ayrılamamış olması durumunda, suçu 

aynı tarihte işlemelerine rağmen yargılaması geciktiği için B, denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünden o anda yararlanamayacaktır. B, bu durumda 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlanma şansını 6 ay açık ceza 

infaz kurumunda kaldıktan sonra elde edebilecektir. Çünkü B, geçici 

maddelerden yararlanamadığı için artık hakkında CGTİHK md. 105/A’ya göre 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün genel şartları uygulanabilecektir. Bu 

durumda da eğer açık ceza infaz kurumuna yeni ayrılmışsa yukarıda 

bahsettiğimiz gibi açık ceza infaz kurumunda altı ayını geçirdikten sonra 

denetimli serbestlik yoluyla ceza infaz usulünden yararlanabilecektir. 

Birbirine benzer iki kanunun kısa süre içerisinde art arda yürürlüğe 

konması, bu kanunların bir kereye mahsus olarak uygulanmasının meydana 

getirdiği (yukarıda bahsedilen) sakıncadan kaynaklanmıştır.
66

 6291 sayılı 

Kanunun veya 6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği anda açık ceza infaz 

                                                 
65 Kartal İnfaz Hakimliği, Karar No: 2012/2199, Karar T.04.10.2012. 
66  “Hükümlü G. H.G. vekili av. G.N.B. Denetimli Serbestlik Tedbiri uygulanarak infazının yapılması 

yolunda talebinin 6352 sayılı kanunun geçici 2. Maddesi 3. Fıkrası gereğince hükümlünün henüz ceza 

infaz kurumuna alınmadığı anlaşıldığından Av. G.N.B.’nin talebinin reddine…” Kartal İnfaz 

Hakimliği, Karar No: 2012/2030, Karar T.10.09.2012. 
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kurumunda bulunan veya kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza 

infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan hükümlüler ancak belirtilen geçici 

maddelerden yararlanabilmiştir. Dolayısıyla bu yorum şekliyle aldığı cezası 

kesinleşmiş olmasına rağmen infaz kurumu dışında bulunan hükümlülerin bu 

maddelerden yararlanması mümkün görünmemektedir.
67

 Bu da hukukun temel 

ilkelerinden olan eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Yine bir örnek vermek 

gerekirse, CGTİHK’nun 17. maddesine göre, hükümlünün cezasının kesinleşmiş 

olmasına rağmen, cezanın infazının hükümlünün ailesi için mahkûmiyetin amacı 

dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılmış ve infazı 4 ay süreyle 

Cumhuriyet savcısı tarafından ertelenmiş olsun. O tarihten birkaç gün sonra 

6352 sayılı kanun yürürlüğe girdiği ve kanunun yürürlüğe girdiği anda bu 

hükümlü açık ceza infaz kurumunda bulunmadığı için bu kanundan 

faydalanamayacaktır. Aslında hükümlü, bu örnekte, kendisine verilen “infazın 

ertelenmesi” hakkını kullanarak infaz kurumuna girmeyi ertelemiştir. Ancak ona 

verilen bu hakkı kullanmasından dolayı 6352 sayılı kanun geçici madde 2/3’den 

faydalanamamıştır. 

Eşitlik ilkesine aykırı olan ve uygulamada çıkan bu problemler üzerine 

kanun koyucu 6411 sayılı Kanunun 13. maddesi ile CGTİHK’ya eklemiş olduğu 

geçici madde 4 ile denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlanmak için 

açık ceza infaz kurumunda kalma şartını bir kereye mahsus değil uzun süreli 

olarak askıya almıştır. Böylece 31.12.2015 tarihine kadar hükümlüler, açık ceza 

infaz kurumunda bulunuyor ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az bir 

süre varsa, iyi halli olmaları halinde denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanabileceklerdir. Dolayısı ile hükümlünün denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünden faydalanmak için 6 ay kesintisiz olarak açık ceza infaz kurumunda 

kalması gerekmemektedir. 

 

                                                 
67  Kartal İnfaz Hakimliği Karar No: 2012/2106, Karar T. 24/09/2012, “Her ne kadar 05/07/2012 tarihli 

6352 sayılı kanunun geçici 2.maddesi 3 fıkrası gereğince “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi 
halli hükümlülerin talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının 

denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir” hükmü bulunduğundan ve 

hükümlü Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 05/09/2012 tarihinde giriş yaptığından, Kartal 
Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına uygun olarak hükümlü M. Ç vekili Av. M. Ç. talebinin 

reddine dair karar verilmiştir”. Bu kararıyla Kartal İnfaz Hakimliği hükmün yürürlüğe girdiği tarih 

itibariyle hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunmadığı için talebi reddetmiştir. 
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V. DENETİMLİ SERBESTLİK CEZA İNFAZ USULÜNÜN ÖZEL 

 ŞARTLARI 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasında bazı 

hükümlülere ilişkin olarak düzenlemeler getirilmiştir. Bu kurumun amaçlarından 

birinin de cezaların bireyselleştirilmesini sağlamak olduğu göz önüne alınırsa, 

her hükümlü için aynı şartları aramak doğru değildir. Kanun koyucu da bu 

düşünceden hareketle bazı özel durumdaki hükümlülerin denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden yararlanma şartlarını değiştirmiştir. 

A. Çocuk Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz 

 Usulünün Uygulanması 

Çocuk eğitim evindeki, çocuk hükümlüler için, CGTİHK md. 

105/A’nın birinci fıkrasının b) bendinde, genel şartlarda incelemiş olduğumuz 

hükümlülerin denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanmaları için 

gereken açık ceza infaz kurumunda altı ay kesintisiz olarak kalma şartı 

aranmamıştır.
68

 Bunun yerine, çocuk hükümlülerin cezalarının bir bölü beşini 

çocuk eğitimevinde geçirmeleri şartı kabul edilmiştir. Bu durumda, koşullu 

salıverilmesine bir yıl kalan ve cezasının beşte birini çocuk eğitimevinde geçiren 

çocuk hükümlüler, diğer şartları da taşımaları halinde, denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünden faydalanacaklardır.  

Genel şartlarda yer alan açık ceza infaz kurumunda altı ay kesintisiz 

kalma şartı gibi çocuk hükümlüler hakkında öngörülen çocuk eğitimevinde 

cezasının beşte birini tamamlama şartı da hükümlünün özgürlüğünün kıymetini 

anlaması ve iyi halinin tespiti için öngörülmüş bir şarttır. 6411 sayılı Kanunla 

5275 sayılı Kanuna getirilen geçici 4. madde ile genel şartlarda yer alan açık 

ceza infaz kurumuna ayrılma şartı gibi bu şart da kaldırılmıştır. Yani 31.12.2015 

tarihine kadar çocuk eğitim evindeki hükümlülerden koşullu salıverilmesine 1 

yıl veya daha az süre kalanlar, denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanabilecektir. Yukarıda açık ceza infaz kurumunda altı ay kesintisiz kalma 

şartının kaldırılmasıyla ortaya çıkan sorun, çocuk hükümlüler hakkında 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasında da söz konusudur. Zira 

çocuk eğitim evine yeni girmiş ve koşullu salıverilmelerine bir yıl veya daha az 

süre kalanlar hakkında iyi halinin tespiti söz konusu olmadan denetimli 

serbestlik ceza infaz usulü uygulanacaktır. 

                                                 
68  İlgili başlık altında da incelendiği üzere bu şart 31.12.2015 tarihine kadar uygulanmayacaktır. 
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B. Küçük Çocuğu Bulunan Hükümlüler Hakkında Denetimli 

 Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün Uygulanması  

CGTİHK md. 105/A’nın üçüncü fıkrasının a) bendinde çocuğu bulunan 

kadın hükümlülerin denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanabilmelerine ilişkin olarak özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu hükme 

göre, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın hükümlülerin, denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden faydalanabilmeleri için diğer şartları da taşıması halinde 

koşullu salıverilmelerine iki yıl veya daha az süre kalması yeterlidir. Görüldüğü 

üzere genel şartlarda öngörülen hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için aranan 

bir yıl veya daha az olan süre şartı, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın 

hükümlüler bakımından genişletilmiştir. Bu durumda açık ceza infaz kurumunda 

altı ay kesintisiz kalma şartının 31.12.2015’e kadar askıya alındığı düşünülürse, 

0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın hükümlülerden ve üç yıl veya daha az 

hapis cezasına mahkum edilen ve doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılma 

şartlarını taşıyanlar, açık ceza infaz kurumunda bir gün veya daha az süre 

kalarak denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanabilecektir. Zira bu 

hükümlülerin mahkumiyet aldıkları anda zaten koşullu salıverilmesine 2 yıl 

veya daha az süre kalmış olmaktadır. 

Kadının 0-6 yaş arasında çocuğunun bulunması bu özel şartın 

uygulanması için yeterlidir. Yani çocuğun babasının veya çocuğa bakacak her 

hangi kimsenin bulunmaması gibi şartlar ya da çocuğun vesayetinin kadında 

bulunması gibi bir şart öngörülmemiştir. Uygulamada bu durum denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünün ruhuna aykırı bir şekilde ortaya çıkabilecektir. 

Zira 0-6 yaş arasındaki çocuğunu döven ve bu yüzden kasten yaralama suçundan 

üç yıl veya daha az süre hapis cezasına mahkum edilen kadın hükümlüler, 

31.12.2015’e kadar ceza infaz kurumunda resmi işlemlerinin hızına göre ceza 

infaz kurumunda sadece birkaç saat kalmak suretiyle denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünden faydalanabilecektir. 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın 

hakkında bu özel şartın uygulanması için başkaca herhangi bir koşulun 

bulunmaması, denetimli serbestlik ceza infaz usulünün ruhuna uygun 

olmayacaktır. Bu durum başka sorunların da ortaya çıkmasına neden 

olabilecektir. Örneğin, bu haktan yararlanmak için kadınların suç işledikten 

sonra çocuk sahibi olma yolunu seçmesine neden olabilecektir. Yani üç yıl veya 

daha az hapis cezasını gerektiren bir suç işleyen kadın, çocuk sahibi olmak 

suretiyle denetimli serbestlik ceza infaz usulünden özel şartlar altında 

faydalanabilecektir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, TCK md. 141’de 

düzenlenen adi hırsızlık suçunu işleyen bir kadın, üst sınırdan ceza alsa bile en 

fazla üç yıl hapis cezasına mahkum edilebilecektir. Bu kadın hükümlü, 

yargılama sürelerinin tartışıldığı ülkemizde yargılama esnasında çocuk sahibi 
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olarak ceza infaz kurumuna birkaç saatliğine girmek suretiyle denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünden faydalanabilecektir. 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün en önemli amacı cezanın 

bireye özgünleştirilebilmesine aracılık etmesidir. Bu durumda da bazı 

hükümlülere ilişkin olarak özel şartların öngörülmesi ise kaçınılmazdır. Ancak 

öngörülen bu özel şartların uygulamada kötüye kullanılmasının engellenmesi 

için hükümlünün iyi halinin tespitinin titizlikle yapılması gerekir. Şu anki 

uygulamada ise iyi halin tespiti söz konusu olmadığı için denetimli serbestlik 

ceza infaz usulü kötüye kullanılabilecektir. 

Diğer taraftan eşitlik açısından, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın 

hükümlüler hakkında öngörülen bu özel düzenleme eksik kalmıştır. Hamile 

kadınlar hakkında da bu yönde bir düzenleme yapılması gerekirdi. Ayrıca 

çocuğa bakacak başka kimse bulunmadığı takdirde 0-6 yaş arasında çocuğu 

bulunan hükümlü baba hakkında da benzer bir düzenleme getirilmeliydi.  

C. Ağır Hasta Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Ceza 

 İnfaz Usulünün Uygulanması  

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanması için özel şart 

uygulanacak bir diğer hükümlü grubu ise ağır hasta hükümlülerdir. CGTİHK’ 

nın 105/A maddesinin üçüncü fıkrasının b) bendinde, maruz kaldıkları ağır bir 

hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen 

hükümlülerin koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalması 

durumunda açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları öngörülmüştür. Görüldüğü 

üzere diğer şartları taşımaları halinde, maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık 

veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler 

hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanması oldukça 

genişletilmiştir.  

Bu hükümlülerin ağır hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatını 

yalnız idame ettiremediklerini Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet 

Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca 

düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

31.12.2015 tarihine kadar bu hükümlülerden doğrudan açık ceza infaz 

kurumuna ayrılmayı hak edenler, dört yıl altı ay veya daha az hapis cezasına 

mahkum edilmeleri halinde - açık ceza infaz kurumunda resmi işlemlerinin 

hızına göre - kısa bir süre içinde denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanabilecektir.   
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D. Adli Para Cezasını Ödemeyen Hükümlüler Hakkında Denetimli 

 Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün Uygulanması  

Suç işleyen kişi hakkında adli para cezasına hükmedilmişse, bu cezayı 

ödemeyen veya ödemeyi reddedenlerin cezaları hapis cezasına çevrilecektir. 

CGTİHK md.  105/A fık. 4’de ise adli para cezası hapis cezasına çevrilmiş olan 

hükümlüler hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanması daha 

ağır şartlara bağlanmıştır. Bu maddeye göre, adli para cezası hapis cezasına 

çevrilen hükümlülerin denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanabilmeleri için koşullu salıverilmelerine değil, hakkederek tahliye 

tarihine bir yıl veya daha az süre kalması gerekmektedir.  

Ancak 6411 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 

4 ile birlikte altı ay kesintisiz açık ceza infaz kurumunda kalma şartı 31.12.2015 

tarihine kadar ertelendiği için uygulamada denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünün adli para cezası alan hükümlüler tarafından kötüye kullanılmaya 

açıktır. Şöyle ki, adli para cezasına mahkum edilen hükümlülerin adli para 

cezası karşısında mahkum edileceği hapis cezasının bir yıl veya daha az olması 

halinde hükümlüler, adli para cezasını ödemeyi reddetmek suretiyle, doğrudan 

açık ceza infaz kurumuna ayrılabilirler. Bu hükümlüler resmi işlemlerin hızına 

göre bir gün bile infaz kurumunda kalmadan denetimli serbestlik ceza infaz 

usulünden faydalanmak suretiyle ceza infaz kurumundan çıkabilecektir. Bu 

durumda hükümlü, denetimli serbestlik ceza infaz usulünü kullanarak adli para 

cezasını ödemekten kurtulabilmektedir. Kanun koyucu muhtemelen bu sonucu 

önlemek amacıyla adli para cezası hapis cezasına çevrilen hükümlüler hakkında 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulamasının şartlarını bir önceki 

paragrafta belirttiğimiz üzere değiştirmiştir. Ancak denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünün şartları eksik uygulandığı yani hükümlünün iyi hali tespit 

edilmeden denetimli serbestlik ceza infaz usulü uygulandığı için hükümlüler 

tarafından bu infaz usulünün kötüye kullanılması söz konusu olmaktadır. 

 

VI. DENETİMLİ SERBESTLİK CEZA İNFAZ USULÜNDE  

 DENETİM ŞEKLİ  

CGTİHK md. 105/A fık. 5 denetimli serbestlik ceza infaz usulünde 

hükümlünün ne şekilde denetleneceğini düzenlenmektedir. Bu maddeye göre 

hükümlünün; 

1) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, 

2) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,  

3) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, 
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4) Belirlenen programlara katılması,  

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, 

denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilecektir. Hükümlünün risk ve 

ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir. 05.03.2013 tarihli 

DSHY ise bu denetim şekillerinin uygulanmasına ve karar verilmesine ilişkin 

ayrıntıları düzenlemektedir. 

Bu yükümlülüklerden, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim 

altında bulundurulma ve belirlenen yer veya bölgelere gitmeme yükümlülükleri 

elektronik izleme yoluyla da yapılabilmektedir.
69 

Bilindiği üzere elektronik 

izleme yoluyla hükümlünün denetlenmesi, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Kanununa 5/4/2012 tarihinde eklenen 15/A maddesi ile hukukumuza 

girmiş yeni bir usuldür.
70

 

Elektronik izleme, DSHY’nin 101. vd maddelerinde düzenlenmiştir. 

Elektronik izleme; elektronik araçlarla şüpheli, sanık veya hükümlülerin toplum 

içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun 

ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir 

yöntemdir. Bugün elektronik izlemede, radyo frekans, uydu takibi, ses 

doğrulama, biyometrik doğrulama, uzaktan alkol takibi, kontakt kilitleme 

araçları ve mağdur koruma teknolojileri kullanılabilmektedir.
71

 

Elektronik izleme, hapis cezasına alternatif olarak düşünülen usullerin 

başında gelmektedir.
72

 Hükümlünün elektronik yollarla izlenmesi, denetimin asıl 

olduğu denetimli serbestlik ceza infaz usulü için de önemli kolaylık 

sağlayacaktır. Bu yolla gerçekleştirilen rehabilitasyonların ceza infaz 

kurumlarında yapılması amaçlanan rehabilitasyonlardan daha başarılı olduğu 

belirtilmektedir.
73

 Diğer taraftan dünyanın birçok ülkesinde mali sebeplerle 

elektronik izleme yoluyla takip gün geçtikçe önemli bir yere sahip olmaktadır.
74

 

                                                 
69  DSHY md. 104/1.  
70  “Elektronik cihazların kullanılması suretiyle takip  

 Madde 15/A –(Ek: 5/4/2012-6291/4 md.)  

(1) Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların 

kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.  
(2) İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.” 
71  Pekel ULUDAĞLI, “Hükümlülerin Denetiminde ve Topluma Kazandırılmasında Yeni Bir Yöntem 

Olarak Elektronik İzleme”, AUHFD, Yıl 2012, Cilt 61, Sayı 4, s. 1342. 
72  ULUDAĞLI, s. 1337. 
73  ULUDAĞLI, s. 1344. 
74  ULUDAĞLI, s. 1360; 2011 yılı Denetimli Serbestlik Bültenine göre cezaevi günlük uygulamalarının 

günlük maliyeti 37 lira iken elektronik izlemenin günlük maliyeti 12,20 liradır. Denetimli Serbestlik 

Bülteni, Yıl: Şubat 2011, Sayı 1, s.3 (http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/dosyalar/e_bulten/e_bulten.htm) 

(25.04.2013)  
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Elektronik izleme yoluyla denetlemenin, suçu önleyici etkisi 

bulunmadığı için izlenmesine karar verilecek kişilerin titizlikle seçilmesi 

gerekmektedir. Ancak yukarı da belirttiğimiz üzere uygulamada hükümlünün iyi 

hali tespit edilmeden, mükerrerlik durumu dahi dikkate alınmadan hükümlü 

hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasına 

başlanmaktadır. Bu yüzden iyi hali tespit edilmeden infaz kurumundan çıkarılan 

hükümlülerin elektronik izleme yoluyla takibi durumu düzeltici niteliktedir. 

Bunun yanında denetimli serbestlik hizmetlerinde hükümlünün denetimi 

için gönüllü çalışanlar teşvik edilmelidir. Yine bu kapsamda özellikle vakıflar ve 

kamu yararına çalışan dernekler teşvik edilmelidir. Gönüllü çalışanların teşvik 

edilmesi denetimli serbestliğin etkinliğini artırmanın yanında hem maliyeti 

düşürmekte hem de hükümlünün toplumsal yaşama uyumunu hızlandırmaktadır. 

Karşılaştırmalı hukukta da denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü 

çalışanlardan yararlanmanın etkinleştirilmesi hususu üzerinde durulmaktadır.
75

 

A. Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılma 

CGTİHK’nın 105/A maddesi yürürlüğe girmeden önce, denetimli 

serbestlik kapsamında, hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz 

çalıştırılması ve çalışma koşullarına uymayan hükümlünün tekrar ceza infaz 

kurumuna gönderilmesi, CGTİHK’nın 105. maddesinin 4. ve 5. fıkrasında sınırlı 

bir şekilde düzenlenmişti. CGTİHK md. 105/A’da, bu fıkralardaki kamuya 

yararlı bir işte çalıştırılma sistemi genişletilerek düzenlendiği için CGTİHK md. 

105/4-5 yürürlükten kaldırılmıştır.
76

 Bunun yanında CGTİHK md. 105/4’e göre 

kamuya yararlı bir işte çalıştırılıyor ve koşullu salıverilme süresi henüz 

tamamlanmadıysa bu hükümlüler hakkında artık CGTİHK 105/A maddesi 

uygulanacaktır.
77

  

CGTİHK md. 105/4’e göre, iki yıl veya daha az süre ile hapis cezasına 

mahkum edilen hükümlülerin cezalarının yarısını iyi halli geçirmeleri ve 

isteklerinin bulunması durumunda kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaları 

öngörülmekteydi. Buna göre, md. 105/4’de sadece iki yıl veya daha az süre ile 

hapis cezasına mahkum edilenlerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak 

çalıştırılması düzenlenmişti. Ancak md. 105/A’da denetimli serbestlik ceza infaz 

                                                 
75  Mukayeseli hukukta sivil toplum desteği için bkz. Vehbi Kadri KAMER/ Duygu ALTUN, “Denetimli 

Serbestlik Hizmetlerinde Sivil Toplum Desteği”, TBB Dergisi, Yıl 2009, Sayı 82, s. 1-14; Ayrıca 

bkz. SCHÖCH, s.382. 
76 Tasarının gerekçesi ve adalet komisyonu raporunun yer aldığı metin: İlgili fıkraları yürürlükten 

kaldıran 6291 sayılı kanunun 3.madde gerekçesi de fıkraların kaldırılmasını benzer yönde 

açıklamıştır, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss207.pdf.  
77

 CGTİHK geçici madde 3/3-a 
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usulünden faydalanan her hükümlünün kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak 

çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, kişi müebbet hapis cezasına 

mahkum edilse bile, denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlanabildiği 

sürece kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması gündeme 

gelebilecektir.
78

 Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünün 

ayrıntıları ise DSHY’de düzenlenmiştir. 

DSHY’nin 84. maddesine göre kamuya yararlı bir işte ücretsiz 

çalıştırılma yükümlülüğü, hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma 

disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı 

planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini 

amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülüktür.  

Bugün Avrupa Konseyi üye ülkelerinin hemen hepsinde yer alan bu 

yükümlülüğün
79

, failin sosyalleştirilmesini ve hapis cezasına benzer mantıkla 

failin vaktinin cezalandırılmasını sağlayan, faydalı bir yönü bulunmaktadır.
80

    

Bunun yanında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünün, 

bazı hususlarda tartışmalı olmasına rağmen
81

 DSHY’nin yükümlülüklerin 

belirlenmesi başlıklı 83. maddesinin üçüncü fıkrasında, hakkında denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasına karar verilen her hükümlü 

hakkında uygulanması öngörülmüştür.  

DSHY’de bu yükümlülüğün her hükümlü hakkında uygulanması 

zorunlu olarak tespit edilmekle birlikte, bu hususta bazı istisnalara da yer 

verilmiştir. DSHY’nin 84. maddesinin 7. fıkrasına göre; hükümlünün; a) 

çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu, b) örgün eğitime devam ettiğini, 

c) bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını, ç) kendi işini kurduğunu ve 

işlettiğini belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte çalışma 

yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etmesi durumunda gerekirse kamuya yaralı 

bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğüne ara verilmesine karar verilecektir. 

Ancak uygulamada, denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanan 

hükümlülerin ücretsiz olarak çalıştırılabileceği işyerini bulmada sıkıntı 

                                                 
78  Mülga edilen CGTİHK md. 105/4-5’deki kamuya yararlı bir işte çalıştırma ile ilgili ayrıntılı bilgi için 

bkz. Vehbi Kadri KAMER, “5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin  İnfazı Hakkında Kanunun 

Yüzbeşinci Maddesinde Yer Alan Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma”, Adalet Dergisi, Yıl 2008 
Sayı 33. (http://www.yayin.adalet.gov.tr/adalet_dergisi/sayi33.htm) 

79 Tartışmalar için bkz. Anton M. Van KALMTHOUT, “Kamu Yararına Çalışmadan "Toplumsal 

Yaptırımlara": Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı”, (çev. Burhan ALICI), Küresel Bakış, Yıl: Nisan 
2011, Cilt l, Sayı l, s. 83, http://www.taa.gov.tr/dosya/dergiler/kb1/index.html (22.04.2013). 

80  KALMTHOUT, s. 74. 
81  KALMTHOUT, s. 75. 
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çekilmektedir. Bu yüzden belirtilen şartları belgeleyen her hükümlünün bu 

yükümlülüğü ertelenmektedir. 

Ayrıca DSHY’nin 84. maddesinin 8.fıkrasına göre, on sekiz yaşından 

küçük olan ve suça sürüklenen çocuklar ile sıfır-altı yaş arasında çocuğu 

bulunan kadınların bu durumları devam ettiği sürece haklarında kamuya yararlı 

bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü uygulanamayacaktır. Yine aynı 

maddenin 9. fıkrasına göre, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma 

yükümlülüğü, altmış yaş ve üstüdeki hükümlüler, hayatlarını yalnız başına 

idame ettiremeyen hükümlüler ile doğumuna on hafta kalan hamile kadın 

hükümlüler hakkında uygulanmayacaktır.  

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü, denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünün uygulandığı toplam sürenin en fazla üçte birini 

kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle yerine getirilecektir. Örneğin, 

denetimli serbestlik ceza infaz usulünden yararlanan hükümlünün koşullu 

salıverilmesine dokuz ay kala ceza infaz kurumundan çıkmış olması durumunda, 

hükümlünün en fazla üç ay kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması söz 

konusu olacaktır. Ayrıca hükümlünün günde en fazla 4 saat, haftada ise 20 saat 

çalıştırılmasına karar verilebilecektir. Ancak bu süreler içerisinde kalmak şartı 

ile hükümlünün hafta sonları da çalıştırılmasına karar verilebilecektir.  

B. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma 

DSHY md. 85’e göre bir konutta denetim ve gözetim altında 

bulundurulma, toplumun ve mağdurun korunması için hükümlünün belirlenen 

bir konuttan çıkmaması suretiyle denetimini esas alan bir yükümlülüktür. Bu 

yükümlülük, yüksek riskli hükümlüler hakkında uygulanacaktır. Denetimli 

serbestlik değerlendirme ve planlama bürosu tarafından yüksek riskli olduğuna 

karar verilen hükümlüler hakkında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma 

yükümlülüğü yanında bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma 

yükümlülüğüne de zorunlu olarak karar verilecektir.
82

 Ayrıca yukarıda belirtilen 

sebeplerle hakkında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü 

belirlenemeyen her hükümlü hakkında bir konutta denetim ve gözetim altında 

bulundurulma yükümlülüğüne karar verilecektir.
83

  

Bu yükümlülük hükümlünün işi, eğitimi veya aile durumu dikkate 

alınarak 18:00 ila 08:00 saatleri arasında günde en az on, en fazla on iki saat 

olarak belirlenecektir.
84

 Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma 

                                                 
82  DSHY md. 83/3. 
83  DSHY md. 83/4. 
84  DSHY md. 85/2. 
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yükümlülüğüne karar verilen hükümlüler elektronik yollarla izlenmiyorsa, 

belirlenen süreler içerisinde olmak şartı ile belirsiz saatlerde denetimli serbestlik 

personeli tarafından denetlenecektir. 

C. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma 

Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma yükümlülüğü 

Yönetmeliğin 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir bölgede 

denetim ve gözetim altında bulundurulma, toplumun ve mağdurun korunması 

amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere, belirlenen tarih ve 

saatlerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama 

yükümlülüğüdür. Hakkında bu yükümlülüğe karar verilen hükümlünün, 

belirlenen tarih ve saatlerde, denetimli serbestlik müdürlüğüne, kolluğa, 

muhtarlığa veya müdürlüğün belirleyeceği bir kamu görevlisine başvurması 

istenecektir. 

Kamu yararına bir işte ücretsiz çalıştırılma ve bir konutta gözetim ve 

denetim altında bulundurulma yükümlülüğünün yanında hükümlünün risk 

durumu, işlediği suçun nitelikleri, özellikle çocukların ve suç mağdurlarının 

korunması göz önünde bulundurularak belirlenen bir bölgede denetim ve 

gözetim altında bulundurma yükümlülüğüne karar verilebilecektir.
85

 Ancak bu 

yükümlülük; ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız 

başına idame ettiremeyen hükümlüler hakkında uygulanamayacaktır.
86

 

D. Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme 

Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme yükümlülüğü de bir bölgede 

denetim ve gözetim altında bulundurulma yükümlülüğü gibi tali nitelikte bir 

yükümlülüktür.
87

 Yani hükümlünün risk durumu, işlediği suçun nitelikleri, 

özellikle çocukların ve suç mağdurlarının korunması göz önünde bulundurularak 

kamu yararına bir işte ücretsiz çalıştırılma ve bir konutta gözetim ve denetim 

altında bulundurulma yükümlülüğünün yanında, belirlenen yer veya bölgelere 

gitmeme yükümlülüğüne karar verilebilecektir. 

E. Belirlenen Programlara Katılma 

Belirlenen programlara katılma yükümlülüğü, denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünden faydalanan hükümlülerin risk ve ihtiyaç durumları dikkate 

alınarak tespit edilen eğitim ve iyileştirmeye yönelik belirlenen programdır. Bu 

programın içeriği DSHY’nin 88. maddesinin birinci fıkrasında, bireysel 

                                                 
85  DSHY md. 83/6. 
86  DSHY md. 86/5. 
87  DSHY md. 83/6. 
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görüşme, grup çalışması, tedavi ve iyileştirme programları, diğer kurumlarca 

yürütülen meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminerler, sosyal, 

kültürel ve sportif etkinlikler, sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına 

yürütülen program ve çalışmalara katılma olarak belirlenmiştir. 

İdare tarafından, denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanarak 

ceza infaz kurumundan çıkarılan hükümlülerin belirlenen programlara 

katılmalarına önem verilmektedir. Çünkü yönetmeliğin 88. maddesinin 3. 

fıkrasına göre, hükümlü hakkında belirlenen programlara katılma 

yükümlülüğüne karar verilmediyse bu durumun denetim planının rehberlik ve 

iyileştirme bölümünde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada 

hükümlüler için uygun program belirlenmesi konusunda zorluklar 

yaşanmaktadır. 

 

VII. DENETİMLİ SERBESTLİK CEZA İNFAZ USULUNÜN 

 UYGULAMASININ SONA ERMESİ 

A. Hükümlünün Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün 

Kurallarına Uymaması veya İstememesi  

1. Hükümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Zamanında 

 Başvurmaması 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanabilmesi için 

hükümlünün, dilekçeyle ceza infaz kurumu idaresine başvurması gerekmektedir. 

CGTİHK 105/A maddesinin altıncı fıkrasının a) bendine göre, hükümlünün 

dilekçesinde belirtmiş olduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne, ceza infaz 

kurumundan ayrılışını takip eden günden itibaren üç gün içinde başvurması 

gerekmektedir. Hükümlü, denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içerisinde 

müracaat etmezse beşinci günü mesai bitimine kadar beklenecektir.
88

 Hükümlü, 

dördüncü veya beşinci günü müracaat eder ve mazeret bildirirse hakkındaki 

denetimli serbestlik ceza infaz usulüne ilişkin kaydı kapatılmayacaktır. Bu 

durumda hükümlünün beyanı, varsa mazereti ve buna ilişkin belge, bilgi veya 

beyan tutanak altına alınarak, hazırlanan tutanak dosyası ile birlikte karar 

verilmek üzere infaz hâkimine gönderilecektir. İnfaz hâkiminin hükümlü 

hakkında vereceği karara göre işlem yapılacaktır.
89

 Ancak ceza infaz 

kurumundan ayrılışını takip eden beşinci günden sonrada başvurmazsa kayıt 

                                                 
88  DSHY md. 82/6.  
89  DSHY md. 82/7. 
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kapatılarak herhangi bir işlem yapılmadan infaz hâkiminden hükümlünün kapalı 

ceza infaz kurumuna iadesi istenecektir.
90

 

Hükümlü beşinci günden sonra iki gün içerisinde Cumhuriyet 

başsavcılığına teslim olmazsa, TCK md. 292’de yer alan hükümlü veya 

tutuklunun kaçması suçunu işlemiş olacaktır. Devam eden süreçte hükümlü 

Cumhuriyet başsavcılığına kendiliğinden teslim olursa hakkında TCK md. 

293’de düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda 

kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekleştiği güne kadar geçen süre dikkate 

alınarak, verilecek cezanın altıda beşinden altıda birine kadar indirim 

yapılacaktır. Ancak, TCK md. 293’ün son cümlesine göre kaçma süresinin altı 

ayı geçmesi halinde cezada indirim söz konusu olmayacaktır. 

2. Hükümlünün Yükümlülüklere Uymaması 

CGTİHK md. 105/A fık. 5’e göre denetimli serbestlik müdürlüğü 

tarafından hükümlü hakkında bir takım yükümlülükler belirlenecektir. Denetimli 

serbestlik müdürlüğünün hükümlü hakkında hazırladığı denetim ve iyileştirme 

programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve 

önerilerine ve hakkında hazırlanan denetim planına hükümlünün uyması 

gerekmektedir. Hükümlünün bu yükümlülüklere uymamakta ısrar etmesi halinde 

denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine koşullu salıverilme tarihine 

kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, 

infaz hâkimi tarafından karar verilecektir.
91

 

3. Hükümlünün Talep Etmesi 

Hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanabilmesi için 

hükümlünün talepte bulunması gerekmektedir. CGTİHK’nın 105/A maddesinin 

altıncı fıkrasının c) bendinde ise hükümlünün talebi halinde denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünün uygulanmasının sona erdirilmesi öngörülmüştür. Buna göre, 

hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasını istemeyen, 

uygulanmasından vazgeçen hükümlünün talebi halinde denetimli serbestlik ceza 

infaz usulünün uygulanması sona erecektir. Bu durumda hükümlünün, denetimli 

serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan 

cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi 

tarafından karar verilecektir. 

Ancak denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanmak suretiyle 

açık ceza infaz kurumundan ayrılan hükümlünün geri dönüşte neden kapalı ceza 

                                                 
90  DSHY md. 82/6. 
91  CGTİHK md. 105/A/6-b. 
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infaz kurumuna gönderilecek olmasını anlamak mümkün değildir. 

Kanaatimizce, açık ceza infaz kurumuna ayrılmayı hak eden hatta iyi hali tespiti 

edilerek denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanan hükümlünün kötü 

hali sebebiyle değil de bir takım özel sebeplerle bu usulün uygulanmasının sona 

ermesini talep ettiği zaman kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmemesi gerekir.    

B. Hükümlünün İşlediği İddia Edilen Bir Başka Suçun Bulunması 

1. Hükümlü Hakkında Tutukluluk Kararı Verilmesi  

CGTİHK 105/A maddesinin yedinci fıkrasının a) bendine göre, işlediği 

iddia olunan başka bir suçtan dolayı hükümlü hakkında tutukluluk kararı 

verilmesi durumunda denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz 

hâkimi tarafından hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar 

verilecektir. Bahsedilen suçun, denetimli serbestlik ceza infaz usulünün 

uygulanmaya başlamasından önce veya sonra işlenmesi önemli değildir.  

2. Hükümlü Hakkında Soruşturma veya Kovuşturma Başlatılması 

Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmaya başlamasından 

önce işlediği iddia edilen ve cezasının üst sınırı yedi yıl veya daha fazla olan bir 

suçtan dolayı hükümlü olan kişi hakkında, soruşturma veya kovuşturma 

başlatılması ya da başlatılmış olanların devam ediliyor olması halinde, bu kişiler 

denetimli serbestlik infaz usulünden faydalanamayacaktır (CGTİHK md. 105/A-

(7)-b).  

CGTİHK’nın 105/A maddesinin 7. fıkrasının b bendine göre, hükümlü 

hakkında işlediği iddia edilen ve cezasının üst sınırı yedi yıl veya daha fazla 

olan suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi, denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünün uygulamasının başlatılması için de engel teşkil 

etmektedir. Yani bu husus denetimli serbestlik ceza infaz usulünün olumsuz bir 

şartıdır. Ancak herhangi bir şekilde hükümlü, hakkında soruşturma veya 

kovuşturma olmasına rağmen denetimli serbestlik ceza infaz usulünden 

faydalanmaya başlamış ise denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, 

infaz hâkimi tarafından kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar 

verilecektir. Başka bir ihtimal olarak denetimli serbestlik ceza infaz usulünün 

uygulanmasından önce işlenmiş olmasına rağmen soruşturma veya 

kovuşturmaya bu ceza infaz usulü uygulanırken başlanılması durumunda da yine 

aynı şekilde hükümlü kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecektir.       

3. Hükümlünün Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulü 

 Uygulanırken Suç İşlemesi 

Hükümlü hakkında, denetimli serbestlik ceza infaz usulünün 

uygulanmaya başladıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir 
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yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma 

başlatılması, bu usulün uygulanmasını sona erdirecektir. 

CGTİHK md. 105/A fık. 7,  son cümleye göre, işlediği iddia olunan bu 

suçlarla ilgili olarak hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer 

olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, 

davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, infaz hâkimi, denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanarak hükümlünün cezasının infazına devam edilmesine 

karar verecektir. Diğer bir ifade ile hükümlünün işlediği iddia edilen bir başka 

suçun onun tarafından işlenmediği sabit olursa, hükümlü kapalı ceza infaz 

kurumundan çıkarılarak denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanmasına 

devam edilecektir. 

VIII.  DENETİMLİ SERBESTLİK CEZA İNFAZ USULUNÜN 

 TAMAMLANMASI 

Yukarıda da incelendiği üzere denetimli serbestlik ceza infaz usulünün 

bir şartı da hükümlünün koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre 

kalmasıdır. Ancak bu süre 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan hükümlüler için iki 

yıl veya daha az,  maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama 

nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler hakkında üç yıl 

olarak düzenlenmiştir. Ayrıca hükümlü çocuklar ve adli para cezası hapis 

cezasına çevrilmiş hükümlüler için koşullu salıverilme şartı değiştirilmiş, çocuk 

hükümlülerin cezalarının beşte birinin çocuk eğitimevinde infaz edilmesi, aldığı 

adli para cezası hapis cezasına çevrilmiş hükümlülerin ise hak ederek tahliye 

tarihine bir yıl veya daha az süre kalması öngörülmüştür.  

CGTİHK 105/A maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine göre ise, 

hükümlüler hakkında denetimli serbestlik ceza infaz usulü, koşullu salıverilme 

tarihine kadar uygulanabilecektir. Bu hükme göre koşullu salıverilme, kural 

olarak sadece ceza infaz kurumundaki hükümlüler hakkında hapis cezasına 

seçenek infaz usulü olarak uygulanmaktadır. Ancak bunun istisnası denetimli 

serbestlik ceza infaz usulüdür. Koşullu salıverilme tarihine kadar hakkında 

denetimli serbestlik ceza infaz usulü uygulanacak olan hükümlü eğer bu süreyi 

yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranarak geçirirse 

tahliye tarihine kadar koşullu salıverilmesine karar verilebilir. Bunun için 

yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlü 

hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından bir rapor hazırlanacaktır. Bu 

rapor, hükümlünün koşullu salıverilip verilmeyeceği kararını verecek olan infaz 

hakimine gönderilecektir. Böylece denetimli serbestlik ceza infaz usulü 

tamamlanacaktır. 
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IX. SONUÇ 

6291 sayılı Kanunla denetimli serbestlik, diğer infaz usullerine yardımcı 

veya kısmen de olsa tek başına uygulama alanı bulmasının yanında Türk 

hukukuna yeni bir ceza infaz usulü olarak girmiş ve girer girmez de birçok kez 

uygulanma şartları geçici maddelerle değiştirilmek suretiyle doluluk oranı bir 

hayli artan ceza infaz kurumlarının rahatlatılması sağlanmıştır. Ancak getirilen 

bu düzenlemeler, hükümlülerin iyi halleri tespit edilmeden denetimli serbestlik 

ceza infaz usulünden faydalanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden de 

denetimli serbestlik ceza infaz usulü tam anlaşılamamış ve uygulamada 

hükümlüler için özgürlük olarak algılanmıştır. Bu hükümler, hükümlülerin ceza 

infaz kurumundan ıslah olmadan çıkmasını sağlayan hatta bazı hükümlülerin 

ceza infaz kurumuna neredeyse hiç girmeden çıkmasını sağlayan bir af gibi 

algılanmıştır. 

2005’te Türk ceza mevzuatında yapılan toplu değişiklerde koşullu 

salıverilmenin de şartları değiştirilmiştir. Önceki yasa döneminde koşullu 

salıverilmeden yararlanabilmesi için hükümlünün hapis cezasının üçte birini iyi 

halli olarak geçirmesi gerekmekteydi. Ancak yeni yasa ile birlikte bu süre üçte 

ikisine çıkarılmıştır. Diğer taraftan 5237 sayılı TCK ile caydırıcılığının artması 

için suçlar karşısında öngörülen cezaların artırıldığı görülmektedir. Bu 

sebeplerden dolayı ceza infaz kurumlarının yetersiz kaldığı, doluluk oranının bir 

hayli arttığı, hatta hükümlülerin yoğunluktan dolayı yerlerde yattığı 

bilinmektedir. Dolayısı ile ceza infaz kurumlarının da rahatlatılması için böyle 

bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Zira koşullu salıverilme ile denetimli 

serbestlik ceza infaz usulünü karşılaştırırken de belirtildiği gibi bu iki ceza infaz 

usulü birbirine çok benzemektedir. Hatta denetimli serbestlik ceza infaz usulü, 

koşullu salıverilmenin şartlarını hükümlüler lehine genişleten bir kurumdur. 

Tüm bu belirtilen hususların sonucunda Türk hukukuna özgü bir sistem 

ortaya çıkmıştır. Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün 31.12.2015 tarihine 

kadar yapılacak uygulamasında, 18 ay veya daha az hapis cezası alan 

hükümlülerin ceza infaz kurumunda hiç kalmadan, dolayısı ile iyi hali tespit 

edilmeden infaz kurumundan çıkması mümkün olmuştur. Böylece cezaların 

ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kısa süreli hapis cezasına 

seçenek yaptırımlar gibi imkanları olan ve yargılama sırasında bu imkanları 

kullanmayan hakimin bu yöndeki kararının bir anlamı kalmamaktadır. Çünkü iyi 

haline bakılmadan denetimli serbestlik ceza infaz usulü ile hükümlü, ceza infaz 

kurumundan çıkacaktır. Denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulamada 

ortaya çıkan bu olumsuz yönü, hükümlülerin bu usulü özgürlük olarak 

algılamasına neden olmuştur. Bu olumsuz sonucun ortadan kaldırılması için 

denetimli serbestlik yoluyla cezaların infazı usulünden sadece iyi halli olan 

hükümlülerin yararlanmasını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.    
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KONU DIŞI İŞLEMLER VE SONUÇLARI 

 

Prof.Dr. Metin TOPÇUOĞLU
 

 

ÖZET 

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), ticaret şirketlerinin konu ile sınırlı 
ehliyet anlayışını terk etmiştir. Bu değişiklik, ticaret şirketlerinin gerçek kişiler 

gibi sınırsız ehliyete sahip oldukları şeklinde yorumlanmamalıdır. Yeni kanun, 

konu dışı işlemleri yok hükmünde kabul eden önceki Türk Ticaret Kanunu (ETK) 
anlayışından vazgeçmiş, esas olarak bu tür işlemlerin ayakta tutulması ilkesini 

benimsemiştir. Bu doğrultuda ticaret şirketlerinin hak ehliyeti genişletilmiş, fiil 

ehliyeti ise şirketin işletme konusu ile sınırlandırılmıştır. 

Kanun koyucu, konu dışı işlemlerin geçerlilik şartlarını, üçüncü 

kişilerin güveninin korunması hedefine uygun şekilde anonim (ve limited) 
şirketlerle sınırlı olarak TTK m. 371/2 hükmünde düzenlemiştir. Ancak söz 

konusu hükmün uygulanabilirliği; ticaret sicilinin etkisi, tacir sıfatının sonuçları 

(basiretli iş adamı gibi hareket etme, ticaret unvanı kullanma yükümlülüğü) gibi 
temel esaslarla çatışması sebebiyle son derece sınırlıdır.   

Anahtar kelimeler: Ehliyet, tüzel kişi, ticaret şirketlerinin konusu,  

konu dışı işlem (ultra vires), hak ehliyeti, fiil ehliyeti, ticaret sicilinin etkisi, 
basiretli işadamı gibi hareket etme yükümlülüğü, ticaret unvanı kullanma 

yükümlülüğü, kollektif şirket, anonim şirket, limited şirket. 

 

THE ACTS WHICH ARE OUTSIDE THE OBJECTS OF THE 

COMMERCIAL PARTNERSHIP AND ITS CONCLUSIONS 

ABSTRACT 

The new Turkish Commercial Code (TTK) discontinued the idea of 
commercial partnership which is limited to the object matter. This change 

shouldn’t be construed as if the commercial partnership has unlimited legal 
capacity such as the real person. The abrogation Turkish Commercial Code 

(ETK) has ceased the acts which are outside the objects of the company is null 

                                                 
  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi. 
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and void. Yet the new law accepted acts done by the organs of the company shall 
be binding upon it even if those acts are not within the objects of the company. 

In this respect the capacity to acquire rights of the commercial partnership has 

been broaden and the capacity to acts of the companies have been limited within 
the frame of the objects clause of the companies. 

The legislator regulated the terms of validity of the acts which are 

outside the object matter accordingly the goal of protection of the third-party 
trust at TTK article 371/2, joint stock company (and partnership with limited 

liability). However, the enforceability of this provision is extremely restricted 
because of the confliction with the basic principles such as the effects of the 

commercial registers, the title of merchant results (to act as a prudent 

businessman, the obligatory usage of the trade name). 

Key Words: Legal capacity, legal person, the object of the commercial 

partnerships, ultra vires, capacity to acquire rights, capacity to acts, the effects 
of the commercial registers, to act as a prudent businessman, the obligatory 

usage of the trade name, general partnership, joint stock company, partnership 

with limited liability. 

 

A) GİRİŞ 

Yeni TTK
1
, ETK’dan farklı olarak ticaret şirketlerinde ehliyet 

kısıtlamasını (ultra vires ilkesi) kaldırmıştır. “Ultra vires”, şirketin ehliyetinin, 

esas sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlandırılmasıdır
2
. 

Ultra vires ilkesinin sonucu olarak ticaret şirketlerinin konu dışı 

işlemleri, yok hükmündedir. Konu dışı işlemler ancak şirket sözleşmesi 

değiştirilerek yapılabilir. Kurucular haklı olarak, esas sözleşme değişikliğine 

ilişkin merasim ve güçlükler karşısında, şirket esas sözleşmesi ve ticaret 

unvanlarında olabildiğince ihtiyatlı ve kapsayıcı ifadelere yer vererek bu engeli 

                                                 
1  RG, 14.02.2011, S. 27846. 
2  ETK döneminde ticaret şirketlerinin ehliyetine ilişkin azımsanamayacak kadar değerli çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan önemli bir kısmını içeren liste için bkz. YILDIZ, Burçak, “TTK 
Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki “Ultra Vires” 

Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 

2006, C. 55, S. 1, s. 322, dpn. 8. 
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aşmak istiyordu. TTK’da, AB şirketler hukukundaki gelişmeler de dikkate 

alınarak konu kısıtlaması kaldırılmıştır
3
. 

Kanun koyucu ultra vires anlayışından vazgeçmekle birlikte, konu dışı 

işlemleri caydıran hatta engelleyen düzenlemelere yer vermiştir. Örneğin konu 

dışı işlemlere girişen ticaret şirketleri hakkında fesih davası açılabilmesi, konu 

ile ilgili esas sözleşme değişikliklerinin ağırlaştırılmış toplantı ve karar yeter 

sayılarına bağlanması, ticaret şirketlerinin temsil yetkisinin konuları ile 

sınırlandırılması gibi. Nihayet anonim ve limited şirketler bakımından, konu dışı 

işlemlerin şirketi bağlamasında iyiniyet – kötüniyet ayırımının belirleyici kabul 

edilmesi, TTK m. 125’in işlevini kısıtlayacaktır. 

B) ETK’NIN KONU DIŞI İŞLEMLERE YAKLAŞIMI 

ETK m. 137 hükmüne göre, “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz 

olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak 

şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler”. Planlı ekonomi 

anlayışının gereği olarak AŞ’lerin (ETK m. 280), limited şirketlerin (ETK m. 

509) ve kooperatiflerin  (ETK m. 486/2) kuruluşu Bakanlık
4
 iznine bağlanmış, 

söz konusu şirketlerin izin alınan konu dışında faaliyetlerde bulunması arzu 

edilmemiştir
5
. Serbest ekonomi düzeninin ağırlığını hissettirdiği 2000’li yıllarda 

bakanlık izni; limited şirketlerde tamamen, AŞ’ler de ise belirli şirketler istisna 

                                                 
3  Konu kısıtlamasından vazgeçilmesini gerektiren gerekçeler için bkz. YILDIZ, TTK Tasarısı’nda 

Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki “Ultra Vires” Sınırlamasının 
Yerindeliğinin Değerlendirilmesi, s. 323 vd. 

4  Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri için tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşlarının Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarının Çevre Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan, diğer kooperatifler ve üst kuruluşlarının ise Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan izin alması gerekir (Koop. K m. 3; Ek m. 1). 
5  ETK genel gerekçesinde söz konusu maddeye ilişkin şu açıklamaya yer verilmiştir: “Millî 

iktisadiyatın en önemli cüzü tamları olan anonim, limitet ve kooperatif ortaklıklar için müsaade 

sisteminin muhafazası elzem bulunması itibariyle ticaret ortaklıklarına bahşedilen tüzelkişilik, 

Medeni Kanunun 46 ncı maddesindeki genişliği arz edemez. Bu sebepten dolayı hiçbir şüpheye 
mahal bırakmamak için tasarının 137 nci maddesinde, ticaret ortaklıklarının tüzelkişiliği haiz 

olmakla beraber yalnız ortaklık sözleşmesinde yazılı konunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla 

bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilecekleri prensibi açıkça ifade edilmiştir. Bu bakımdan 
ticaret ortaklıkları diğer tüzelkişilerden farklı oldukları halde başka hususlarda Medeni Kanunun 

hükmi şahıslara müteallik genel hükümlerinden olan (45, 47, 48, ve 49) ncu maddeleri ticaret 

ortaklıkları hakkında da uygulanabilir. Bu suretle ticaret şirketlerinin de ticaret siciline kayıtlarını 
icra ettirmekle kişilik iktisap edecekleri, medeni hakları kullanmak ehliyetinin, kanuna ve statülerine 

göre bu husus için muktezi organlara malik olmaları ile başlayacağı; organların, hukuki tasarrufları 

veya diğer her hangi fiilleri ile ticaret ortaklıklarını ilzam edecekleri; ticaret şirketlerinin ikametgâhı, 
statülerinde aksine hükümler bulunmadıkça muamelelerinin tedvir edildiği mahal olacağı meseleleri 

açıkça halledilmiş olmaktadır”. 17.02.1951 tarih ve 198 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Lâyihası ve 

Adliye Encümeni Mazbatası (1/150), s. 28. 
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tutularak kaldırılmıştır
6
. Kanun, ticaret şirketlerinin hak ehliyetini, esas 

sözleşmede yazılı konu ile sınırlandırdığından, şirketin konu dışında haklar 

edinmesi ve borç altına girmesi mümkün değildir. Şirketin işletme konusu 

çerçevesine doğrudan doğruya yahut dolaylı olarak girmeyen iş veya hukukî 

işlemleri “yok” hükmündedir
7
. 

Şirket veya işlemin karşı tarafının icazeti ile konu dışı işlemlerin geçerli 

hale getirilmesi imkânı bulunmamaktadır. Ticari hayatın ihtiyaçları ve şirket 

menfaatleri, ultra vires ilkesinin müsamahasız bir şekilde yorumlanması ve 

uygulanması imkânını güçleştirmiştir. Bu yüzden Yargıtay ve doktrin (çoğunluk 

görüşü)
8
, ETK m. 137 hükmünü olabildiğince esnek yorumlamıştır. Buna göre, 

doğrudan işletme konusuna girmeyen fakat şirketin ticari faaliyetlerini 

kolaylaştıran,  işletme konusu ile bağlantılı olan veya konunun 

gerçekleştirilmesine fayda sağlayan işlemler, konu içi (intra vires) sayılmıştır. 

ETK m. 137’deki “işletme mevzuunun çevresi” ibaresinin de bu genişletici 

yorumu desteklediği ifade edilmiştir
9
. 

C)  TÜZEL KİŞİLERİN VE TİCARET ŞİRKETLERİNİN 

 EHLİYETİ 

I) Genel olarak 

Tüzel kişilere ilişkin temel esaslar Türk Medeni Kanunu’nda (TMK)
10

 

yer almaktadır. Kanun, tüzel kişinin niteliğini, kişiliğin kazanılmasını (TMK m. 

47), hak ehliyetini (TMK m. 48), fiil ehliyetini (TMK m. 49, 50), yerleşim yerini 

(TMK m. 51), kişiliğin sona ermesini (TMK m. 52-54) ve uygulanacak 

hükümleri (TMK m. 55) genel olarak düzenlemiştir.  

TMK’nın, tüzel kişilerle ilgili hükümleri, ticaret şirketleri hakkında da 

uygulama alanı bulur. Her bir ticaret şirketine, öncelikle hangi kanunda yer 

alırsa alsın emredici hükümler; sonra sırasıyla, esas sözleşme hükümleri, her bir 

şirket türüne özgü hükümler, TMK’nın tüzel kişilere ilişkin hükümleri, TTK’nın 

                                                 
6  “Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (RG, 17.6.2003, S. 25141), m. 2, 5. 
7  Ayrıntılı bilgi için bkz. SERDER, Selen, Anonim Şirketlerin Ehliyeti (Özellikle Ultra Vires Doktrini 

ile Sınırlandırılması), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 

Doktora Tezi, Ankara 2009, s. 165 vd. 
8  ÇAĞLAR, Hayrettin; ÇALIŞKAN, Esra, “Anonim Şirketlere Ait Taşınmazların Satımında Ehliyet 

ve Temsil Sorunları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, Y. 2010, S. 1, s. 66, dpn. 

14-16 arasında işaret edilen yazarlar. 
9  Bkz. ÇAĞLAR; ÇALIŞKAN, Anonim Şirketlere Ait Taşınmazların Satımında Ehliyet ve Temsil 

Sorunları, s. 66; SERDER, Anonim Şirketlerin Ehliyeti (Özellikle Ultra Vires Doktrini ile 

Sınırlandırılması, s. 121, 122. 
10  RG, 08.12.2001, S. 24607. 
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ticaret şirketlerine ilişkin hükümleri, adi şirket hükümleri (TTK m. 126) ve 

nihayet diğer ticari hükümler uygulanacaktır (TTK m. 1). TTK, ticaret 

şirketlerinin ehliyetini, açıkça TMK m. 48’e atıfta bulunarak düzenlemiştir. 

Bilindiği gibi gerçek veya tüzel kişiler bakımından iki tür ehliyetten bahsetmek 

gerekir: Hak ehliyeti (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) ve fiil ehliyeti. Hak 

ehliyeti, kişilerin haklara ve borçlara sahip olabilmesi iktidarıdır (TMK m. 8, 

48). Hak ehliyeti için kişinin bir irade açıklamasına veya işlem yapmasına 

ihtiyaç yoktur. Bu yüzden hak ehliyetinin pasif yönüne işaret edilir. Buna 

karşılık fiil ehliyeti kişilerin; kendi fiil ve işlemleri ile hak edinebilmeleri veya 

borç altına girebilmeleri ehliyetidir. Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti, birbirinden 

farklı ve bağımsız ehliyetlerdir. Kişilerde (gerçek veya tüzel), her iki ehliyetin 

birlikte bulunması gerekmez. Hak ehliyetinin aksine fiil ehliyeti, aktif bir 

ehliyettir (TMK m. 9, 49)
11

. 

II) Tüzel kişilerin ehliyeti 

Tüzel kişiler hak ehliyetine, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca 

tüzel kişilik kazandıkları andan itibaren sahip olur. Fiil ehliyeti ise tüzel kişinin, 

kanuna ve kuruluş belgelerine göre zorunlu organlarının tamamlanması 

(oluşması) ile kazanılır (TMK m. 49). Tüzel kişiler fiil ehliyetini organları 

marifetiyle kullanır (TMK m. 50). 

TMK, tüzel kişilerin ehliyeti konusunda gerçek kişilere mahsus hak ve 

borçlar dışında herhangi bir sınırlama içermemektedir
12

. TMK m. 48 hükmüne 

göre, “Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü 

niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler”. TMK m. 

48 gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir: “Böylece, yaradılış gereği 

sadece insanlara özgü olan ve maddede “...cins, yaş, hısımlık gibi...” ifadesiyle 

sınırlayıcı olarak sayılmayan nitelikler dışındaki bütün haklara ve borçlara tüzel 

kişilerin de ehil olduğu vurgulanmak suretiyle gerçek ve tüzel kişilerin ehliyet 

eşitliğini esas alan medenî hukuk yaklaşımı muhafaza edilmektedir”
13

. Kanun 

                                                 
11  Geniş bilgi için bkz. OĞUZMAN, M. Kemal; SELİÇİ, Özer; OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Kişiler 

Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2011, s. 40 vd; AKİPEK, Jale G.; AKINTÜRK, Turgut; 
ATEŞ KARAMAN, Derya, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul 

2012, s. 268 vd. 
12  Tüzel kişilerin kendi türü ile bağlantılı olarak hak ehliyetine sahip olduğu, kendi türlerine yabancı 

alanlarda faaliyet göstermelerinin, bu anlamda bir sendika veya vakfın seçimlere katılmasının 

mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Bkz. DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku 

Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul, 2009, s. 233, 234; AKİPEK; AKINTÜRK; ATEŞ KARAMAN, 
Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, s. 541 vd; ÖZSUNAY, Ergun, Medeni 

Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982, s. 61, 62. 
13  TBMM, Dönem 21, Yasama Yılı 3, S. Sayısı 723, s. 47. 
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koyucunun, gerçek ve tüzel kişiler bakımından “ehliyet eşitliği” ilkesini 

benimsediği aşikârdır
14

. 

TMK m. 48 ifadesinden ehliyetin sınırlandırılmadığı anlaşılsa da tüzel 

kişilere, amaçları dışında faaliyette bulunmaları ve hukuki işlem yapabilmeleri 

yolu kapatılmıştır. Tüzel kişiler ancak amaçlarının sınırları içerisinde kalan 

işlemleri yapabilir
15

. Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin amaçları ile 

sınırlandırılmasına tahsis ilkesi (ultra vires) denmektedir
16

. Genel olarak tüzel 

kişiler, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş hukuk süjeleridir. TMK 

m. 47/1’nin mal toplulukları için ifade ettiği “belli bir amaç” ölçütünün, bütün 

tüzel kişiler bakımından geçerli ortak özellik olduğu kuşkusuzdur. Derneklerin
17

 

“belirli ve ortak bir amaç”; vakıfların
18

 ise “belirli ve sürekli bir amaç” için 

kurulması bu ortak özelliğin sonucudur. Vakfın amacının, yönetim organının 

inisiyatifiyle değiştirilmesi imkânsızdır. Buna karşılık vakıf senedinde yazılı 

amaca bağlı kalınması, vakfedenin arzusuna açıkça aykırı hale gelmiş ise 

mahkeme kararı ile vakfın amacı değiştirilebilecektir. Dernekler Kanunu (DK)
19

 

derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere 

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunmalarını 

yasaklamıştır (m. 30/1.a)
20

. Amacın gerçekleşmiş olması veya geçekleşmesinin 

imkânsız hale gelmesi tüzel kişiliğin kendiliğinden (infisah, dağılma) sona 

ermesini gerektirir. Bu anlamda amacının gerçekleşmesi imkânsız olan ve 

değiştirilmesi mümkün olmayan vakıf, kendiliğinden sona erer. Ayrıca yasak 

amaç güden veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan ya da amacı 

yasaklanan ve amacının değiştirilmesi de mümkün olmayan vakıf, mahkeme 

kararı ile feshedilir (TMK m. 116). Benzer sonuçların dernekler bakımından da 

geçerli olduğu kuşkusuzdur (TMK m. 87, 89). Bu yüzden tüzel kişilerin 

ehliyetinin, insana özgü olanlar dışında, sınırsız olması mümkün değildir. 

Görüldüğü gibi her ne kadar TMK m. 48’de tüzel kişilerin, gerçek 

kişilere mahsus olanlar dışında bütün haklara ve borçlara ehil olduğu kabul 

                                                 
14  Tüzel kişiler, tüm mal varlığı haklarına sahip olabileceği gibi kanuni mirasçılık dışında atanmış 

mirasçı veya vasiyet alacaklısı da olabilirler (PULAŞLI, Hasan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna 
Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Ankara 2011, p. 37, 38). 

15  Bkz. DURAL; ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, s. 210. 
16  Bkz. AKİPEK; AKINTÜRK; ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri 

Kişiler Hukuku, s. 546. 
17  “Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı 

gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, 
tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır” (TMK m. 56/1). 

18  “Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca 

özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır” (TMK m. 101/1). 
19  RG, 23.11.2004, S. 25649. 
20  Yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 

cezalandırılacaktır (DK m. 32/1.o). 
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edilse de aynı Kanun, dernek ve vakıfların amaç dışı faaliyette bulunmalarını 

yasaklamıştır. Bu durumda, kural olarak, gerçek ve tüzel kişilerin hak ehliyeti 

bakımından
21

 eşit oldukları söylenebilse de fiil ehliyeti açısından tüzel kişilerin 

ehliyetinin amaçları ile sınırlandırıldığı muhakkaktır
22

.  

III) Ticaret şirketlerinin ehliyeti 

Ortaklık sözleşmesinde yazılı konu ile sınırlı ehliyet anlayışını terk eden 

TTK, ticaret şirketlerinin ehliyetini TMK m. 48 hükmüne de atıfta bulunarak 

genişletmiştir. Ticaret şirketleri, kanuni istisnalar saklı olmak üzere, “Türk 

Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir 

ve borçları üstlenebilirler” (TTK m. 125). “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”a
23

 göre, yeni TTK’dan önceki dönemde 

kurulmuş ve doğrudan madde numarası (ETK m. 137) belirterek veya 

belirtmeksizin 6762 sayılı Kanuna atıf yapan şirket sözleşmesi kayıtları 

yazılmamış hükmündedir.  Buna göre şirketin hak ehliyetinin, ETK m. 137 

hükmüne uygun olarak, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı 

olduğunu belirten hükümler TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

yazılmamış sayılacaktır (m. 15). 

Az sayıda da olsa TTK’da ve belirli alanlarda faaliyette bulunmak 

amacıyla kurulan şirketlere ilişkin özel kanunlarda konu sınırlaması ile ilgili 

istisnalar bulunmaktadır. Örneğin sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyet 

alanlarının sigortacılık işlemleri ile sınırlandırılması
24

, finansal kiralama, 

faktoring ve finansman şirketlerinin konuları dışında faaliyette bulunmalarının 

yasaklanması
25

, bankalar için öngörülen gayrimenkul ve emtia –kıymetli maden-  

                                                 
21  Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçlarıyla sınırlı olduğuna işaret eden buna karşılık fiil ehliyetinin 

kapsamı yönünden fark bulunmadığını kabul eden görüş için bkz. ZEVKLİLER, Aydın; ERTAŞ, 
Şeref; HAVUTÇU, Ayşe; GÜRPINAR, Damla, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk, Ankara 

2012, s. 144, 145.  
22  Ayrıca bkz. SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku, İstanbul 2011, s. 444; 

AKİPEK; AKINTÜRK; ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler 

Hukuku, s. 553. Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetlerinin sınırsız olduğu düşünce için bkz. DURAL; 

ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, s. 243; ANTALYA, O. Gökhan, 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 2013, s. 101. 

23  RG, 14.02.2011, S. 27846. 
24  “Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı 

bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez” [Sigortacılık Kanunu (RG, 14.06.2007, S. 26552), 

m. 3/1]. 
25  “Şirket;  
a)  Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamaz. 

b)  Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine 

ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde 
kullandırılan nakdi krediler hariç olmak üzere nakdi kredi kullandıramaz. Bu oranı sıfıra kadar 

azaltmaya veya ödenmiş sermayenin yüzde beşine kadar artırmaya ya da şirket bazında 

farklılaştırmaya Kurul yetkilidir. 
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ticaretine ilişkin yasak ve kısıtlama
26

, halka açık şirketlerin bağış 

yapabilmelerinin esas sözleşme iznine bağlanması
27

, tasfiye halindeki ticaret 

şirketlerinin ehliyetinin “tasfiye amacı” ile sınırlı tutulması (TTK m. 269; 328; 

533/2; 643) gibi. 

Kanun koyucu, AET 68/151 sayılı Şirketler Yönergesini esas alarak 

konu sınırlaması anlayışından vazgeçmiştir. Anılan Şirketler Yönergesi şu 

hükmü içermektedir: “Şirket, faaliyet konusuna girmese bile, organları 

tarafından yapılan işlemlerden dolayı bu işlemler kanunen organlara tanınan 

veya tanınmasına izin verilen yetkileri aşmadığı sürece bağlıdır.  

                                                                                                                   
c)  Ana faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde 

yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde 

on ve daha fazlasına sahip olduğu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı 
ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini geçmeyecek şekilde verilen garanti ve kefaletler hariç olmak 

üzere garanti, kefalet ve teminat mektubu veremez. Bu oranı yüzde beşe kadar azaltmaya veya 

yüzde yirmi beşe kadar artırmaya ya da şirket bazında farklılaştırmaya Kurul yetkilidir. 
ç)  2499 sayılı Kanuna göre menkul kıymet ihracı, uluslararası piyasalardan ödünç para alınması, genel 

esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, para piyasalarından ve organize 

piyasalardan fon sağlanması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı 
para toplayamaz.  

(2) Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa 

bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak 

alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring 
şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını aşamaz. 

(3) Bir kambiyo senedinin ciro yoluyla faktoring şirketine devri hâlinde, kambiyo senedinden dolayı 

kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan 
doğruya var olan ilişkilere dayanan def'ileri faktoring şirketine karşı ileri süremez; meğerki, 

faktoring şirketi kambiyo senedini iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

(4) Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama şirketleri finansal 
kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan 

teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere; finansman şirketleri ise alımı kredilendirilen 

mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan 
gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma 

altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta 

sözleşmelerinin yapılmasına aracılık dışında sigortacılık işlemleriyle iştigal edemezler” [Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (RG, 13.12.2012, S. 28496), m. 9]. 

26  “Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan 

sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere 
ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut finansmanı 

kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul 

ticareti olan ortaklıklara katılamazlar” [Bankacılık Kanunu (RG, 01.11.2005, S. 25983 Mükerrer), 
m. 57/2]. 

27  “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay 

dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık 
ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların 

ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir” [Sermaye Piyasası 

Kanunu (RG, 30.12.2012, S. 28513), m. 19/5]. 
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Bununla birlikte, Üye Devletler, işlemin faaliyet konusu dışında 

olduğunun üçüncü kişi tarafından bilindiğini veya halin icabından 

bilinmemesinin mümkün olmayacağını ispatlayan şirketin, faaliyet konusuna 

girmeyen işlemden dolayı bağlı olmayacağını öngörebilirler; şu kadar ki, ana 

sözleşmenin ilân edilmiş olması, bu durumu ispat için tek başına yeterli delil 

olmaz” (m. 9/1)
28

. Doktrindeki eleştiriler; üçüncü kişilerin, işlem ve piyasa 

güveninin korunması, AB müktesebatına uyum çabaları kanun koyucuyu ticaret 

şirketlerinin ehliyetine ilişkin kısıtlamaları kaldırmaya sevk etmiştir
29

. 

Ticaret şirketlerinin “temsiline”
30

 ilişkin hükümler incelendiğinde (TTK 

m. 253; 370; 629), temsil yetkisinin aslında daha doğrusu yönetim organının 

yetkilerinin konu ile sınırlandırıldığı görülecektir
31

. Öyleyse ticaret şirketlerinin 

ehliyeti bakımından bir ayırım yapmak zorunludur. Hak ehliyeti yönünden 

ticaret şirketleri gerçek kişiler gibidir
32

. Teorik olarak ticaret şirketleri gerçek 

kişilere özgü olanlar dışında, bütün hakları edinebilir ve borç altına girebilir. 

Buna karşılık fiil ehliyeti açısından, gerçek kişiler ile tüzel kişilerin aynı 

muameleye tabi tutulması mümkün değildir. Tüzel kişilerin gerçek kişiler ile eşit 

ve sınırsız fiil ehliyetine sahip olmaları söz konusu şirketlerin (ve genel olarak 

                                                 
28  “Acts done by the organs of the company shall be binding upon it even if those acts are not within 

the objects of the company, unless such acts exceed the powers that the law confers or allows to be 

conferred on those organs. 

 However, Member States may provide that the company shall not be bound where such acts are 
outside the objects of the company, if it proves that the third party knew that the act was outside 

those objects or could not in view of the circumstances have been unaware of it; disclosure of the 
statutes shall not of itself be sufficient proof thereof” [OJ, L65, 14.03.1968 (article 9/1)]. Ayrıca 

bkz. DAVIES, Paul L., Principles of Modern Company Law, London 2008, s. 152-155. 
29  Bkz. TEKİNALP, Ünal, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının 

Esasları, İstanbul 2011, p. 12-83. 
30  Tüzel kişilerin iradesi, organlarında meydana gelir ve organları oluşturan gerçek kişiler marifetiyle 

açıklanır (TMK m. 50/1). “Temsil” kavramı, organlar için de kullanılmakla birlikte organ 
marifetiyle yapılan hukuki işlemlere temsil hükümleri (TBK m. 40-47) uygulanmaz (TBK m. 48). 

Organ, tüzel kişinin temsilcisi değil bizzat kendisidir. Organların, yaptıkları işlemlerden 

sorumluluğu, tüzel kişinin niteliğine göre düzenlendiği hükümlere (TMK, TTK gibi) tabidir. Ticaret 
şirketlerinin yönetim organı ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, her bir şirket türü 

bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bkz. PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 

Ankara 2013, s. 50-52; TEKİNALP, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi 
Ortaklığının Esasları, p. 11.01-11.03; OĞUZMAN; SELİÇİ; OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, 

s. 238; AKİPEK; AKINTÜRK; ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri 

Kişiler Hukuku, s. 549-552. 
 Yetkili organın tüzel kişinin parçası, organın açıkladığı iradenin tüzel kişinin iradesi olduğunu fakat 

tüzel kişilerin organları vasıtasıyla temsilini “kendine özgü yasal temsil” kabul eden görüş için bkz. 

ANTALYA, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, s. 
368.  

31  Bkz. BATTAL, Ahmet, “Kefalet Ehliyeti Yönünden Şahıs ve Sermaye Şirketleri”, Banka ve Finans 

Hukuku Dergisi, C. I, S. 2, 2012, s. 42; ARKAN, Sabih, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na İlişkin 
Değerlendirmeler”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildiriler - Tartışmalar, 13-14 Mayıs 

2005, Ankara 2005, s. 49. 
32  Aynı yönde bkz. BİLGİLİ, Fatih; DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, Bursa 2013, s. 53. 
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tüzel kişilerin) varlık gerekçesine, amaçlarına, organ veya yöneticilerin temsil 

yetkisinin kapsamını düzenleyen kurallara aykırıdır. Dolayısıyla ticaret 

şirketlerinin hak ehliyetini TMK m. 48 hükmüne paralel olarak genişleten TTK 

m. 125 hükmünün, temsil yetkisinin kapsam ve içeriği özel olarak 

düzenlendiğinden, aynı genişletici etkiyi fiil ehliyeti bakımından göstermesi 

mümkün değildir. Ticaret şirketlerinin fiil ehliyeti konu ile sınırlandırılmıştır
33

. 

IV) Tüzel kişilerin ve ticaret şirketlerinin ehliyeti sınırsız olmalı 

 mıdır? 

Planlı ekonomi anlayışının zorunlu sonucu olması, izin sistemi, konu 

dışı işlemlerin şirkete ve pay sahiplerine zarar verme endişesi gibi sebepler, 

konu dışı işlemlerin yasak olmasının gerekçeleri olarak kabul edilmektedir. 

Ancak planlı ekonominin yerini serbest ekonomi düzenine bırakması, kural 

olarak izin sisteminden vazgeçilmesi, AB müktesebatına uyum zorunluluğu, 

ticari hayatın gereklilikleri ultra viresin şirket ve pay sahipleri menfaatine 

olmadığı düşüncesini güçlendirmiştir
34

. 

Tüzel kişilere ilişkin TMK m. 48 ile ticaret şirketlerine ilişkin TTK m. 

125 hükümlerinden hareketle hak ehliyeti bakımından gerçek ve tüzel kişilerin, 

kural olarak eşit sayıldıkları söylenebilir. Fakat fiil ehliyeti bakımından gerçek 

ve tüzel kişilerin eşit ve sınırsız ehliyete sahip olmaları anlayışının önemli 

sorunlara yol açması kaçınılmazdır. Karar verme yeteneği ve hukuk süjesi (hak 

sahibi, kişi) olarak nitelikleri gereği gerçek kişilerden farklı olan tüzel kişilerin, 

eşit ve sınırsız ehliyete sahip olmaları düşünülemez. Amaç (konu)
35

 dışı iş veya 

işlemlerin, tüzel kişinin (dernek, şirket) amacını (ideal veya iktisadi) 

önemseyerek üye ya da ortak olan kişilerin iradesine yahut menfaatine uygun 

olup olmayacağı sorunu küçümsenemez. Amaç dışı iş veya işlemler tüzel kişi 

bakımından önemli ve süreklilik taşıyacak nitelikte ise pekâlâ üye ya da 

ortakların iradesi ile tüzük yahut şirket sözleşmesi değiştirilebilir. Gerçi üye 

veya ortakların tüzel kişiden çıkma hakkına sahip olmaları, konu dışı iş veya 

işlemlere muhalefet eden üye ya da ortaklar için bir çözüm yolu olarak 

                                                 
33  PULAŞLI, tüzel kişilerin tam olarak özel hukuka ilişkin fiil ehliyetine sahip olduğunu ifade 

etmektedir. PULAŞLI, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, p. 49. 
34  Ultra viresin lehindeki ve aleyhindeki düşünceler için bkz. SERDER, Anonim Şirketlerin Ehliyeti 

(Özellikle Ultra Vires Doktrini ile Sınırlandırılması), s. 92 vd; YILDIZ, TTK Tasarısı’nda 

Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki “Ultra Vires” Sınırlamasının 

Yerindeliğinin Değerlendirilmesi, s. 323 vd. 
35  Ticaret şirketlerinde amaç, kazanç elde etmektir. Ticaret şirketlerinin (tüzel kişi tacirlerin) adi alanı 

olamayacağından iktisadi (ekonomik) nitelik taşımayan amaçlar için AŞ kurulamaz (TTK m. 19; 

331). Konu ise şirketin, faaliyetlerini yürüteceği iş alanlarını somut olarak gösteren kavramdır. 
Şirket sözleşmelerinde konunun, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde gösterilmesi 

zorunludur. Bkz. ÜLGEN, Hüseyin, “Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti”, Oğuzman’ın Anısına Armağan, 

İstanbul 2000, s. 1285; BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Şirketler Hukuku, s. 207. 
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düşünülebilir. Ancak üye veya ortaklara tanınan çıkma hakkının bütün tüzel 

kişiler bakımından eşit ve sınırsız olmadığı açıktır. Ayrıca konu dışı iş veya 

işlemler için tüzük ya da esas sözleşme değişikliğinin bile aranmadığı hallerde, 

çıkma hakkının çare olarak gösterilmesi, söz konusu kimselerin menfaatlerini 

korumayacak; ideallerini, manevi dünyalarını örseleyebilecektir. Dernekler 

bakımından hiç kimse üye olarak kalmaya zorlanamayacağı için çıkma hakkının 

kullanılması kolaylaştırılmıştır (TMK m. 66; DK m. 4/c)
36

. Kollektif ve 

komandit şirketlerde şirket sözleşmesinin, ortaklara çıkma hakkı tanıması veya 

şirket sözleşmesi değişikliği ile ortakların şirketten çıkması mümkündür (TTK 

m. 217; 226/2; 328), limited şirkette ise ortaklar, kural olarak, haklı sebeplerin 

varlığında dava yoluyla çıkma hakkını kullanabilir (TTK m. 638/2). İlave olarak 

ortaklara çıkma hakkı tanınabileceği (TTK m. 577/1.k; 638/1) gibi, şirket 

sözleşmesi ile sermaye payının devrinin yasaklandığı veya genel kurulun devre 

onay vermeyi reddettiği hallerde ortakların haklı sebeple şirketten çıkma hakkı 

saklı tutulmuştur (TTK m. 595/5). AŞ’lerde kural olarak bağlam hükümleri 

(TTK m. 490-501)
37

 dışında payın devri engellenmemiştir. AŞ ortakları, devre 

ilişkin kurallara uyarak pekâlâ paylarını devredip şirketten çıkabileceklerdir. 

Ayrıca yeni TTK, AŞ ortaklarına, birleşme
38

 ve şirketteki hâkimiyetin kötüye 

kullanılması
39

 durumunda çıkma hakkı tanımıştır. Bundan başka şirketin, 

işletme konusunun tamamen değiştirilmesine ilişkin genel  kurul kararına 

olumsuz oy vermiş  nama yazılı pay sahipleri, devre ilişkin kısıtlamalara tabi 

olmadan, esas sözleşme değişikliği kararının TSG’de yayımlanmasından itibaren 

altı aylık süreyle sınırlı olarak paylarını devredebilme imkânına sahip 

kılınmışlardır (TTK m. 421/6). Kooperatiflerde açık kapı ilkesi gereği üyeler, 

kooperatifte kalmaya zorlanamaz (Koop. K m. 10; 11/3)
40

. 

                                                 
36  Bkz. DURAL; ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, s. 283. 
37  Nama yazılı pay senetleri, kanunda (TTK m. 491) veya esas sözleşmede (TTK m. 492-498) aksi 

öngörülmedikçe serbestçe devredilebilir (TTK m. 490/1). 
38  “Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık 

haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma 

akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. Birleşmeye katılan  şirketler birleşme 

sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler” (TTK m. 141). 
39  “Hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı 

bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve 

önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa 
geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay 

sahipleri; hâkim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, 

böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle 
veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden 

isteyebilirler. ... Tazminat veya payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği 

veya yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar” (TTK 
m. 202/2). 

40  Esas sözleşme ile kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, en çok 5 yıl için sınırlandırılabilir. 

Yine esas sözleşme ile çıkma hakkının kullanılmasının kooperatifin varlığını tehlikeye düşürmesi 
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Konu dışı işlemler, şirket sözleşmesi değiştirilerek yapılacaksa çıkma 

hakkının ortakları koruyacağı veya özellikle oybirliğini gerektiren hallerde 

değişikliği engelleyeceği ihtimali göz ardı edilemez. Fakat çıkma hakkının, haklı 

sebep şartına bağlandığı durumlarda, konu değişikliğinin veya konu dışı 

işlemlerin, TTK m. 125 hükmünün dayandığı esas bakımından haklı sebep 

olarak kabulü şüpheli görünmektedir. 

Konu dışı işlemler için esas sözleşme değişikliği şartı, ortakların 

menfaatlerinin korunması bakımından önemli bir tedbirdir. Aksi halde ortakların 

sürprizlerle karşılaşması, zarara uğratılması, şirket menfaatlerinin göz ardı 

edilmesi tehlikesi uzak ihtimal değildir. Şüphesiz ortakların ve şirketin menfaati, 

konu dışı işlemlere karşı korunması gereken iyi niyetli üçüncü kişilerin 

menfaatinden daha az öneme sahip değildir. Özellikle şahıs şirketlerinde 

ortakların; iradesini dikkate almayarak, sorumluluğunu genişleten veya 

ağırlaştıran konu dışı işlemlerin bağlayıcı kabul edilmesi, ortaklar arasındaki 

güven esasını hırpalayacak hatta yok edecektir. Bu yüzden konu dışı işlemler 

dâhil olağanüstü işlemlerde ortakların oy birliğini arayan TTK m. 223 hükmü, 

son derece isabetlidir. Tek kişilik anonim ve limited şirketler bakımından ortak, 

genel kurulun bütün yetkilerine sahip olduğundan, konu dışı işlemlerin ortak ve 

şirkete zarar vermesi ihtimali zayıftır. 

Konu dışı işlemler için ortakların iradelerinin ve pek tabii esas sözleşme 

değişikliği şartının aranmaması, ticaret şirketlerinde yönetim ve temsil 

yetkisinin keyfi kullanımı sorununa zemin hazırlayacaktır. Herhangi bir 

sınırlamaya tabi olmadan kullanılacak yönetim ve temsi yetkisi dolayısıyla 

yönetici ve temsilcilerin, işlemin sonucuna göre ya taltif edilmeleri ya da 

azledilmeleri, hatta sorumlulukları (TTK m. 371/1) gündeme gelebilecektir. İyi 

niyetli kimselere karşı konu dışı işlemler geçerli sayılacağından, yönetici ve 

temsilcilerin hukuki sorumlulukları gündeme gelse bile, ortakların ve şirketin 

maruz kalacakları zararın telafisi mümkün olmayabilir. 

D) TTK’NIN KONU DIŞI İŞLEMLERE YAKLAŞIMI 

I) Kural olarak konu sınırlaması kaldırılmıştır.  

Kanun, konu sınırlamasını kaldırmıştır. TTK m. 125/2 gerekçesinde, 

ETK m. 137’nin öngördüğü ve tüm ticaret şirketleri için geçerli olan ultra vires 

ilkesinin kaldırıldığı açıklanmıştır. Ne var ki, kanun koyucu aynı zamanda, konu 

                                                                                                                   
ihtimaline karşılık çıkmak isteyen üyeye, hakkaniyete uygun bir tazminat ödeme yükümlülüğü 

getirilebilir (Koop. K m. 11/1; 10). 
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dışı işlemlerde bulunan ticaret şirketleri için fesih davası yolunu açmış
41

 ve şahıs 

şirketleri dâhil tüm ticaret şirketlerinin ehliyetini konu ile sınırlandırmıştır. 

II)  TTK’da, konu sınırlamasına ilişkin şirket sözleşmesi 

 kayıtlarına, ETK’ya göre daha belirgin ifadelerle yer 

 verilmiştir.  

Ayrı bir kanunla ve TTK’dan önce düzenlenmiş kooperatifler dışında, 

şahıs veya sermaye şirketi ayırımı yapılmaksızın her bir ticaret şirketinin 

sözleşmesinde konunun, “esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış” şekilde 

gösterilmesi zorunludur: 

 Kollektif (ve komandit) “şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların 

yazılması zorunludur: … Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde 

şirketin işletme konusu” (TTK m. 213/1.d; 305/1)
42

. Anonim (paylı komandit ve 

limited) şirket esas sözleşmesine “aşağıdaki hususlar yazılır: 

… Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin 

işletme konusu” (TTK m. 339/2.b; 567; 576/1.b)
43

. TTK m. 43/1 gereği, anonim 

ve limited şirketler ile kooperatiflerin (Koop. K m. 4/1.2; 3/1.2) esas 

sözleşmeleri dışında, ticaret unvanlarında da işletme konularına yer verilmesi 

şarttır
44

. 

III)  Konu ile ilgili esas sözleşme değişikliği kararları ETK’ya göre 

 daha ağır yeter sayıya bağlanmıştır. 

TTK m. 421/3.a’ya göre şirketin işletme konusunun, tamamen 

değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az 

yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla alınır. Ağırlaştırılmış yeter sayıdan kanun koyucunun, konu unsuruna 

özel bir önem atfettiği anlaşılmaktadır. İlk toplantıda öngörülen yeter sayıya 

                                                 
41  Ayrıca bkz. KARAHAN, Sami (Edit)/ARSLAN, İbrahim, Şirketler Hukuku, Konya 2012, s. 388. 
42  “Kollektif şirket mukavelesine aşağıda sayılan hususların yazılması mecburidir. … 
 Şirketin mevzuu” (ETK m. 155/1.4; 244; 476). 
43  “… (E)sas mukavelede şirket mevzuunun hudutlarının açıkça gösterilmiş olması şarttır” (ETK m. 

271/2; 503/3). 
 “Şirketin maksadiyle mevzuunu teşkil eden muamelelerin nev'i ve mahiyeti” (ETK m. 279/2.2; 

478). 

 Limited “şirket mukavelesinde … işletmenin konusu” (ETK m. 506/1.2) 
44  Haklı olarak, ticaret şirketlerinde konu sınırlamasını kaldıran TTK m. 125/2’den hareketle söz 

konusu şirketlerin, ticaret unvanında işletme konusunu gösterme zorunluluğunun yasal dayanağı 

kalmadığı, bu nedenle TTK m. 43/1 hükmünün değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. 
BOZTOSUN, N. Ayşe; ÜNAL, Akın, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, 

İşletme Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Y. 2005, s. 392. 
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ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı yeter sayı aranacaktır (TTK 

m. 421/4). Hükmün aradığı yeter sayı, hem toplantı hem de karar nisabıdır. Bu 

durumda, konu sınırlamasından vazgeçen TTK’nın, konu değişikliği imkânını, 

konu sınırlamasını esas alan ETK’ya göre daha da ağırlaştırmasının gerekçesini 

izah etmek mümkün değildir. ETK m. 388/2 konu ile ilgili esas sözleşme 

değişikliği için ilk toplantıda esas sermayenin üçte ikisine, ikinci toplantıda ise 

yarısına sahip olan pay sahiplerinin çoğunluğunun bulunmasını yeterli 

görmüştür
45

. Karar yeter sayısı, mevcut oyların çoğunluğudur (ETK m. 388/4). 

Şirket konusunun “tamamen” değiştirilmeden daraltılması veya 

genişletilmesine yönelik esas sözleşme değişikliği yeter sayıları için TTK m. 

421/3.a değil, aynı maddenin ilk fıkrasındaki nisap esas alınacaktır. Buna göre 

şirket konusunu daraltan veya genişleten esas sözleşme değişikliği kararları, 

sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunduğu genel 

kurulda, mevcut oyların çoğunluğu ile alınabilecektir (TTK m. 421/1). TTK m. 

421/3 gerekçesinden hareketle, şirket konusunun “tamamen” değiştirilmesi 

ifadesi ile mevcut işletme konusunun terk edilip farklı bir iştigal alanına 

geçilmesinin kastedildiği söylenebilir. Mesela tekstil ürünleri ticaretinden 

vazgeçilip bilgisayar ve sarf malzemeleri ticaretine geçmek gibi. Söz konusu 

gerekçe açıklamasında mevcut konunun değiştirilmeksizin pasif konu kabul 

edilmesi halinin de aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Her ne kadar gerekçede “önemli” konu değişikliklerinin TTK m. 421/3.a’ya 

değil TTK m. 421/1’e tabi olacağı söylense de konuyu daraltan veya genişleten 

değişikliklerin hangi ölçüde önemli ya da önemsiz sayılacağı tereddütlere yol 

açacaktır. Benzer şekilde mevcut şirket konusunun terk edilip ona (çok?) yakın 

yeni bir konuya geçilmesi durumunda hangi yeter sayıların dikkate alınması 

gerekeceği sorununun, mahkeme kararlarına ve doktrine bırakılması, kanun 

koyucunun konu değişikliği hakkındaki tavrını netleştiremediğini göstermesi 

bakımından düşündürücüdür. 

Konu dışı işlemleri yasaklayan ETK’nın esas sözleşme değişikliği 

hükümlerine uymak şartıyla konunun daraltılması, genişletilmesi veya tamamen 

terk edilmesi mümkündür (m. 388). Aynı şekilde konu sınırlamasını kaldıran 

TTK anlayışına göre, farklı yeter sayı aransa da esas sözleşme değişikliği ile 

şirket konusu daraltılabilir, genişletilebilir veya tamamen yeni bir konuya 

geçilebilir. Öyleyse konu değişikliği şartları bakımından her iki kanun 

                                                 
45  “Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantılarında şirket 

sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması 

şarttır. İlk toplantıda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediği takdirde, idare meclisi, umumi heyeti 
usulüne uygun olarak ikinci defa toplantıya çağırabilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için, esas 

sermayenin yarısına malik olan pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir” (ETK m. 

388/2). 
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sistematiğinin hemen hemen örtüştüğü söylenebilir. Dolayısıyla konu ile ilgili 

her türlü değişiklik, esas sözleşme değişikliğini zorunlu kıldığından, konu 

sınırlamasından vazgeçen TTK m. 125 hükmünün, sanıldığının aksine şirket 

yönetici ve temsilcilerine, konu dışı diledikleri iktisadi faaliyete girişme yetkisi 

bahşetmediği tereddütsüzdür.   

IV)  Ticaret şirketlerinde yönetim organının yetkisi (temsil yetkisi), 

 konu ile sınırlandırılmıştır. 

Şahıs ve sermaye şirketi ayırımı yapılmaksızın her bir ticaret şirketinde 

temsil yetkisinin çerçevesini, ETK hükümlerine paralel olarak, şirketin işletme 

konusu belirlemektedir: 

Kollektif ve komandit şirketi “temsile yetkili olan kimse, şirketin 

işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve 

şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir” (TTK m. 233; 318; 565)
46

. 

Anonim ve limited şirketi “temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve 

işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir 

ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı 

işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır” (TTK m. 371/1; 629/1)
47

. 

Yukarıda zikredilen hükümler ticaret şirketlerinin fiil ehliyetinin sınırını 

çizmektedir. Bilindiği gibi organ, ticaret şirketinin temsilcisi değil bizatihi 

kendisidir. Öyleyse yönetim organının kısıtlanan yetkisi, temsil yetkisi ile değil 

fiil ehliyeti ile ilgilidir. Fiil ehliyeti hakkındaki hükümler emredici niteliktedir
48

. 

Bu yüzden ticaret şirketlerinde temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasını 

düzenleyen (TTK m. 233; 371; 629) hükümlerin de emredici nitelikte olduğu 

kabul edilmelidir. 

                                                 
46  Kollektif şirketi “temsile salahiyetli olan kimse, şirketin gayesine dahil olan her nevi iş ve hukuki 

muameleleri şirket namına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak salahiyetini haizdir” (ETK m. 
176/1; 257/1). 

47  Anonim ve limited şirketi “temsile salahiyetli olanlar şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her 

nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak hakkını 
haizdirler” (ETK m. 321/1; 542/1). 

48  OĞUZMAN; SELİÇİ; OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 48; ZEVKLİLER, Aydın; 

ACABEY, Mehmet Beşir; GÖKYAYLA, K. Emre, Medeni Hukuk, Ankara 2000, s. 220. 
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V) Konu dışı işlemlerin sonucu 

1)  Ticaret şirketlerinde konu dışı işlemler bir fesih davası açma 

 sebebidir. 

Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde 

hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret 

şirketleri hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB), bu tür işlem, hazırlık 

veya faaliyetleri öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde fesih davası açabilir 

(TTK m. 210/3)
49

. Buna karşılık TTK m. 210/3 hükmünün muadili ETK m. 

274/2, konu dışı işlemleri vurgulayan bir düzenleme şekline sahip değildir
50

. 

GTB’nin fesih davası açma yetkisi, konu dışı işlemleri yasaklayan ETK 

anlayışı ile uyumludur. Fakat ticaret şirketlerinin ehliyetini kısıtlamak istemeyen 

TTK m. 125 hükmüne rağmen GTB’ye fesih davası açma yetkisi tanınması 

tutarlı ve isabetli olmamıştır. Özellikle madde metni ile çelişkili olan TTK m. 

210/3 gerekçesindeki açıklamalar dikkat çekici ve düşündürücüdür: “… (F)esih 

davası(…) sadece sermaye şirketlerine özgülenmiş(tir). Şahıs şirketlerinde kamu 

düzenine aykırılık olasılığının çok dar varsayımlarda gerçekleşebileceği 

düşünülmüştür. Ayrıca, ultra viresin kaldırılmış olması nedeniyle işletme 

konusuna aykırılığın söz konusu şirketlerde fesih davasına yol açmaması 

gerekir. İşletme konusuna aykırı işlemlerde fesih davasının sermaye 

şirketlerinde korunmuş olması önemli ve etkili aykırılıklarda boşluk 

yaratmamak görüşünden kaynaklanmaktadır. Ancak, mahkemelerin bu sebeple 

fesih davalarını, varolan duruma nazaran daha büyük bir özenle ve yeni ölçekler 

bağlamında ele alacakları şüphesizdir”. 

2)  Konu dışı işlemlerin tabi olacağı hukuki sonuç AŞ’lerle sınırlı 

 olarak düzenlenmiştir. 

a)  Kollektif, komandit ve paylı komandit şirketlerde konu dışı 

 işlemler 

Kollektif ve komandit şirketlerde temsil yetkisi, şirketin işletme konusu 

ile sınırlandırılmış, AŞ’lerden farklı olarak (TTK m. 371/2) konu dışı işlemlerin 

akıbetine değinilmemiştir. Öyleyse TTK 125’in konu sınırlamasını kaldırdığı, 

                                                 
49  Geniş bilgi için bkz. ALIŞKAN, Murat, Türk Ticaret Kanununa Göre Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul 2007, s. 202 vd. 
50  “Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya kamu düzenine aykırı işlemler ve faaliyetlerde 

bulunduğu anlaşılan şirketler aleyhine özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığınca fesih davası açılabilir” (ETK m. 274/2). 
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dolayısıyla konu dışı işlemlerin şirketi bağlayacağı düşünülebilir
51

. Fakat bu 

ihtimalde, temsil yetkisinin “kapsamı”nı açıkça işletme konusu ile sınırlandıran 

TTK m. 233/1’in varlık gerekçesini izah etmek mümkün olmayacaktır
52

. 

Kanun koyucu bilerek veya sehven AŞ’lerde konu dışı işlemleri ve 

ticaret sicilinin üçüncü kişilere etkisini özel olarak düzenleyen TTK m. 371/2 

benzeri bir hükme yer vermediğinden kollektif şirketlerde, iyi niyet – kötü niyet 

ayırımı yapılmaksızın, konu dışı işlemlerin hükümsüz sayılması mümkündür
53

. 

Kollektif şirketlerde “yönetimin kapsamı”nı
54

 düzenleyen TTK m. 223 

hükmünden hareketle temsilcilerin yaptığı konu dışı işlemin askıda hükümsüz 

olduğu söylenebilecektir
55

. Bu sonuç, ortakların menfaatlerini korumakla 

birlikte sicilin olumlu
56

 etkisi gereği üçüncü kişileri mağdur edecektir. Konu dışı 

işlemlerin şirket ve kendi menfaatlerine uygun olduğunu düşünen ortaklar oy 

birliği ile icazet verebilir (TTK m. 223; 226/2)
57

. Tersi durumda konu dışı işlem 

geçersizdir. Üçüncü kişi konu dışı işlemin geçersiz olmasından doğan zararın 

giderilmesini, yetkisiz temsilciden isteyemeyecektir. Zira sicilin olumlu etkisi 

gereği üçüncü kişilerin, tescil ve ilan edilen şirketin işletme konusunu ve 

dolayısıyla konu dışı işlemi bildikleri farz edilecektir (TTK m. 36/3). 

Paylı komandit şirketlerin yönetimi ve temsili, temsilcinin (komandite 

ortak) görev ve yetkileri komandit şirket hükümlerine tabi olduğundan (TTK m. 

565/1) konu dışı işlemler hakkında da aynı sonuç geçerli olmalıdır.  

 

 

                                                 
51  Ayrıca bkz. TÜRK, Ahmet, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli Ticaret Şirketlerine İlişkin 

Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. 
Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 2165. 

52  PULAŞLI, kollektif ortaklık sözleşmesinde yazılı işletme konusunun, sadece ortaklar arasındaki 

sorumluluk açısında önem taşıdığı düşüncesindedir (Şirketler Hukuku Genel Esaslar, s. 197). 
53  Bkz. BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 2012, s. 76. 
54  Yönetici ve temsilcilerin farklı kişiler olması mümkün olmakla birlikte uygulamada, her iki yetki 

genellikle aynı kişi veya kişilere aittir. ETK m. 175 hükmünün TTK’ya alınmaması bu eğilimi 
değiştirmez. Bkz. KARAHAN, Sami (Edit)/ÇELİKTAŞ, İlyas, Şirketler Hukuku, Konya 2012, s. 

265; ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, Adana 2013, s. 

288. 
55  Kollektif şirketlerde konu dışı işlemlerin, yetkisiz temsil hükümlerine tabi olacağı yönünde bkz. 

ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2012, s. 231. 
56  Sicilin üçüncü kişilere etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. BİLGE, Mehmet Emin, Ticaret Sicili, 

İstanbul 1999, s. 168 vd; NOMER ERTAN, N. Füsun/ÜLGEN, Hüseyin/TEOMAN, 

Ömer/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan, Ticari İşletme Hukuku, 

İstanbul 2009, p. 864-870; AYHAN, Rıza; ÖZDAMAR, Mehmet; ÇAĞLAR, Hayrettin, 6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2012, s. 183, 

184.  
57  Ayrıca bkz. KARAHAN/ÇELİKTAŞ, Şirketler Hukuku, s. 265, 266. 
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b) Anonim ve limited şirketlerde konu dışı işlemler  

aa) Genel olarak 

AŞ temsilcileri, şirket adına “şirketin amacına ve işletme konusuna 

giren her tür işleri ve hukuki işlemleri” yapabilir
58

. Kanun koyucunun anonim ve 

limited şirketlerde, kural olarak konu dışı işlemlerin şirketi bağlamasını arzu 

ettiği söylenebilir (TTK m. 371/2; 629/1)
59

.  Şirket temsilcilerinin, iyi niyetli 

üçüncü kişilerle yaptığı konu dışı işlemler şirketi bağlar. Yetkisiz işlemin şirketi 

bağlamaması için üçüncü
60

 kişinin, söz konusu işlemin şirketin  konusu dışında 

 bulunduğunu  bildiğini veya bilebilecek durumda bulunduğunu ispat etmek 

şarttır
61

. Konu dışı işlemlerin bilindiği veya bilinebilecek durumda olduğunu 

ispat etmek açısından sicilin olumlu fonksiyonundan yararlanmak mümkün 

değildir. 

Konu dışı işlemlerin etkisi ve sonucuna ilişkin aynı yaklaşım, tasfiye 

amacı dışında yapılan işlemler hakkında da geçerlidir. AŞ’lerin tasfiyesinde 

organların yetkisi, tasfiye amacıyla sınırlandırılmıştır (TTK m 533/2)
62

. Buna 

göre tasfiye memurlarının yetkilerini aşarak yapmış olduğu işlemler, karşı 

tarafın iyi niyetli olması durumunda şirketi bağlayacaktır
63

. Tasfiyenin tescil ve 

ilan edilmiş olması, amaç dışı işlemin bilindiği veya hal ve şartlardan 

bilinebilecek durumda olduğunu ispat etmek bakımından yeterli kabul 

edilmeyecektir (TTK m. 539/2; 643). Görüldüğü gibi tasfiye memurlarının 

üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemlerin sonucu TTK m. 

371/2’ye paraleldir
64

. 

TTK m. 533/2 gerekçesinde, “tasfiye haline girilmesiyle birlikte 

değişikliğe uğrayan ve sınırlanan şirketin ehliyeti değil, organların yetkileridir” 

                                                 
58  PULAŞLI, esas sözleşmede gösterilmesi gereken amaç ve konunun, şirketin hak ehliyeti 

bakımından bir sınırlama teşkil etmeyeceğini, buna karşılık yönetim kurulunun sorumluluğu ve 
üçüncü kişilerin iyi niyetli olup olmadıklarının ispatı bakımından önem taşıyacağını ifade 

etmektedir (Şirketler Hukuku Genel Esaslar, s. 290, 432).   
59  Bkz. TEKİNALP, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, 

p. 12-83; KARAHAN, Sami (Edit)/GİRAY, Rabia Eda, Şirketler Hukuku, Konya 2012, s. 110, 111. 
60  Bir sözleşmenin bu anlamda konu dışı işlemin tarafı için üçüncü kişi ifadesini kullanmak isabetli 

değildir. Bilindiği gibi üçüncü kişi ifadesi, bir hukuki işleme katılmayan (hukuki işlemin tarafları 
dışında kalan) kimseler için kullanılmaktadır.  

61  Konu ile ilgili sınırlama kaldırıldığından iyi niyetin rolüne ilişkin hükmün gereksiz olduğu yönünde 

bkz. MOROĞLU, Erdoğan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu 
Tasarısı Taslağı Değerlendirme ve Öneriler, Ankara 2006, s. 170. 

62  Bkz. ŞENER, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, s. 604, 605. 
63  Tasfiye amacına aykırı işlemlerin şirketi bağlamayacağı düşüncesi için bkz. PULAŞLI, 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, p. 23. 
64  TTK m. 539/2, 371/2’nin tekrarı niteliğinde olduğundan atıf ile yetinilebilirdi. Ayrıca bkz. 

BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Şirketler Hukuku, s. 380, 381. 
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şeklindeki açıklamaya rağmen, hangi ehliyet türünün kastedildiği 

anlaşılamamaktadır. Organlar
65

 şirketin, TBK m. 40-47 hükümlerinde 

düzenlenen temsilcileri
66

 olmadığına göre kısıtlanan, temsil yetkisi değil şirketin 

iradesi dolayısıyla fiil ehliyetidir (TMK m. 50). 

Tasfiye hâlindeki şirket, ticaret unvanını, “tasfiye hâlinde” ibaresini 

ekleyerek kullanmak zorundadır (TTK m. 269; 533/2; 643). Bu zorunluluğun 

sebebi, tasfiye haline giren şirketin fiil ehliyeti tasfiye amacıyla 

sınırlandırıldığından, şirket ile ilişkiye girecek üçüncü kişileri durumdan 

haberdar etmektir
67

. Şu halde tasfiyenin tescil ve ilanı (TTK m. 532; 539/2), 

üçüncü kişilerin; tasfiye amacı dışındaki işlemi bilmesini gerektirmese de ticaret 

unvanı ve içerdiği ek, amaç dışı işlemi bilememesi veya bilebilecek durumda 

olmaması ihtimalini ortan kaldırmaktadır. Bu yüzden aşağıdaki açıklamalar 

tasfiye amacı dışında yapılan işlemler hakkında da geçerlidir. 

bb) Konu dışı işlemlerde iyiniyetin rolü 

TTK m. 371/2 hükmü gereği şirket ile işlem yapan kişi, yaptığı işlemin 

şirketin konusu dışında  bulunduğunu  biliyor veya durumun gereğinden bilmesi 

gerekiyorsa söz konusu işlem hükümsüzdür. Üçüncü kişilerin, yapılacak işlemin 

şirketin konusuna girmediğini “bilmesi” (müspet vukuf) ile yetinilmemiş, 

bahsedilen işlemin konu dışı olduğunu bilebilecek durumda bulunmamaları şartı 

da aranmıştır. Konu dışı işlemin üçüncü kişiler tarafından, kanunun ifadesiyle 

“durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu”
68

 ispat edilebilirse iyi 

niyetten söz edilemeyecektir. TTK m. 371/2 hükmündeki iyi niyet şartı, TMK 

m. 3/2 hükmü ile örtüşmektedir
69

. Taraf olduğu konu dışı işlem hakkında  

“durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse 

iyiniyet iddiasında bulunamaz” (TMK m. 3/2). Kanun, tescil ve ilan edilen 

işletme konusunun üçüncü kişiler tarafından bilinmemesini mazur görmüştür. 

Fakat karşı tarafın, kurulan sözleşmedeki ticaret unvanını ve dolayısıyla şirketin 

işletme konusunu bilmemesi veya fark edememesi kendisinden beklenen özen 

yükümlülüğüne aykırı olacaktır. 

                                                 
65  AŞ organları için bkz. TEKİNALP, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi 

Ortaklığının Esasları, p. 11.04-11.07. 
66  Tasfiye amacı dışındaki işlemlerin yetkisiz temsil hükümlerine tabi olacağı ve sözkonusu işlemleri 

yapan kimselerin yetkisiz temsilci sıfatıyla üçüncü kişilere karşı sorumlu olacakları yönünde bkz. 
PULAŞLI, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, p. 23. 

67  ARKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2011, s. 262. 
68  Bu ibare TTK m. 371/2 gerekçesinde “halin icabından bilebilecek durumda” olma şeklinde daha 

düzgün ifade edilmiştir. 
69  Bkz. TEKİNALP, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, 

p. 12-84. 



Metin TOPÇUOĞLU  

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 66 

Şirket ile konu dışı işlem yapan kimsenin, durumu bilmiyorsa (iyi 

niyetli) işlem bağlayıcı kabul edildiğinden herhangi bir zararından söz 

edilemeyecektir. Konu dışı işlemi bilen kişinin, işlemin şirketi bağlamaması 

sebebiyle maruz kaldığı zararlar için şirketin temsilcilerine başvurabilmesi 

mümkün değildir
70

. 

cc) Ticaret sicilinin iyiniyete etkisi 

Yeni TTK AŞ esas sözleşmesinin, hem tamamının tescil ve ilan 

olunması şartını aramış, hem de sicilin üçüncü kişilere etkisi ile ilgili 

fonksiyonunu (TTK m. 36/1) sınırlandırmıştır. Sicilin olumlu etkisinden 

yararlanacak esas sözleşme hükümleri, TTK m. 354’de sınırlı sayıda (numerus 

clausus) gösterilmiştir
71

. Sicilin olumlu etkisinden yararlanacak hükümler 

arasında, esas sözleşmede bulunması gerekli asgarî kayıtlar arasındaki “şirketin 

işletme konusu”na (TTK m. 339/2.b) yer verilmemiştir. Bu açıdan kötü niyetin 

ispatı ve sicilin olumlu etkisini sınırlandıran TTK m. 354 arasındaki uyuma 

işaret eden TTK m. 374/2 gerekçesi, kısmen doğru ve tutarlıdır. Gerçekten, 

sicilin olumlu etkisinden yararlanacak esas sözleşme hükümleri içerisinde 

“konu” ile ilgili hükme yer verilmediğinden, bu hususun bilindiği iddiası ileri 

sürülemeyecektir. Buna karşılık sicilin olumlu etkisinden yararlanacak sekiz 

esas sözleşme hükmü arasında “ticaret unvanı”nın da bulunması, kanun 

koyucunun iradesine ters düşmektedir. Anonim ve limited şirketin ticaret 

unvanında, zorunlu unsur olarak şirketin “işletme konusu” ile “anonim şirket” 

(veya limited şirket) kelimelerinin bulunması şarttır (TTK m. 43). Sicilin olumlu 

etkisinden yararlanacak ticaret unvanı (TTK m. 354/1.b), üçüncü kişiler 

bakımından, ticaret siciline tescil ve TSG’de ilan edildiği günü izleyen iş 

gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Üçüncü kişilerin, tescil ve ilan 

edilen ticaret unvanındaki şirketin işletme konusunu bilmediklerine ilişkin 

iddiaları dinlenmeyecektir (TTK m. 36/1, 3)
72

. 

                                                 
70  Ayrıca bkz. PULAŞLI, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, p. 35; 

BİLGİLİ; DEMİRKAPI, Şirketler Hukuku, s. 54, 55. 
71  Bu hususlar şunlardır: 
a)  Esas sözleşmenin tarihi. 

b)  Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c)  Şirketin, varsa süresi. 
d)  Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, varsa imtiyazlar. 

e)  Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları. 

f)  Şirketin nasıl temsil olunacağı. 
g)  Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, unvanları, yerleşme 

yerleri ve vatandaşlıkları. 

h)  Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu takdirde, yönetim 
kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl bildirileceği (TTK m. 354). 

72  TEKİNALP konu ile ilgili şu açıklamaya yer vermektedir: “YTK, esas sözleşmede … AO’nun 

işletme konusunun yazılı olmasının ve bunun da Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olmasının 
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Kanun koyucunun, konu dışı işlemlere sicilin etkisi bakımından 

AŞ’lerle ilgili kısmen uyumlu sayılabilecek yaklaşımı, maalesef limited 

şirketlerde bulunmamaktadır. Sicilin olumlu etkisinden yararlanacak esas 

sözleşme hükümleri içerisinde TTK m. 354’ten farklı olarak “şirketin işletme 

konusu”na da (TTK m. 587/1.c)
73

 yer verilmiş, buna karşılık aynı olumlu etki, 

konu dışı işlemler bakımından TTK m. 371/2’ye yapılan atıf (TTK m 629/1) ile 

bertaraf edilmek istenmiştir. Böylece bir yandan, tescil ve ilan edilen limited 

şirket konusunun üçüncü kişiler tarafından aksinin ispatı mümkün olmayacak 

şekilde bilindiği (TTK m. 36/3; 587/1.c), diğer yandan da aynı tescil ve ilanın, 

konu dışı işlemin taraflarınca bilindiği iddiasının ispatında tek başına yeterli 

                                                                                                                   
üçüncü kişinin iyi niyetli olmadığının ispatı bakımından tek başına delil sayılmayacağını da açıkça 
belirtmiştir (YTK, m. 371.2). Bunun iki sebebi vardır. Birincisi AO’nun işletme konusu YTK’nın 

354. maddesine göre YTK’nın 36. maddesinin birinci fıkrasının uygulanmayacağı hususlardandır; 

yani üçüncü kişi ortaklığın işletme konusunu bilmek zorunda değildir. İkincisi bir işlemin işletme 
konusuna girip girmediği, analizi ve yargılamayı gerektirir. İşletme konusunun ilan edilmiş olması, 

mahkemenin takdirine bağlı bir yardımcı delildir” (Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile 

Tek Kişi Ortaklığının Esasları, p. 12-84). Gerçekten temsile yetkili kişinin yaptığı işlem, şirketin 
işletme konusuna yakın ise bahsedilen işlemin konu dışı olup olmadığı sorunu analizi ve 

yargılamayı gerektirir. Fakat şirketin işletme konusundan farklı alanlarda (mobilya, gıda, tekstil, 

beyaz eşya gibi)  yapılan işlemlerin konu dışı olduğunu tespit etmek için bu tür değerlendirmelere 
ihtiyaç olmayacağı aşikardır. Ayrıca yapılan açıklama, sicilin olumlu etkisinden yararlanacak olan 

ve TTK m. 354 yer verilen ticaret unvanını kapsamadığı için eksiktir. TEKİNALP’in de ifade ettiği 

gibi (Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, p. 12-72), 
“Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar” (TTK m. 372/1). Tescil 

ve ilan edilen ticaret unvanına sicilin olumlu etkisi, konu dışı işlemdeki şirketin ticaret unvanından 
durumun bilinebilir olması (tacirler için basiretli iş adamı gibi hareket yükümlülüğü, tacir 

olmayanlar için TMK m. 3/2), TEKİNALP’in açıklamasının tersine, üçüncü kişilerin şirketin 

işletme konusunu bilmemesi ihtimalini zayıflatmaktadır. 
73  “Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası 

hükmü uygulanmaz: 

a)  Şirket sözleşmesinin tarihi. 
b)  Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c)  Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket sözleşmesinde bu 

konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi. 
d)  Esas sermayenin itibarî değeri. 

e)  Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve her 

ortağın üstlendiği esas sermaye payları. 
f)  Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye payları; bir aynın 

devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlandığı karşı 

edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri. 
g)  Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği.  

h)  Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yerleşim 

yerleri. 
ı)  Temsil yetkisinin kullanılma şekli. 

i)  Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi. 

j)  Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlülükleri, 
esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları.  

k)  Şirket tarafından yapılacak olan ilanların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm 

bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde bildirimde bulunacakları” (TTK m. 587). 
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olmaması (TTK m. 371/2; 629/1) varsayımı esas alınacaktır. Bu çelişkilerin yol 

açacağı sorunların, kanun değişikliği yapılmaksızın aşılması imkânsızdır. 

Kollektif ve komandit şirketlerde, AŞ’lerdeki gibi sicilin olumlu etkisini 

sınırlandıran bir hükme (TTK m. 354) yer verilmediğinden, şirket sözleşmesinde 

bulunması gereken kayıtların tamamının (TTK m. 213; 305) tescil ve ilan ile 

birlikte bilindikleri farz ve kabul edilecektir (TTK m. 36; 215). Öyleyse konu 

dışı işlemi bilmedikleri iddiasına dayanan üçüncü kişilerin, bu iddialarının 

herhangi bir karşılığı bulunmayacaktır
74

.  

dd) Ticaret unvanının iyiniyete etkisi 

Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanının çekirdek kısmı, işletme 

konuları ile şirket ibarelerinden oluşur. Hem anonim (TTK m. 354/1.b) hem de 

limited (TTK m. 587/1.b) şirketlerde, üçüncü kişiler bakımından sicilin olumlu 

etkisinden yararlanacak esas sözleşme kayıtları arasında ticaret unvanı da 

bulunmaktadır. Tacir sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın her kesin, tescil 

ve ilan edilen ticaret unvanındaki işletme konusunu bildiği varsayılmaktadır. 

Tescil ve ilan edilen ticaret unvanını, dolayısıyla anonim ve limited şirket 

konusunu, üçüncü kişilerin bilmedikleri iddialarının, kendilerine herhangi bir 

yarar sağlaması düşünülemez (TTK m. 36/3).  

Kollektif ve komandit şirketlerin ticaret unvanlarında (TTK m. 42), 

şirketin işletme konusuna yer vermek şart değildir. Fakat söz konusu şirketlerin 

ticaret unvanlarında, ek olarak şirketin işletme konusuna yer verilebilir. Bu 

ihtimalde şirket konusunun, hem tescil ve ilanın etkisi, hem de şirketin ticaret 

unvanı kullanma zorunluluğu gereği bilindiği kabul edilecektir. Kollektif ve 

komandit şirketlerin ticaret unvanlarında şirket konusu bulunmuyorsa, tacir 

olmayan kimselerin, konu dışı işlemi bilmemeleri veya hal ve şartlardan duruma 

vakıf olmamaları pekâlâ mazur görülebilecektir. Ancak, tescil ve ilan edilen 

şirket sözleşmesinin zorunlu unsurları arasındaki “işletme konusu”nun, sicilin 

olumlu etkisi sebebiyle bilindiği varsayımı, bu ihtimalin uygulama alanı 

bulmasını engelleyecektir.   

ee) Basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğünün etkisi 

Şirket ile -konu dışı- işlem yapacak müşterilerin niteliği ve çevresi, 

şirketin iştigal alanına göre değişecektir. Fakat herhalde, konu dışı işlemin 

taraflarının, ağırlıklı olarak tacir sıfatını taşıyan kimselerden oluşacağını 

söylemek mübalağa sayılmayacaktır. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, tacir 

                                                 
74  Ayrıca bkz. KENDİGELEN, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk 

Tespitler, İstanbul 2011, s. 169. 
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sıfatını taşıyan veya taşımayan üçüncü kişiler, sicilin olumlu etkisi gereği tescil 

ve ilan edilen ticaret unvanını ve TTK m. 354/1 istisna tutulursa ticaret 

şirketinin işletme konusunu, bilmedikleri iddiasında bulunamayacaklardır. 

Sicilin olumlu etkisinden başka tacirler, basiretli iş adamı gibi hareket etme 

yükümlülüğünün sonucu olarak da şirketin ticaret unvanını ve işletme konusunu 

bilmedikleri gerekçesine dayanamayacaklardır. 

Bilindiği gibi her tacir, basiretli işadamı (TTK m. 18/2) gibi hareket 

etmekle yükümlüdür
75

. Objektif bir özen ölçüsüne dayanan bu yükümlülük 

tacirin, ticari işletmesiyle ilgili faaliyetlerinde ileri görüşlü, sezgili, tedbirli ve 

sağduyulu hareket etmesini gerektirir
76

. Ayrıca tacir, ticari işletmesine ilişkin 

                                                 
75  Bu yükümlülük hakkında bkz. ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 137-140; KARAHAN, Sami, 

Ticari İşletme Hukuku, Konya 2012, s. 104-106; ÇEKER, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 

Ticaret Hukuku, s. 74-76; BİLGİLİ, Fatih; DEMİRKAPI, Ertan, Ticari İşletme Hukuku, Bursa 2012, 
s. 93, 94; KAYAR, İsmail, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2012, s. 127-130; POROY, 

Reha/YASAMAN, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2012, s. 152-155. 
76  Basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğünün kimi yüksek yargı kararlarında zaman zaman 

katı sayılabilecek bir anlayışla değerlendirildiği söylenebilir. Bu yükümlülüğün nasıl anlaşıldığı ve 

uygulandığı bakımından örnek olarak birkaç karar aktarmakta fayda umuyoruz:  

 “Davacı... 2001 yılı Kasım ayında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümetçe uygulanan çıpa 
sisteminin terk edilerek dövizin dalgalanmaya bırakılması sonucu dolar kurunun önceden tahmin 

edilemeyecek derecede yükseldiğini ileri sürerek, …aylık kira bedelinin … uyarlanmasını istemiştir. 

… 
 Devalüasyonların ülkemiz açısından önceden tahmin edilemiyecek bir keyfiyet olmadığı, kur 

politikalarının güvenilir olmadığı bir gerçektir. … Devalüasyon ve ekonomik krizlerin bir anda 
oluşmadığı, piyasadaki belli ekonomik darboğazlardan sonra meydana geldiği bir gerçektir. Davacı 

tacirin ekonomik krizin işaretlerinin belli olduğu bir dönemde, Kasım 2000 krizinden 20 gün önce 

yabancı para üzerinden kira sözleşmesi yapması basiretli bir tacir olarak davranmadığı sonucuna 
varılmalıdır. 

 TTK. 18/1. maddesinde A.Ş.lerin tacir oldukları açıklanmıştır. Aynı Yasanın 20/II maddesinde de 

her tacirin ticaretine ait faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Basiretli bir 
iş adamı gibi davranma yükümü aslında objektif bir özen ölçüsü getirmekte ve tacirin ticari 

işletmesiyle ilgili faaliyetlerinde, kendi yetenek ve imkanlarına göre ondan beklenebilecek özeni 

değil aynı ticaret dalında faaliyet gösteren tedbirli, öngörülü bir tacirden beklenen özeni 
göstermesinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan ve borç 

altına giren tacirin alabileceği tedbirlerle önliyebileceği bir imkansızlığa dayanması kabul 

edilebilecek bir durum değildir. Ülkemizde 1958 yılından beri devalüasyonlar ilan edilmekte sık sık 
para ayarlamaları yapılmakta, Türk parasının değeri dolar ve diğer yabancı paralar karşısında 

düşürülmektedir. Ülkemizdeki istikrarsız ekonomik durum tacir olan davacı tarafından tahmin 

olunabilecek bir keyfiyettir” (YHGK, 07.05.2003, E. 2003/13-332; K. 2003/340). 
 “Uluslararası ticaret yapan firmanın Türk kambiyo mevzuatını bildiğinin kabul edileceği” (Y. HGK, 

T. 16.2.1983; E. 1981/11-440; K. 1983/133).  

 “Uzun süreli kira sözleşmesi yapıp, bu sözleşmeye dayanarak çalışır vaziyette olmayan dava dışı 
şirkete ait fabrikayı faal hale getirmek için bir çok masraf yapan ve tacir olan davacı şirketin, şirket 

adına sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkili olup olmadığını araştırması ve TTK.nun 20/2. maddesi 

anlamında basiretli bir tacir gibi davranması gerekmesi nedeniyle müterafik kusurunun olup 
olmadığı ve bu nedenle hükmedilecek tazminattan indirim yapılması gerekip gerekmediğinin karar 

yerinde tartışılmaması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın mümeyyiz davalılar yararına 

bozulması gerekmiştir” (Y. 11. HD, T. 1.5.2006; E. 2006/3818; K. 2006/4914). 
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işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer 

belgeleri, bu unvan altında imzalamak zorundadır (TTK m. 39/1). Sermaye 

şirketlerinin ticaret unvanının, şirketin “işletme konusu” ve şirket ibaresinden 

oluştuğu (TTK m. 43/1), ticaret şirketlerinin zorunlu esas sözleşme hükümleri 

arasında işletme konusunun bulunduğu, her iki hususu kapsayan hükümlerin 

tescil ve ilan ile bilindikleri varsayımının geçerliliği, tacirin konu dışı işleme 

vukufunu zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla tacirin, konu dışı işlemi bilmemesi 

veya bilebilecek durumda olmaması keyfiyetinden söz edilemeyecektir. Öyleyse 

konu dışı işlemlerin, bilinmesi veya bilinebilecek durumda olması ihtimalinde 

şirketi bağlamayacağı hükmünü içeren TTK m. 371/2’nin, tacirler bakımından 

uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır.  

Basiretli iş adamı gibi hareket yükümlülüğünün etkisi ve sonuçları, 

ticaret unvanında şirket konusuna yer verme zorunluluğu aranmayan kollektif ve 

komandit şirketlerle konu dışı işlem yapan tacirler bakımından aynı ölçüde 

geçerli kabul edilecektir. Özellikle bu şirketlerin ticaret unvanında “ek” olarak 

konuya yer verilmişse, basiretli işadamı gibi hareket yükümlülüğü, konunun fark 

edilmesini gerektirir. Ticaret unvanında şirket konusuna yer verilmemiş ise 

sicilin olumlu etkisi gereği, tescil ve ilan edilen kollektif (ve komandit) şirket 

sözleşmesinin işletme konusunun bilindiği varsayımı geçerli olacaktır. 

Görüldüğü gibi her halükarda, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli iş 

adamı gibi hareket etme yükümlülüğüne tabi olan tacirin; tescil ve ilan edilen 

şirket konusunu, işlem yaptığı kimsenin ticaret unvanını ve unvandaki işletme 

konusunu bilmemesi iddiasına haklılık kazandırmak mümkün olmayacaktır. 

c) Konu dışı işlemlerin sonucu 

Kollektif ve komandit şirketlerde konu dışı işlemlerin akıbetinin, 

yönetim yetkisinin kapsamını düzenleyen TTK m. 223 hükmü çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda konu dışı işlemlerin askıda hükümsüz 

                                                                                                                   
 “Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre basiretli bir tacir olması gereken ticari şirkettir. Sözleşmeyi 

işletme alanını görmeden ve değerlendirmeden düzenlemesi kabul edilemez. Hasılat kirasının bir 

türü olan rödevans sözleşmelerinde de uygulanması gereken B.K.n 274 üncü maddesine göre kiracı 

kendi kusurunda yahut şahsında hadis olan bir arızadan dolayı kiralananı kullanamadığı veya sınırlı 
bir şekilde kullandığı takdirde kiralayan kiralananı sözleşme dairesinde kullanmaya hazır 

bulundurmuş oldukça kiracı kiranın tamamını vermekle yükümlüdür” (Y. 14. HD, T. 25.10.2011; E. 

2011/10111; K. 2011/12662). 
 “Şirketi temsilen faaliyette bulunan yönetim kurulunun, ticaret şirketinin iştigal konularına giren 

bütün faaliyetlerinde ( basiretli bir iş adamı ) gibi hareket etmesi lazımdır. Bunu önemli bir kıstası 

da herhangi bir faaliyetin şirket menfaatına, yararlı olup olmadığıdır. Bu itibarla yönetim kurulu 
mensuplarının sorumluluğunda bu kıstasın esas alınması gerekir. Sorumluluğa karşılık ticari hayatın 

icap ettirdiği yetkilerin tanınmaması basiretli iş adamı gibi hareket etmek olanağı ortadan kaldırır” 

(Y. 11. HD, T. 17.12.1974; E. 1974/3677; K. 1974/3733). 
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olduğu söylenebilecektir. Konu dışı işlem, ortakların icazeti ile ayakta 

tutulabilecek, aksi halde geçersiz olacaktır
77

. 

Ticaret şirketleri dâhil tüzel kişilerin fiil ehliyeti, kendilerini düzenleyen 

kanun ve esas sözleşme (kuruluş senedi, statü, tüzük) hükümlerine göre 

belirlenecektir
78

. Ticaret şirketlerinde yönetim organının yetkileri, her bir şirket 

türü için belirlenmiş ve tanımlanmış işletme konusu ile sınırlıdır. Organ sıfatı ile 

şirket adına hareket edenler, temsilci sıfatı ile değil bizzat şirketin kendi 

iradesini açıklamaktadır. Bu yüzden konu ile sınırlı yetki, temsil yetkisi değil 

şirketin fiil ehliyetidir. Fiil ehliyetinin kapsamını şirketin konusu ile 

sınırlandıran TTK hükümlerinin (m. 233; 318; 565; 371/1; 629/1) emredici 

nitelikleri gereği konu dışı işlemler hükümsüzdür
79

. 

Geçersiz bir işlem daha baştan ölü doğduğundan, sonradan 

diriltilmesine imkân yoktur
80

. İyiniyetli üçüncü kişilerin korunması amacını 

güden TTK m. 371/2 hükmünün, bu kurala istisna getirdiği söylenebilir
81

. 

Anılan hükme göre, durumu bilmeyen veya bilmeleri beklenmeyen üçüncü 

 kişilerin, şirketin temsilcileri ile yaptığı konu dışı işlem geçerli kabul 

edilecektir. Ayrıca yönetim yetkisinin kapsamını belirleyen ve olağanüstü 

işlemlerde ortakların oybirliğini arayan TTK m. 223 hükmünün, hükümsüzlük 

sonucunu esneteceği düşünülebilir. 

                                                 
77  Bu sonuç, TTK m. 223 hükmünden hareketle konu dışı işlemin yaşatılması amacını gütmektedir. 

Aksi düşünce ile kollektif şirketin fiil ehliyetinin, “işletme konusu” ile sınırlandırıldığı (TTK m. 

233) dolayısıyla şirketi temsile yetkili olanların yaptıkları konu dışı işlemin hükümsüz olduğu 

sonucuna da ulaşmak mümkündür. 
78  Tüzel kişiyi düzenleyen kanun ve esas sözleşme hükümlerinde belirlenen amaç dışındaki işlemler 

hükümsüzdür. Bkz. ANTALYA, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, C. I, s. 101. 
79  Statüsü veya taşıdığı belirli şartları gereği gerçek ya da tüzel kişilerin, fiil ehliyetini sınırlandıran 

veya tamamen ortadan kaldıran hükümler, sözkonusu kişilerin korunup gözetilmesi amacına hizmet 

eder. Kural olarak bu hükümlere uymamanın yaptırımı hükümsüzlüktür. Fakat tüzel kişilerden farklı 
olarak gerçek kişilerde fiil ehliyetinin şartlarına [ayırt etme gücü, erginlik, kısıtlı olmama (TMK m. 

10)] göre gerçek kişinin ehliyet derecesi (tam ehliyetli, sınırlı ehliyetli, sınırlı ehliyetsiz, tam 

ehliyetsiz) ve buna bağlı olarak hükümsüzlük yaptırımının çeşidi (mutlak butlan, askıda 
hükümsüzlük) değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. AKİPEK; AKINTÜRK; ATEŞ KARAMAN, Türk 

Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, s. 285vd. 
80  Hukuki işlemlerin hükümsüzlüğünü gerektiren sebepleri topluca şu şekilde sıralamak mümkündür: 

İrade beyanında bulunan kimsenin ehliyetsizliği, işlemin konusunun; emredici hukuk kurallarına, 

genel ahlaka (adaba) aykırı veya imkansız olması, hukuki işlemin sıhhati için aranan şekle 

uyulmaması, hukuki işlemin muvazaalı olması, tasarruf işlemlerinde tasarruf yetkisinin 
bulunmaması ve illi tasarruf muamelelerinde buna temel teşkil eden geçerli bir borçlanma işleminin 

olmamasıdır. Bkz. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2008, s. 300 vd; 

ANTALYA, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, s. 
100 vd. 

81  Ayrıca krş. TOPÇUOĞLU, Metin, Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve 

Hukuki Sonuçları, Ankara 2001, s. 290-292. 
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Anonim ve limited şirketlerde konu dışı işleme taraf olan kimsenin, 

yaptığı işlemin şirketin konusuna girmediğini bilmemesi veya hal ve şartlardan 

öğrenebilecek durumda olmaması ihtimali son derece zayıftır. TTK m. 371/2 

gereği konu dışı olduğu bilinen işlem hükümsüzdür. Ölü doğan konu dışı 

işlemin şirketin konusu değiştirilmeden ve yeniden yapılmadan, tarafların icazeti 

ile geçerli hale getirilmesi mümkün değildir. Lakin TTK m. 371/2 hükmü 

ifadesinden, sicilin olumlu etkisi sınırlandırılmakla AŞ’lerde konu dışı 

işlemlerin, genel olarak ve çoğunlukla geçerli kabul edileceği sonucunu 

çıkarmak mümkündür. Ancak yukarıda açıklandığı gibi, konu dışı işlemlerin 

tacir sıfatını taşıyan kimseler tarafından bilinmemesi ihtimalinden söz 

edilemeyeceği için tacirlerin taraf olduğu söz konusu işlemler, behemehâl 

hükümsüz sayılacaktır. Aynı şekilde tacir sıfatını taşımayan kimselerin taraf 

olduğu konu dışı işlemler de bilindiği veya bilinebilecek durumda olduğu 

(sicilin olumlu etkisi, sicilin etkisinin sınırlandırıldığı hallerde ticaret unvanı 

veya başkaca etkenler) ispat edildiği takdirde hükümsüzdür. Buna karşılık, zayıf 

bir ihtimal olmakla beraber, şirket konusunu bilmeyen kimseler için konu dışı 

işlemler geçerlidir. 

Şirket ile işlem yapan tarafın iyi niyetli olmadığını ispat yükü, şirkete 

aittir
82

. İşlemin konu dışı olduğunu bilmek, tek başına üçüncü kişinin kötü 

niyetli sayılmasını gerektiriyorsa aynı durum yöneticiler hakkında da geçerlidir. 

Bilerek ve isteyerek konu dışı işlemi yapan yöneticilerin, karşı tarafın iyi niyetli 

olmadığını iddia ve ispat ederek işlemin hükümsüzlüğüne dayanması hakkın 

kötüye kullanılmasıdır (TMK m. 2/2)
83

.  

d) TTK m. 371/2 hükmünün uygulama kabiliyeti 

Kanun koyucu, anonim ve limited şirketlerde kural olarak, konu dışı 

işlemlerin geçerli olmasını arzu etmiştir. Fakat kanun koyucunun arzusunu 

formüle eden TTK m. 371/2 hükmünün, istenen sonucu gerçekleştirmeye hizmet 

etmeyeceği kuşkusuzdur. Kanun koyucunun arzusunun tam tersine, anonim ve 

limited şirketlerde konu dışı işlemler, pek zayıf ihtimallerle geçerli kabul 

edilebilecektir. 

                                                 
82  Bkz. TEKİNALP, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, 

p. 12-85. 
83  Hakkın kötüye kullanılmasından söz edebilmek için hakkın: 

a)  Esas amacına aykırı kullanılması, 

b)  Yasal bir menfaat olmaksızın kullanılması, 
c)  Dürüstlük, doğruluk ve iş ilişkilerinde geçerli olan karşılıklı güvene aykırı kullanılması, 

 gerekir. Ayrıntılı bilgi ve örnekler için bkz. AKİPEK; AKINTÜRK; ATEŞ KARAMAN, Türk 

Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, s. 186 vd. 
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Konu dışı işlemlerin taraflarının esasen tacir sıfatını taşıyacakları, 

tacirlerin; basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğüne tabi olmaları, her 

türlü yazışmalarında ticaret unvanı kullanma zorunluluğu bulunması, ticaret 

sicilinin tacir sıfatını taşısın taşımasın üçüncü kişilere etkisi, söz konusu 

işlemlerin ayakta tutulması imkânını güçleştirmektedir. 

Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, işletme konusunun 

bilindiği iddiasının ispatı açısından, tek başına yeterli delil olarak kabul 

edilmemiştir. Kanun koyucu tutarlılığını TTK m. 354’te sicilin olumlu 

etkisinden yararlanacak hususlar içerisinde “işletme konusu”na yer vermeyerek 

sürdürmüştür. Ancak aynı hükümdeki “ticaret unvanı” marifetiyle şirketin 

işletme konusunun sicilin olumlu etkisinden yararlanacak olması, kanun 

koyucunun sakındığı etkiyi bertaraf etmektedir. Bu arada TTK m. 371/2’de 

“şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması” ifadesinin kullanıldığı, bittabi 

ticaret unvanının etkisinin de sınırlandırıldığı akla gelebilir. Fakat bu ihtimalde 

TTK m. 354 ile TTK m. 371/2 arasındaki çelişkiyi izah etmek daha da güç 

olacaktır. Aynı çelişkili duruma limited şirketler bakımından sicilin olumlu 

etkisini hem ticaret unvanını hem de şirketin konusunu kapsayacak şekilde 

genişleten TTK m. 587 hükmü eklenebilir. Söz konusu hükümler zorlanarak, 

sicilin olumlu etkisi sınırlandırılsa bile ticaret unvanının rolü, tacirler için 

basiretli hareket etme yükümlülüğü ve TMK m. 3/2 hükmü, konu dışı işlemlerin 

bilinmemesi varsayımını engelleyecektir. 

 Konu sırlamasının kaldırılması (TTK m. 125/2), şirket açısından 

olumlu ve şirketin menfaatine ise işlemin konu dışı olduğunu bilen üçüncü kişi 

ile bilmeyen arasındaki ayırımın gerekçesini izah etmek zordur. Amaç işlem 

güvenliğini temin etmek ve bu yolla üçüncü kişilerin mağduriyetini engellemek 

ise hak ehliyetini genişletip fiil ehliyetini daraltarak bu amacı gerçekleştirmek 

mümkün değildir. 

Görüldüğü gibi konu dışı işlemlere izin veren TTK m 125/2 hükmünün 

uygulama kabiliyeti son derece zayıftır. Kanun koyucu, bir yandan konu 

sınırlamasını kaldırmış, diğer yandan da ticaret şirketlerinin fiil ehliyetini 

kısıtlayarak anılan hükmün hayata geçirilmesini engellemiştir. Kaldırılan konu 

sınırlamasına uygulanabilirlik kazandırmak üzere bir tedbir olarak düşünülmüş 

TTK m. 371 hükmünün de bu amaca hizmet etmeyeceği aşikârdır.  

Ultra vires gerçekten terk edilmek isteniyorsa ticaret şirketlerinin fiil 

ehliyetini kısıtlayan konu ile sınırlı temsil yetkisi anlayışından da 

vazgeçilmelidir. Mevcut hükümlere göre konu dışı işlemlerin riskini, temsil 

yetkisini kullanan yönetim organı yetkilileri (yönetim kurulu, murahhas üye, 

murahhas müdür, müdür, ticari temsilci, ticari vekil, yönetici ortak) 

üstlenecektir. Pek tabii konu dışı işlemler isabetli sonuçlar doğurursa, bu 
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kimseler taltif edilecek veya tersine azledilecekler ve hukuki sorumluluklarına 

gidilecektir. Doğal olarak bu yaptırım şekli ve sonuçlarının, şirket ve ortakların 

menfaatlerini koruyup korumayacağı sorunu tartışmaya açıktır. 

Tek kişilik anonim ve limited şirketler hariç, ticaret şirketlerinin tıpkı 

gerçek kişilerdeki gibi sınırsız ehliyete sahip olması şirket ve ortaklar açısından 

risklere gebedir
84

. Kanun koyucu, TTK m. 125/2 hükmü dışında ayrı ayrı ticaret 

şirketlerini düzenlerken özellikle konu dışı işlemleri kolaylaştırmaktan 

kaçınmıştır. Anlaşılan o ki sınırsız ehliyet anlayışı, kanun koyucunun içine 

sinmemiştir. Yukarıdaki açıklamalardan başka konu dışı işlemler hakkında da 

geçerli olacak şu örnek bile kanun koyucunun sözü ile muradı (amacı) 

arasındaki farklılığı göstermek bakımından kayda değer niteliktedir: Limited 

şirket sözleşmesi ile müdürlerin belirli kararları veya sorunları ortaklar 

kurulunun onayına sunmaları zorunluluğu öngörülse ve ortaklar kurulu söz 

konusu karar ya da sorunlar hakkında onay verse bile bu durum müdürlerin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Ortaklar kurulunun onayı, sadece 

müdürlerin tazminat yükümlüğünün belirlenmesinde (TBK m. 51, 52) dikkate 

alınacaktır (TTK m. 625/2)
85

. Şu halde ortaklar kurulunun onayına rağmen konu 

dışı işlemleri icra eden limited şirket müdürünün sorumluluğunu kabul etmek, 

ne hakkaniyet ne de TTK m. 125 anlayışı ile izah edilebilir. 

3) Konu dışı işlemlerin ileri sürülmesi 

Kollektif şirketlerde bir yöneticinin yaptığı işe, şirket yararına 

görmediği gerekçesi ile aynı konuda yönetim hakkına sahip olan diğer yönetici 

itiraz edebilir. İtiraz hakkının kullanılması üzerine işlem icra edilemez (TTK m. 

222). Şirketin temsili kapsamında üçüncü kişilerle yapılan işlemlere itiraz 

mümkün değildir. Yönetim hakkına sahip olsun ya da olmasın her bir ortak, 

yönetim yetkisi kapsamına girmeyen, dolayısıyla ancak oybirliği ile yapılması 

mümkün konu dışı işlemin hükümsüzlüğüne dayanabilmelidir. Zira yönetim 

yetkisi şirketin, amacını ve konusunu elde etmek için yapılması gereken olağan 

iş ve işlemler ile sınırlıdır (TTK m. 223). Şirket konusuna girmeyen –

olağanüstü- iş ve işlemler, yönetim yetkisi kapsamına girmediğinden, tüm 

ortakların oy birliği ile yapılabilecektir. 

                                                 
84  Doktrinde bu kanaatin aksine ultra vires ilkesinin pay sahipleri ve alacaklılara yarar sağlamadığı, 

ticari hayatın gereklerine ters düştüğü düşüncelerini de aktarmak gerekir. Bu gerekçeler hakkında 

bkz. YILDIZ, TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki 
“Ultra Vires” Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi, s. 327 vd.  

85  “Hüküm, duraksamaya sebep olan kararların alınmasında ortaklar, yani genel kurul ile yönetim 

arasındaki uyumu sağlama yönünden de yararlı olacaktır. … Ancak genel kurulun onayına rağmen 
sorumluluğun müdürlerde olduğu hükümde açıkça belirtilerek, işlevler ayrılığı, sorumluluk yetkiye 

bağlıdır ilkesinin gereğine uygun hareket edilmiştir. Zorunlu olmayan onayı aramak, yetkiden doğan 

sorumluluğu kaldıramaz” (TTK m. 625 gerekçesi). 
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Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerde konu dışı işlemin 

hükümsüzlüğü, işlemi yapan üye veya müdür dışındaki diğer yönetim kurulu 

üyeleri ya da müdürler yahut ticari temsilciler tarafından ileri sürülebilecektir. 

Özellikle yönetim kurulu üyeleri, şirket yöneticilerinin kanunlara, esas 

sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun 

hareket edip etmediklerinin üst gözetimi yükümlülüğüne tabidirler (TTK m. 

375/1.e). Bu açıdan üye veya müdürün kendisine yönetim ya da imza yetkisi 

(TTK m. 367; 370) verilmiş olup olmamasının önemi yoktur (TTK m. 369)
86

. 

Bu kimselerin, konu dışı işlemlerden dolayı sorumlulukları bulunmamakla 

birlikte, kontrolleri altındaki esas sözleşmeye aykırı iş ve işlemlere karşı sessiz 

kalmaları, sorumluluklarına yol açabilecektir (TTK m. 553/1, 3). Pay 

sahiplerinin, batıl yönetim kurulu kararlarını düzenleyen TTK m. 391’den 

yararlanma imkânı zayıf bir ihtimaldir
87

. 

İşlemin hükümsüzlüğünün, bizzat konu dışı işlemi yapan yönetim 

organı yetkilisi tarafından ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması 

sayılacağından çeşitli sorunları beraberinde getirecektir. “Bir hakkın açıkça 

kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” (TMK m. 2/2). Bir uyuşmazlıkta 

hâkim, hakkın kötüye kullanıldığı halleri resen dikkate alacaktır
88

. Konu dışı 

işlemi bilen ve bizzat yapan şirket temsilcisinin, işlemin karşı tarafına durumu 

bildiğini hatta bilebilecek durumda olduğunu ileri sürerek anılan işlemin şirketi 

bağlamayacağını iddia etmesi TMK m. 2/2 hükmüne aykırıdır. TMK m. 2/2 

hükmü karşında, TTK m. 371/2 hükmünün şirket lehine getirdiği imkândan 

yararlanmak mümkün değildir. 

                                                 
86  TTK m. 369 gerekçesindeki şu açıklamalar özellikle menfaat çatışması bulunan haller bakımından 

önem taşımaktadır: “… şirket menfaatinin dürüstlük kuralına göre gözetilmesi gereğine ilişkin temel 

özen kuralı 6762 sayılı Kanunda açık olarak öngörülmemişti. Bu yüküm ile, yönetim kurulu üyesinin 

kişisel menfaatini, hakim paysahibinin veya paysahiplerinin ve onların yakını olan gerçek ve tüzel 
kişiler ile üçüncü kişilerin menfaatini, şirketin menfaatinin önüne geçirmemesi kastedilmiştir. 

Hüküm, menfaatler çatışması bulunan hallerde yönetim kurulunun gerekli önlemleri almasını ve 

arm's length temelinde yani, hakim ortağı ve onun yakınlarını kayırmadan şirket için, şirketin 
menfaati için rekabet şartlarına uygun olarak pazarlık yapmasını ifade eder”. Ayrıca bkz. 

KERVANKIRAN, Emrullah, “Alman Hukuku’nda Business Judgment Rule’nin Kodifikasyonu – 

Türk ve Amerikan Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e 
Armağan, Birinci Cilt, İstanbul 2007, s. 249-263. 

87  “Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle;  

a)  Eşit işlem ilkesine aykırı olan, 
b)  Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, 

c)  Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını 

kısıtlayan ya da güçleştiren, 
d)  Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır” 

(TTK m. 391). 
88  “… (H)al ve şartlardan bir hakkın doğruluk, dürüstlük, ahlak ve karşılıklı güven kurallarına uygun 

olarak kullanılmamış olduğunu veya amacından saptırılmış bulunduğunu anlayan hâkim, taraflarca 

bu yolda bir iddiada bulunulmamış olsa dahi, bunu dikkate almalıdır” (AKİPEK; AKINTÜRK; 

ATEŞ KARAMAN, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, s. 193). 



Metin TOPÇUOĞLU  

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 76 

Çelişkili davranış yasağı ve kimsenin kendi kusurlu davranışından yarar 

sağlayamaması ilkeleri, şirket temsilcilerinin bizzat yaptıkları konu dışı 

işlemlerin hükümsüzlüğünü iddia etmeleri ihtimalini zayıflatmaktadır. 

Hükümsüz konu dışı işlem, taraflarca ileri sürülmediği takdirde ifa edilecek ve 

TTK m. 371/2 hükmü fonksiyonsuz kalacaktır. 

 

C) SONUÇ 

I) TTK m. 125 hükmünün konu kısıtlamasını (ultra vires) kaldırmış 

olması, ticaret şirketlerinin mevcut konuları dışında, hukuka ve ahlaka aykırı 

olmayan her türlü iktisadi faaliyeti icra edebilme izni olarak değerlendirilemez. 

Ticaret şirketlerinin temsilinde yetkinin kapsamını, “şirketin işletme konusu” 

belirlemektedir. Kanun koyucu ticaret şirketlerinin hak ehliyetini genişletmiş, 

fiil ehliyetini ise işletme konusu ile sınırlandırmıştır. 

II) Konu dışı işlem yapan ticaret şirketleri hakkında GTB, işlemi 

öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde fesih davası açabilecektir (TTK m. 

210/3). 

III) Anonim ve limited şirketlerde konu dışı işlemin geçerliliği, karşı 

tarafın, işlemin konu dışı olup olmadığını bilip bilmemesine göre tespit 

edilecektir. Konu dışı işlemin tacir tarafı; basiretli işadamı gibi hareket etme 

(TTK m. 18/2) yükümlülüğü gereği konu ve şirket ibaresinden oluşan ticaret 

unvanını (TTK m. 43/1) ve pek tabii şirketin konusunu bilmediğini iddia 

edemeyecektir. Bilme yükümlülüğünün kaynağı, konu dışı işlemi yapan şirketin 

esas sözleşmesinin tescil ve ilanı değil, ticaret unvanı kullanma (TTK m. 39/1) 

ve basiretli işadamı gibi hareket etme yükümlülüğüdür.  

IV) Karşı taraf, tacir değil ve işlemin konu dışı olduğunu bilmiyorsa 

işlem şirketi bağlayacaktır. Bu ihtimalde bile tacir sıfatını taşımayan kişinin, 

TMK m. 3/2’den hareketle, gerekli özeni gösterse idi şirketin kullandığı ticaret 

unvanından konusunu öğrenebileceği iddiasının, başarılı bir şekilde ileri 

sürülebilmesi imkânı göz ardı edilemez. 

V) Genel olarak sicilin olumlu etkisi ve ticaret unvanı kullanma 

yükümlülüğü, tacir sıfatını taşısın veya taşımasın konu dışı işleme taraf olan 

kimsenin, yaptığı işlemin şirketin konusuna girmediğini bilmemesi veya hal ve 

şartlardan öğrenebilecek durumda olmaması ihtimalini son derece 

zayıflatmaktadır. TTK m. 371/2 hükmü, kollektif (komandit) şirketleri 

kapsamadığından, sıfatlarına bakılmaksızın herkes için sicilin olumlu etkisi 

uygulama alanı bulacaktır. Anonim, limited şirket ve kooperatif ticaret 

unvanlarının çekirdek kısmında konu unsuruna yer vermek zorunludur. Kollektif 
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ve komandit şirket ticaret unvanlarında ise ek olarak şirketin işletme konusuna 

yer verilebilecektir. Görüldüğü gibi her halükarda (sicilin etkisi, ticaret unvanı 

ve TMK m. 3/2’nin rolü), ticaret şirketlerinin işletme konusunun bilinmediği 

iddiasına dayanma imkânını zorlaştırmaktadır. 

VI) Kollektif ve komandit şirketlerde konu dışı işlemler, yetkisiz 

temsile ilişkin hükümlere göre muamele görmelidir. Ortaklar, oy birliği ile konu 

dışı işleme icazet verebilir. Oybirliği oluşmaz ise işlem hükümsüz sayılacaktır. 

İşlemin konu dışı olduğunu bilmeyen karşı taraf, sicilin olumlu etkisi sebebiyle 

şirketin yönetici veya temsilcisinden tazminat talep edemeyecektir. 

VII) TTK m. 371/2 gereği konu dışı olduğu bilinen işlem hükümsüzdür. 

İşlem; ölü doğduğundan, şirketin konusu değiştirilmeden ve yeniden 

yapılmadan, tarafların icazeti ile geçerli hale getirilemez. 

VIII) Konu dışı işlemin, üçüncü kişi tarafından bilindiği dolayısıyla 

şirketi bağlamayacağı iddiasını ispat yükü, şirkete ve pek tabii onu temsilen 

sözkonusu işlemi yapan yönetim organına aittir. İşlemin konu dışı olduğunu 

bilen üçüncü kişi, kötü niyetli sayılmaktadır. Aynı durum yöneticiler hakkında 

da geçerlidir. Bilerek ve isteyerek konu dışı işlemi yapan yöneticilerin, karşı 

tarafın iyi niyetli olmadığını iddia ve ispat ederek işlemin hükümsüzlüğüne 

dayanması açıkça hakkın kötüye kullanılmasıdır (TMK m. 2/2). 

IX) Kuvvetle muhtemeldir ki, konu hakkında bilinçli ve istekli olan 

taraflar, hükümsüzlüğe rağmen işlemi ifa ederek istedikleri sonuca 

ulaşacaklardır. 

X) Terk edilen konu sınırlaması, temsil yetkisinin kapsamına ilişkin 

sınırlamalar kaldırılmadan uygulama alanı bulamayacaktır. 
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ÖZET 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil 
yargılanma hakkı; kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme 

tarafından, makul bir süre içerisinde, aleni ve hakkaniyete uygun olarak 
yargılanma şeklinde tanımlanmaktadır. 

Askeri Mahkemeler, Anayasamızda ve ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. 

Anayasanın 36’ncı maddesinde, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, adli, idari ve 
askeri yargılama bakımından herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu 

ifade edilmiştir.  

Günümüzde bağımsız ve tarafsız olmadıkları gerekçesiyle eleştiri 
konusu yapılan Askeri Mahkemelerin, bazı gereklilikler nedeniyle yargı 

sistemimizde bulunması faydalı olacaktır. Bununla birlikte, adil yargılanma 
hakkının sağlanabilmesi açısından mevcut bir takım sıkıntıların da giderilmesi 

gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, Adil Yargılanma Hakkı, Yargı Bağımsızlığı, Askeri 

Mahkeme. 
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2  Askeri Hâkim Üsteğmen (Makalede yayınlanan görüş ve düşünceler tamamen yazarın kişisel 

fikirlerini yansıtmakta olup, hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüş ve düşüncelerini 

yansıtmamaktadır). 
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THE MILITARY COURTS WITHIN THE FRAMEWORK OF 

RIGHT TO A FAIR TRIAL: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

ABSTRACT 

According to sixth article of the European Convention on Human 

Rights; the right to a fair trial is defined as public and a fair trial which 

established by an independent and impartial tribunal within a reasonable time.  

Military Courts are arranged by our Constitution and related laws. 

According to Article 36 of the Constitution everyone has the right to a fair trial 
without any distinction in terms judicial, administrative, and military judgement 

was expressed.  

The presence of Military courts which is the subject of criticism on the 

grounds ‘they are not independent and impartial’, will be useful in our judicial 
system due to some requirements. However, in order to ensure the right to a fair 

trial, some of current problems must be resolved.  

Key Words: European Convention on Human Rights, European Court 

of Human Rights, Right to a Fair Trial, Independence of the Judiciary, Military 
Court. 

 

GİRİŞ 

Bu makalede Türk yargı teşkilatındaki askeri mahkemelerin adil 

yargılanma hakkı kapsamında yer alan ilkelere ne ölçüde uygun olduğu 

incelenmektedir. Askeri mahkemelerin adil yargılanma hakkına uygun olup 

olmadığı araştırılırken başvuracağımız denetim ölçütü, 1982 Anayasası ile 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin bu konudaki kararları olacaktır. Makalenin amacı, hem askeri 

mahkemelerin adil yargılanma hakkına uygunluğu konusunda tespitlerde 

bulunmak hem de tespit edilen sorunlara dair çözüm önerileri sunmaktır. 

Askeri ceza yargısı sorunu yalnızca hukuk devleti ilkesinden uzak az 

sayıdaki otoriter devletlerle sınırlı değildir. Aksine ceza yargılaması yapan 

askeri mahkemeler dünyada oldukça yaygındır. Ayrıca bu mahkemeler sürekli 

olarak uluslararası denetim organlarının eleştirisine maruz kalmaktadır. 

Kuşkusuz karşılaştırmalı hukuk yöntemiyle diğer ülkelerdeki askeri 

mahkemelerin de incelenmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
3
 

                                                           
3  Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Jeanine Bucherer, Die Vereinbarkeit von Militärgerichten 

mit dem Recht auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 8 Abs. 1 AMRK und 

Art. 14 Abs. 1 des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte, Springer Verlag, 

Heidelberg 2005. 
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Ancak böyle bir çalışma bir makaleye sığdırılamayacak kadar kapsamlı 

olacağından, bu makalede yalnızca Türk hukuk düzenindeki askeri mahkemeler 

ele alınacaktır. 

Adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. 

maddesinde düzenlenmiş, 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde açıkça öngörülmeyen 

bu hak, ancak 2001 değişikliğiyle “hak arama özgürlüğü”nü düzenleyen 36. 

maddeye girmiştir. Her ne kadar Anayasanın ilk şeklinde adil yargılamanın kimi 

gerekleri tanınıp güvence altına alınmış olsa da, 2001 değişikliğiyle “adil 

yargılanma”nın bağımsız bir temel hak haline getirilmiş olması önemlidir.
4
 

Adil yargılama, her şeyden önce, bağımsız ve güvenceli hâkimler 

tarafından yapılan, tarafsız yargılama demektir.
5
 Nitekim AİHS’nin 6. 

maddesinin 1. fıkrasına göre, herkes, kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir 

mahkeme tarafından yargılanma hakkına sahiptir. Adil yargılanma hakkı, 

hukukun üstünlüğüne bağlı demokratik toplumun temel değerlerini yansıtan bir 

haklar ve ilkeler bütünüdür. AİHS’nin 6. maddesi, hem bir dizi hakkı içermesi 

ve hem de çok fazla davada ileri sürülmesi ve uygulanması nedeniyle, 

Sözleşme’nin en önemli maddelerinden biridir.
6
  

Adil yargılanma hakkının kapsamında başkaca unsurlar da bulunmakla 

birlikte, konumuz açısından önem taşıyan husus, askeri mahkemelerin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorunu olduğundan, özellikle bu iki husus üzerinde 

durulacaktır. Gerçekten adil yargılanma hakkının diğer unsurlarının yanında, 

özellikle bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma unsuru bakımından, askeri 

mahkemeler sürekli eleştiri konusu olmuştur. Türk Anayasa Mahkemesinin de 

vurguladığı gibi, “yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin ön koşulu ve âdil 

yargılanma hakkının temel güvencesidir. Mahkemelerin bağımsızlığı, genellikle 

hâkimlerin bağımsızlığı kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmakta ve biri 

diğerinin nedeni ve doğal sonucu olarak anlaşılmaktadır. Yargının bir karakteri 

olan bağımsızlık, hâkimin çekinmeden ve endişe duymadan, Anayasa’nın 

öngördüğü gereklerden başka herhangi bir etki altında kalmadan, yansız 

tutumla, özgürce karar verebilmesidir. Hâkim bağımsızlığının yalnız yürütme 

organına karşı değil, demokratik bir toplumda, devlet yapısı içindeki tüm kurum 

ve kuruluşlar ile kişilere karşı da düşünülüp sağlanması gerekir.”
7
 

 

                                                           
4  Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Yayınları, Ankara 2007, s. 193-194. 
5  Erdoğan, s. 194. 
6  Osman Doğru/Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: Açıklama ve Önemli Kararlar, 

Cilt 1, Ankara 2012, s. 609. 
7  AYM Kararı, Esas Sayısı: 2011/64, Karar Sayısı: 2012/168, Karar Günü: 1.11.2012. 
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I.   GENEL OLARAK ÜLKEMİZDE ASKERİ MAHKEMELERİN 

 BUGÜNKÜ DURUMU 

A. Askeri Mahkemeler 

Askeri Mahkemeler 1982 Anayasasının 145’inci maddesinde 

düzenlenerek anayasal bir kurum olarak Türk Milleti Adına yargılama 

faaliyetini yerine getirmektedir. En son 12 Eylül 2010 tarihindeki halk oylaması 

ile kabul edilen değişiklikten sonra Anayasanın 145’inci maddesi: (1)“(Değişik 

madde: 07/05/2010-5982 S.K./15. md.) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve 
disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler 

tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik 

hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla 
görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür. (2) Savaş hali 

haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz. (3) Askerî 
mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili 

oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve 
savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir. (4) Askerî yargı 

organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık 

görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 

düzenlenir.” şeklindedir. 

1. Askeri Mahkemelerin Kuruluşu 

Askeri Mahkemelerin kurulması ve işleyiş tarzı 1961 Anayasası 

döneminde çıkarılan ve halen yürürlükte olan 353 sayılı Askeri Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda (AsMKYUK) düzenlenmiştir.  

Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; 

kolordu, ordu, (deniz ve havada eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile 

Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında Milli Savunma Bakanlığınca kurulur 

(AsMKYUK m.1). Ayrıca Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya 

Genelkurmay Başkanlığının, doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine, diğer 

kıta komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri teşkilatında da Milli Savunma 

Bakanlığınca askeri mahkeme kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Nitekim 

hali hazırda ülkemizde kolordu seviyesinde olmamasına rağmen birçok 

komutanlığın teşkilatında, Milli Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme 

kurulmuştur.  

353 sayılı Kanunun 19 Haziran 2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla 

değişik 2. maddesi uyarınca, Askeri Mahkemeler üç askeri hâkimden kurulur. 

Askerî mahkeme kurulunda bulunan askeri hâkimlerden en kıdemlisi, mahkeme 
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başkanlığı görevini de yapar. 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce 

askeri mahkemeler iki askeri hâkim ile bir subay üyeden oluşmaktaydı. 

Genelkurmay Başkanlığı teşkilatındaki askeri mahkeme ise, general ve 

amiralleri yargıladığı zaman üç askeri hâkim ile subay üye olarak iki general 

veya amiralin katılması suretiyle yargılama yapabilmekteydi. Ayrıca subay-

astsubayların işledikleri suçların dışında kalan belli bazı suçlara ilişkin 

yargılamalar da hâkim sınıfından olan üyelerden biri tarafından tek hâkimli 

olarak yapılıyordu.
8
  

Askeri mahkemelerde subay üyelerin olduğu dönemde, subay üyelerin, 

bağımsız ve tarafsız olmadıkları, komutanlık emrinde görevli oldukları, 

terfilerine esas olacak şekilde komutanlıktan sicil aldıkları, atamalarının 

komutanlık tarafından yapıldığı gibi nedenlerle haklı olarak eleştirilmekteydi.  

Askeri Mahkemeler belirtildiği gibi yargılama sırasında üç askeri 

hâkimden oluşan heyetle yargılama yapmaktadır. Heyetteki en kıdemli hâkim 

üye mahkeme başkanlığı görevini de yerine getirmektedir. Ancak subay ve 

astsubayların işledikleri suçlara ait davalar ile ağır ceza mahkemesinin görevine 

giren suçlara ait davalar hariç olmak üzere, üst sınırı beş yıla kadar (beş yıl 

dâhil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak 

hükmedilecek adli para cezalarını ve güvenlik tedbirlerini gerektiren, Askeri 

Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı suçlara ait davalara tek askeri hâkim 

tarafından bakılmaktadır. Başka bir deyişle subay ve astsubayın işledikleri tüm 

suçların yargılaması heyet tarafından yapılmaktadır. 353 sayılı Kanun general ve 

amirallerin yargılanması bakımından ise ayrıksı bir düzenlemeye giderek, 

bunların Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında kurulu Askeri Mahkemede 

yargılanacağını belirtmiştir.   

2. Görev ve Yetkileri 

Anayasamızın 145’nci maddesine uygun olarak 353 Sayılı Kanunun 

9’uncu maddesinde askeri mahkemelerin görev ve yetkileri “Askeri mahkemeler 

kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların 
asker kişiler aleyhine (İptal ibareler: Anayasa Mah:15/03/2012 tarih 

2011/E,2012/36 K.) (...) (...) yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak 

işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.” şeklinde 

düzenlenmiştir.  

Madde metninde Anayasa Mahkemesi kararından önce “veya askeri 

mahallerde” kavramı da bulunmaktaydı. Bu nedenle askeri mahal olarak kabul 

edilen yerlerde gerçekleşen ve askeri suç olmayan durumlarda dahi askeri 

                                                           
8  Fahrettin DEMİRAĞ, “Anayasal Bir Kurum Olarak Askeri Yargı ve Anayasa Önerileri”, Türkiye 

Barolar Birliği Dergisi, S. 75, Y. 2008, s. 223.  
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mahkemeler görevliydi. Bu durum da eleştirilmekteydi. Esasen söz konusu 

kavram 2010 yılında halk oylaması ile kabul edilen değişikliklerde Anayasanın 

145’inci maddesinden çıkarılmıştı. Bu değişikliğe uygun olarak 353 Sayılı 

Kanunda geçen ibare de Anayasa Mahkemesince ilerleyen süreçte iptal 

edilmiştir.  

353 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca askeri mahkemeler; asker 

kişilerin, askeri olan suçlarına, asker kişilerin asker kişiler aleyhine işledikleri 

suçlarına ve asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak 

işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Hemen belirtmek gerekir 

ki asker kişiler tarafından işlenmiş olsa bile “Devletin güvenliğine, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar” her halde adliye 

mahkemelerinde görülmektedir.  

Anayasamızın 145 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

(CMK) 3/2’nci maddesi uyarınca, Askeri mahkemelerin savaş hali haricinde, 

asker olmayan kişileri yani sivilleri yargılama görevi bulunmamaktadır. 

Anayasamızın 145/3’üncü maddesinde Askerî mahkemelerin savaş halinde 

hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili olduklarının kanunla 

düzenleneceği belirtilmiştir. Buna uygun olarak 353 sayılı Kanunun 14’üncü 

maddesinde, Askeri Mahkemelerin savaş halinde hangi kişiler ve suçlar 

hakkında görevli olduğu düzenlenmiştir.  

353 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, muvazzaf askerler, 

subaylar, astsubaylar, askerî öğrenciler, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, 

sözleşmeli erbaş ve erler, askerlik vazifelerini yapan erbaş ve erler, yedek 

askerler (Askeri hizmette bulundukları sürece), rızası ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerine katılanlar, asker kişi sayılmaktadır.
9
  

Asker kişilerin, yargılamanın devam ettiği süreçte terhis veya TSK’dan 

emeklilik, istifa veya çıkarılma nedenleriyle ilişiklerinin kesilmesi durumu, yani 

“asker kişi” sıfatlarını kaybetmeleri durumu AsMKYUK madde 17’de “Askeri 

mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen 
suçlara ait davalara bu mahkemelerin bakma görevini değiştirmez. Ancak 

suçun; askeri bir suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması (...)  halinde 

askeri mahkemenin görevi sona erer.” şeklinde düzenlenmiştir. Yargılama 

sırasında sanığın askerlikle ilgisinin kesilmesi durumunda, görev bakımından 

herhangi bir değişiklik söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte şayet sanığın 

işlediği suç askeri bir suç değil ise askeri mahkeme görevsiz hale gelmektedir. 

Örneğin sanığın işlediği suç TCK’da yer alan Kasten Yaralama suçu olsun. Bu 

                                                           
9  Önceden silahlı kuvvetlerde çalışan sivil memurlar ile sivil işçilerde askeri kişi sayılmaktayken, 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları üzerine artık TSK’da görevli olsalar dahi sivillerin Askeri 

Mahkemelerde yargılanmalarına son verilmiştir. 
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suç AsCK’da düzenlenmediği veya bu suça atıf yapılmadığı için askeri bir suç 

değildir. İşte kasten yaralama suçundan yargılanan sanığın, askerlikle ilgisinin 

kesilmesi durumunda, yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun (Temyiz 

aşaması dâhil) askeri mahkemeler görevsiz hale gelmektedir. 

Madde metninde “askeri suçlar” ifadesi geçmesi nedeniyle bunun da 

tartışılmasında yarar bulunmaktadır. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda askeri 

suçlar düzenlenmiş ise de, askeri suçların tanımı yapılmamıştır. Uyuşmazlık 

Mahkemesi kararlarında askeri suç, TCK’da kısmen veya tamamen 

düzenlenmeyen, askeri bir hizmet veya görevin ihlalini ifade eden suçlarla, bu 

nitelikte olmamakla birlikte askeri bir menfaati koruma amacı güden, Askeri 

Ceza Kanununda düzenlenen veya burada düzenlenmese bile Türk Ceza Kanunu 

veya başka kanunlara atıf suretiyle uygulama alanı bulan suçlar şeklinde 

tanımlamıştır.
10

  

Askeri Yargıtay ise askeri suçları Uyuşmazlık Mahkemesine benzer 

şekilde, unsurlarının ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanununda yazılı olan 

suçlar (sırf askeri suçlar) ile unsurları kısmen Askeri Ceza Kanununda kısmen 

de diğer ceza kanunlarında gösterilen ve yapılan atıf suretiyle askeri suç haline 

getirilen suçlar (askeri suç benzerleri) şeklinde tanımlamaktadır.
11

  

Bu tanımlamalardan hareketle, asker kişilerin işledikleri, askeri olmayan 

suçları ile askerlik hizmet ve görevi ile de ilgisi olmayan suçları yargılama 

görevinin adliye mahkemelerine ait olduğunu ifade etmememiz gerekir. 

Örneğin; asker kişinin uyuşturucu madde kullanması durumunda bu eylem 

hakkında yargılama görevi adliye mahkemelerine ait olacaktır. Zira uyuşturucu 

madde kullanılması suçu Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Söz konusu 

suçun Askeri Ceza Kanununda düzenlenmemiş olması ve atıf suretiyle de askeri 

suç benzeri haline getirilmemiş olması nedenleriyle, askeri mahkemede 

yargılanma imkânı bulunmamaktadır. 

Yine gerek Anayasamızda, gerekse 353 sayılı Kanunun 9’uncu 

maddesinde “askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara” 

ifadesi geçmesi nedeniyle bu ifadenin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Hangi suçların askerlik hizmet ve görevi ile ilgili oldukları kanunda açıkça 

düzenlenmemiştir. Askerlik hizmet ve görevini; askerlik konusunda yasal 

mevzuatta açıkça yapılacağı yazılmış olan hususlar ile açıkça düzenlenmese 

                                                           
10  Cihan KOÇ, Notlu-Açıklamalı-İçtihatlı-Örnekli TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri 

Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat, Kartal 

Yayınevi, 6. Baskı, Ankara 2007,  s. 256. 
11  Orhan ÇELEN, En Son İçtihatlı, Notlu, Açıklamalı, Ek ve Örnekli, TSK İç Hizmet Kanunu ve 

Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK Personel Kanunu, 
Cantekin Matbaacılık Yayını, 2. Baskı, Ankara-Ağustos 2011, s. 370. 
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bile, yetkili bir amir tarafından yapılması emredilen işler şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Açıkçası bu kavram soyut ve yoruma açık bir ifade tarzıdır. Bu 

bağlamda askerlik hizmet ve görevi kavramının sınırları içtihatlar ile çizilmeye 

çalışılmaktadır.
12

  

 Askeri Mahkemelerin yetkisi ise, teşkilatında askeri mahkeme kurulan 

komutanın kadro ve kuruluş itibariyle emirleri altında bulunan kişiler ile adli 

yönden kendisine bağlanmış birlik mensupları hakkında söz konusudur 

(AsMKYUK m.21). Hangi birliğin, teşkilatında askeri mahkeme kurulan hangi 

komutanlığa bağlı olduğunu Milli Savunma Bakanlığı yayınlamış olduğu bir 

yetki kitapçığı ile belirlemiştir. Uygulamada her ilde askeri mahkeme 

kurulmadığı için, askeri mahkemelerin yetkileri birkaç ildeki askeri birlik ve 

kurum mensuplarını içine alacak şekilde belirlenmiştir.  

B. Askeri Savcılık  

Teşkilatında askeri mahkeme kurulan her kıta komutanı veya askeri 

kurum amirinin refakatinde bir askeri savcı ile yeteri kadar askeri savcı, 

yardımcı olarak bulunmaktadır. 353 sayılı kanunun 9’uncu maddesine göre 

askeri savcılar, asker kişilerin, askeri olan suçları ile bunların asker kişiler 

aleyhine yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait 

soruşturmaları yapmaktadırlar. Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta 

komutanı veya kurum amiri, bir suçun işlendiğini öğrendiği durumda, askeri 

savcılara soruşturma açtırmaktadır. Uygulamada bu duruma “soruşturma emri” 

verilmesi de denilmektedir. Kendisine bu şekilde komutan tarafından soruşturma 

emri verilmesi durumunda veya 353 sayılı kanunun 95’inci maddesinde yazılı 

usul ve yollarla bir suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez, askeri savcı, derhal 

harekete geçerek, kamu davasının açılmasına lüzum olup olmadığına karar 

verilmek üzere bir soruşturma yapmaktadır.   

Soruşturmadan ayrı olarak askeri savcının, yürütmüş olduğu soruşturma 

üzerine kamu davası açılmasına karar verdiğinde, bu davayı askeri mahkemede 

takip etmek, askeri mahkeme tarafından verilen kararı, hukuka aykırı bulursa 

kanun yollarına başvurmak, kesinleşen askeri mahkeme kararlarının yerine 

getirilmesini (infazını) sağlamak, şeklinde sayılabilecek birçok görevi de 

bulunmaktadır.
13

  

Yukarıda da belirtildiği gibi askeri savcı, askeri yargıya tabi olan bir 

suçun işlendiğini öğrendiğinde kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek 

üzere soruşturmaya başlamaktadır. Suçun öğrenilmesi resen olabileceği gibi, 

                                                           
12  Zeynel T. KANGAL, Askeri Ceza Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, s. 242. 
13  Ferhat FERHANOĞLU, “Türk Askeri Yargı Sistemi (Ceza Yargısı)”, Prof. Dr. Faruk EREM 

Armağanı, Türkiye Barolar Birliğini Yayını, Ankara 1999, s. 281. 
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ihbar veya şikâyet yoluyla ya da soruşturma emri ile olmaktadır.
14

 Adli yargıda 

cumhuriyet savcısının resen soruşturmaya başlamasının aksine, askeri yargıda 

askeri savcı, istisnai olarak resen soruşturmaya başlayabilmektedir. Kural olarak 

askeri savcının soruşturma yapabilmesi için, teşkilatında askeri mahkeme 

kurulan komutanın veya kurum amirinin kendisine soruşturma açtırması, 

uygulamadaki deyimiyle, soruşturma emri vermesi gerekmektedir. 

Askeri savcı sadece belli istisnai durumlarda kendiliğinden soruşturma 

yapabilmektedir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren durumlarda
15

 veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
16

, askeri savcı kendiliğinden 

soruşturmaya başlayabilmektedir. Ancak bu iki durumda dahi askeri savcı, 

derhal teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirini 

bu soruşturma konusunda bilgilendirmek zorundadır. 

Pekâlâ, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum 

amirinin, kendisine gelen veya bizzat kendisinin tespit ettiği askeri yargıya tabi 

bir olay hakkında, soruşturma açtırmaması gibi bir durum söz konusu olabilir 

mi? Yani teşkilatında askeri mahkeme kurulan komutanın veya kurum amirinin, 

soruşturma emrinin verilmesi konusunda bir takdir yetkisi var mıdır? Yoksa 

kendisine gelen ihbar ve şikâyetler veya suç dosyaları ile ilgili, soruşturma 

açtırmak zorunda mıdır? Gerek Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 

kararlarında,
17

 gerekse doktrinde genel kabul gören görüşe göre; komutanın 

soruşturma açtırmak konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, isterse kendisine 

yapılan ihbar veya şikâyetler yoluyla ya da bizzat öğrendiği suça konu olay veya 

ilgili kişi hakkında soruşturma açtırmayabileceği dile getirilmektedir.
18

 

Doktrindeki ağırlıklı olarak kabul edilen bu görüşe rağmen, bu 

konudaki görüşümüzü beyan etmeden önce, konunun düzenlendiği kanun 

                                                           
14  Muzaffer Yasin ASLAN, Askeri Yargıda Savcılık, Adil Yayınevi, Ankara 1998, s. 57. 
15  26.09.2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12’nci maddesindeki düzenlemeye göre; 

“Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma 

(m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m.204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), 
hileli iflas (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis 

cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.” 
16  Her ne kadar kanunlarda gecikmesinde sakınca bulunan haller tanımlanmamış ise de, gecikmesinde 

sakınca bulunan halleri; derhal soruşturmaya başlanmadığı durumda delilerin kaybolması, suçun iz 

ve emarelerin ortadan kaybolması veya şüpheli şahısların kaçabilecek durumda olması, şeklinde 

açıklamak mümkündür. 
17  AYİM. 3. Dairesinin 24.11.2005 tarihli 2005/738 Esas, 2005/1340 Karar sayılı, AYİM 3.Dairesinin 

02.04.2009 tarihli 2008/1054 Esas, 2009/385 Karar sayılı kararları. 
18  Hulusi ÖZBAKAN, İlgili Mevzuatı İle İçtihatlı, Gerekçeli, Notlu ve Açıklamalı, Askeri 

Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, C. 1, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1989, 

s. 473, Sahir ERMAN, Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul, Üçdal Neşriyat, Yeniden 

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Bası, İstanbul 1983, s. 412, ASLAN, s. 63-69. 
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maddesinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Zira çok önemli bir konuda kanunla açıkça verilmeyen bir yetkinin, sırf yorum 

yoluyla komutana verildiğinin kabul edilmesinin doğru olmadığı izahtan 

varestedir.  

İdare hukukunda “yetki istisna, yetkisizlik ise kuraldır”. Hiçbir organ 

veya makam kanunla kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanamamalıdır. 

Komutanın soruşturma açtırması ile ilgili konu, 353 sayılı AsMKYUK’un 95 

maddesinin 3’üncü fıkrasında “Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta 
komutanı veya askeri kurum amiri, suç evrakını inceledikten sonra askeri 

savcıya gönderir…” şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin lafzı dikkatlice 

değerlendirilir ise, komutana suç evrakını inceledikten sonra, askeri savcıya 

gönderip göndermeme konusunda herhangi bir takdir yetkisinin verilmediği 

anlaşılmaktadır. Zira maddede “askeri savcıya gönderebilir” şeklinde takdir 

hakkının verildiği bir hükümden ziyade “askeri savcıya gönderir” şeklinde 

emredici bir düzenleme mevcuttur. Kanaatimizce bu ifade karşısında, komutanın 

suç evrakını askeri savcıya göndermekten başka izleyebileceği bir yol mevcut 

değildir. Kanun koyucu bu konuda komutana takdir yetkisi tanımamıştır. Bu 

kanaatimizi anılan kanun maddesinin gerekçesi de teyit etmektedir.
19

 Zira 

gerekçede de belirtildiği gibi, suç evrakının sadece komutanın kanalı ile askeri 

savcılığa gönderileceği öngörülmüştür. Yani askeri savcılığa gönderilmeden 

önce, komutana ilgili evrakın gönderilmesi, bir nevi bürokratik bir usul, 

bürokratik olarak izlenmesi gereken bir yol, aşılması gereken bir aşama olarak 

vazedilmiştir. Komutana kendisine gönderilen evrakı inceleme yetkisinin 

tanınması, bu evrakı inceledikten sonra askeri savcıya gönderip göndermeme 

konusunda bir takdir yetkisinin tanındığı anlamına gelmez. Kanaatimizce 

maddeye bu şekildeki düzenleme, komutana kendisine adli yönden bağlı olan 

birliklerde görev yapan personelin, adli işlemlerine ilişkin bilgi sahibi olması 

için konulmuştur. 

Aksi kanaatte isek de, uygulamada komutanın bu şekilde -var olduğu 

kabul edilen- takdir yetkisine dayanarak askeri savcıya soruşturma açtırmadığı 

nadiren de olsa olmakta ve bu durumlarda, askeri savcının bu işleme karşı 

herhangi bir kanun yoluna başvurma yetkisi bulunmamaktadır. Askeri savcı, 

kendisine yapılan ihbar veya şikâyetlerde, suç evrakını komutana soruşturma 

açtırılması için yolladığı durumlarda, komutan tarafından soruşturma açtırılmaz 

ise, herhangi bir itiraz veya iptal davası açamamaktadır. Kanaatimizce 

                                                           
19  95’inci maddenin gerekçesi; “95’inci madde As.MUK’nun 83’üncü  maddesine mütenazır olup ağır 

cezalı veya gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında soruşturma evrakının nezdinde askeri 

mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri kanalı ile askeri savcılığa intikali 

öngörülmüş…” şeklindedir. 
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komutanın bu kararına karşı askeri savcıya, iptal davası açabilme veya itiraz 

edebilme imkânının tanınması son derece yerinde bir düzenleme olacaktır.
20

 

C. Askeri Hâkim ve Savcıların Hukuksal Statüleri  

Askeri hâkim ve savcıların mesleğe alınmaları, atanma usulleri, terfileri 

ve özlük hakları ile diğer hususlar 26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri 

Hâkimler Kanununda (AsHK) düzenlenmiştir. Askeri hâkim ve savcılar, hukuk 

fakültelerini bitiren muvazzaf subaylardan, hukuk fakültesinde askeri öğrenci 

olarak okutulanlardan, hukuk fakültesi mezunu yedek subaylar arasından ve sivil 

hâkimlerde olduğu gibi hukuk fakültesini bitirdikten sonra yapılan sınavı 

kazananlar arasından seçilir (AsHK m.2).  

Askeri hâkimler, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve 

Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan ve resmi gazetede yayımlanan müşterek 

kararname ile adaylığa (1 yıl süren staj dönemi) kabul edilmektedirler. Askeri 

hâkimlik staj dönemini ve 3 yıllık yardımcılık dönemini başarı ile geçirenler 

askeri hâkimlik sınıfına asaleten geçirilirler. (AsHK m.11) Askeri hâkimlerin 

atanmaları da, göreve alınmalarındaki yöntemle, yani Milli Savunma Bakanı, 

Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzalarını taşıyan ve Resmi Gazetede 

yayınlanan müşterek kararname ile Askeri Hâkimler Kanunu hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, Silahlı Kuvvetler mensuplarının nakil ve tayinleri hakkındaki 

hükümler esas alınarak yapılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, askeri 

hâkimlik bir statü olup, askeri savcılar da esasen bu statüye sahip kişilerdir. 

Başka bir deyişle askeri savcılar da mesleğe kabulleri sırasında askeri hâkim 

olarak kabul edildikten sonra, yapacakları görev olarak askeri savcılık 

görevlerine atanmaktadırlar. Uygulamada zaten askeri savcılar emekli olana 

kadar askeri savcı olarak kalmayıp, bir tayin yerinde askeri savcı olarak görevli 

iken, bir başka tayin yerinde askeri hâkim olarak görev yapabilmektedirler.  

Askeri hâkim ve savcıların Yüksek Mahkeme Üyeleri hariç, 

yükselmeleri kural olarak diğer subaylar gibidir. Diğer subaylardan farklı olarak 

Askeri Yargıtay’dan ve Askeri Adalet Müfettişlerinden aldıkları mesleki siciller 

de yükselmelerinde değerlendirmeye alınmaktadır.  

Askeri hâkimlerin görev yaptıkları kadrolara göre idari sicil alıp 

almamaları değişkenlik göstermektedir. Bu durum AsHK m. 12’de ayrıntılı bir 

                                                           
20  Askeri Savcıya bu şekilde bir itiraz hakkı, Askeri yargı ile ilgili hazırlanan ve 18.03.2011 tarihinde 

TBMM’ye sunulan Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun tasarısında getirilmek istenmişti. Ancak 2011 yılında yapılan genel seçimlere kadar 

yetiştirilememiş olması nedeniyle söz konusu tasarı kadük hale gelmiştir. Tasarının 49’uncu maddesi 
ile AsMKYUK’un 95’inci maddesi değiştirilerek, askeri savcıya komutanın soruşturma açtırmaması 

işlemine karşı AYİM’de iptal davası açması konusunda yetki verilmesi düzenlenmiştir. Tasarının 

tamamı için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-1014.pdf, Erişim Tarihi: 24.10.2012.  
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şekilde düzenlenmiştir. Özet olarak söylemek gerekir ise, askeri hâkimler Milli 

Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığında mevcut olan idari 

görevlerde de görev yapabilmektedirler. İdari görevlerde görev yaptıkları sırada, 

sıralı amirleri tarafından subay sicili almaktadırlar. Ancak Askeri Mahkeme ve 

Savcılıklarda görev yaptıkları sırada askeri hâkimlere subay sicil belgesi 

düzenlenmemektedir. Sadece yardımcı askeri savcılara, askeri savcılar 

(uygulamadaki deyimiyle kıdemli savcı) tarafından idari sicil verilmektedir. 

Bunun dışında askeri hâkim ve savcılara teşkilatında mahkeme kurulan komutan 

veya başka bir kimse tarafından idari sicil verilmemektedir.
21

  

                                                           
21  Askeri hâkim ve savcılara çok yakın bir zaman öncesine kadar aynen diğer subaylarda olduğu gibi 

komutanlık tarafından idari sicil verilmekte ve bu da herkesçe bağımsızlık ve tarafsızlığa aykırı 

olması nedeniyle eleştirilmekteydi. Ancak önce Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 08.10.2009 
tarihli ve 2006/105 Esas, 2009/142 Karar sayılı kararı ve bu karar doğrultusunda 22/05/2012 tarihli 

6318 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle bu durum kaldırılmış ve komutan siciline son verilmiştir. 

Anayasa mahkemesi kararının bir bölümü şu şekildedir: “…Anayasa’nın 9., 138. ve 145. 
maddelerinde öngörülen yargı bağımsızlığının askeri yargı için de geçerli olduğu konusunda kuşku 

bulunmamaktadır. Askeri hâkimlere, bağlı oldukları komutanlar veya askeri kurum amirleri ile 

kıdemli hâkimler tarafından subay sicili verilmesi işlemleri hâkim bağımsızlığı ilkesi ile doğrudan 
ilgilidir. Askeri hâkimlere verilmekte olan subay sicili ile mesleki sicil belgesi, bu kişilerin mesleki 

yükselmelerinde temel alınmakta olup, meslekte yükselmeleri bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Genel olarak hâkim bağımsızlığı kavramı ile aynı anlamda kullanılan yargı bağımsızlığı, hâkimlerin 
kararlarını verirken özgür olmaları, hiçbir baskı ve etki altında bulunmamaları, baskı yapılması kadar 

baskı yapılabilme ihtimalinin de bulunmaması, hâkimin kimseden emir almaması, hukuka ve 
vicdanına göre karar vermesi biçiminde tanımlanmaktadır. Hâkimlerin ve mahkemelerin bağımsızlık 

ve tarafsızlıklarının kuşkuya yer vermeyecek biçimde sağlanması yukarıda anılan anayasal kuralların 

gereğidir. Anayasa’nın 145. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, askeri hâkimlerin özlük işlerinin, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askeri hizmetin gereklerine uygun olarak 

düzenlenmesi zorunluluğu açıktır. Bununla birlikte, askeri mahkemelerin askeri bir düzen içerisinde 

yer almaları ve görev alanlarının askeri konulara özgülenmesi olgusu hâkim bağımsızlığı ilkesinin 
göz ardı edilmesinin nedeni olamaz. Askerlik hizmetinin gerekleri, mahkemelerin bağımsızlığına ve 

bu bağımsızlığın güvencesi ve dayanağı olan hâkimlik teminatına dokunmadığı sürece geçerli 

olabilir. Başka bir deyimle askeri mahkemelerin anayasal yapısı karşısında askerlik hizmetlerinin 
gerekleri nedenine dayanılarak askeri mahkemelerde görev yapan hâkimlerin bağımsızlığının ve 

teminatının zedelenmesine yol açılması savunulamaz. Askeri hizmetin gerekleri hâkimlerin 

bağımsızlığı ve hâkimlik teminatını koruyacak güvenlik alanının sınırına dayandığı anda askerlik 
hizmetlerinin gereklerinin işletilmemesi gerekir. Askeri Hâkimler Kanunu gereğince, askeri hâkim ve 

yardımcıları tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurulması durumunda Askeri 

Yargıtay Daireleri ve Daireler Kurulunca dosyaların incelenmesi sonucunda mesleki sicil notu 
verilmektedir. Bu yolla askeri hâkimlerin mesleki yeterlilikleri denetlenmekte iken, ayrıca sıralı idari 

sicil üstleri ve kıdemli askeri hâkimler tarafından askeri hâkimlere idari sicil düzenlenmesi, askeri 

mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda güvensizlik ve şüphe uyandırabilir. Yargılama 
aşamasında böyle bir güvensizliğin ve şüphenin ortaya çıkma olasılığı, subay sicili uygulamasını 

mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine ve hâkimlik teminatına aykırı kılmaktadır. Bu nedenle nezdinde 

askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum amirleri ile kıdemli askeri hâkimlerin askeri 
hâkimlere subay sicili belgesi vermesi, askeri mahkemelerin bağımsızlığına ve hâkimlik teminatına 

aykırılık oluşturmaktadır.” (Karar 08.01.2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır).  
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Mesleki sicil olarak ise, askeri hâkimler Askeri Yargıtay Daireleri 

tarafından temyiz incelemesi sırasında dosyaları üzerinden, savcılar ise aynı 

şekilde Askeri Yargıtay Başsavcılığı tarafından mesleki sicil almaktadırlar. 

Ayrıca yine her yıl MSB Askeri Adalet Müfettişleri tarafından da denetlenmekte 

ve müfettişler tarafından da mesleki sicil verilmektedir.    

Askeri hâkim ve savcılar, yer teminatı adı verilen bir teminata 

sahiptirler. Coğrafi bölgesine göre üç veya dört yıl olabilen bu süreden önce, bir 

askeri hâkim veya savcının kural olarak başka bir yere tayin edilmesi mümkün 

değildir. Ayrıca görev teminatı da söz konusu olup, dört yıl dolmadıkça aynı ilde 

dahi olsa başka bir göreve rızaları olmadıkça atanamazlar (AsHK. m.16).
22

  

Askeri hâkimler özlük hakları bakımından eşiti adli hâkimlerle aynı 

haklara sahiptirler. Sadece AsHK’da düzenlenmeyen haklar bakımından diğer 

subaylar hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Askeri hâkimler istifa, yaş haddi ve emeklilik konularında diğer 

subaylara ilişkin hükümlere tabidirler (AsHK m. 20, 21 ve 22). AsHK m. 

37’deki “Askeri hâkimler azlolunamazlar. Bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük 

haklarından yoksun kılınamazlar ve bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, 

kendileri istemedikçe altmış yaşını bitirinceye kadar emekliye sevk 
olunamazlar.” şeklindeki hüküm gereğince, 60 yaşından önce askeri hâkimlerin 

kural olarak mesleklerine son verilemez. Bunun istisnası ise aynı kanunun 21 ve 

22’nci maddelerinde düzenlenmiştir. 22’nci maddedeki hükümler göz önüne 

alındığında askeri hâkimlerin iki şekilde mesleklerine son verilebileceği 

düzenlemiştir. Bunlar “Mesleki Yetersizlik” ve “Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum 

Sebebiyle Ayırma”dır.  

Askeri hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında 

işledikleri suçların soruşturulması, müteakiben askeri hâkim hakkında savcı 

tarafından soruşturma yapılması ve yargılanması için izin verilmesi konusunda 

tamamen Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. Bu konular AsHK madde 23 ve 

devamında düzenlenmiştir. Belirtilen düzenlemelere göre; askeri hâkimlerin 

görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlar veya sıfat ve 

görevlerinin gereklerine uymayan hal veya eylemleri yahut askeri yargıya tabi 

şahsi suçları şikâyet ve ihbar edilir veya cereyan eden işlemlerden öğrenilirse, 

soruşturma izni verilmesine lüzum olup olmadığının tespiti için Milli Savunma 

Bakanı tarafından ilgili şahıstan kıdemli bir askeri adalet müfettişi 

görevlendirilir (AsHK m.23/1). Millî Savunma Bakanı, inceleme yapmakla 

                                                           
22  FERHANOĞLU, s. 279, Aslan DURU, “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Askeri Yargı ve Askeri 

Hakimlerin Statüsü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Bolu 2005, s. 16. 
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görevlendirilen askeri adalet müfettişince düzenlenen ve düşüncesini de 

kapsayan evrakı inceler, elde edilen sonuca göre soruşturma yapılması için izin 

verilmesine veya disiplin cezası tayinine ya da soruşturma yapılmasına lüzum 

görmezse evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Millî Savunma Bakanınca 

soruşturma açılmasına izin verildiği takdirde düzenlenmiş olan evrak, gereği 

yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere en yakın askeri mahkemenin 

savcısına gönderilir. Ancak Askeri Yargıtay kadrolarında savcılık ve tetkik 

hâkimliği ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında savcılık ve 

raportörlük görevi yapan askeri hâkimler ile Millî Savunma Bakanlığı 

kadrolarında görevli askeri hâkimler hakkında düzenlenen evrak Genelkurmay 

Başkanlığının bulunduğu yerde kurulan askeri mahkemenin savcısına gönderilir. 

Askeri savcı tarafından iddianame düzenlenmesi halinde iddianamenin kabulü 

ya da iadesi konusunda karar verilmek üzere soruşturma evrakı ve düzenlenen 

iddianame Askeri Yargıtay’a gönderilir. Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulunun 

belirleyeceği daire, iddianamenin kabulüne veya iadesine karar verir. Derecesi 

ve kıdemi ne olursa olsun askeri hâkimlerin, kovuşturması iddianameyi 

değerlendiren Askeri Yargıtay dairesinde yapılır (AsHK m. 25). 

Askeri hâkimlerin işledikleri şahsi suçları bakımından, genel hükümler 

uygulanmakta ise de kanun, hâkimlik teminatı kapsamında ayrıksı bazı özel 

düzenlemeler getirmiştir. Şahsi suçlarda soruşturma o yer Ağır Ceza Mahkemesi 

Cumhuriyet Başsavcısınca ve kovuşturma suçun ağırlığına veya niteliğine 

bakılmaksızın o yer Ağır Ceza Mahkemesince yapılır. Ağır ceza mahkemesinin 

görevine giren suçüstü hallerinde ise, soruşturma genel hükümlere göre 

yapılmakla birlikte, soruşturma yetkili Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı 

vekilleri tarafından bizzat yürütülür. Tüm bu hallerde durumun hemen Millî 

Savunma Bakanlığına bildirilmesi gerekir (AsHK m. 28). Ağır ceza 

mahkemelerinin görevine giren suçüstü halleri dışında, suç işlediği ileri sürülen 

askeri hâkimler, yakalanamaz, üzerleri, konutları ve araçları aranamaz, sorguya 

çekilemezler (AsHK m. 37/5). 

Suç teşkil eden eylemlerden ayrı olarak askeri hâkimler hakkında Milli 

Savunma Bakanı tarafından savunmaları aldırıldıktan sonra disiplin cezası da 

verilebilmektedir. Milli Savunma Bakanı, askeri hâkimler hakkında sadece 

Uyarma ve Kınama cezası verebilmektedir. Ancak verilen bu cezalar kesin olup 

askeri hâkimin itiraz hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca kesin olarak verilen bu 

disiplin cezaları ilgilinin kuvvet komutanlığındaki dosyası ile kıta şahsi 

dosyasına konur ve siciline işlenir (AsHK m. 29). Disiplin cezalarının sadece 

uyarma ve kınama cezası olması bir an için ehemmiyetsiz gibi görünmekte ise 

de, askeri hâkimlerin birinci sınıf hâkimliğe ayrılma ve birinci sınıf olmaları 

bakımından ikiden fazla disiplin cezaları almaması gerekmektedir (AsHK m. 
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15/2-c). Bu bakımdan askeri hâkimler hakkında verilecek disiplin cezaları, özlük 

haklarını son derece etkileyecek sonuçlar doğurabilmektedir.  

D.  Teşkilatında Mahkeme Kurulun Komutan veya Kurum 

 Amirinin Yetkileri 

353 sayılı AsMKYUK teşkilatında mahkeme kurulan komutan veya 

kurum amirine, yargılama ile ilgili gerek soruşturma, gerek kovuşturma, gerekse 

de hükmün infazı sırasında birçok yetki tanıyarak adeta onu yargılamanın bir 

süjesi haline getirmiştir.
23

 353 sayılı kanun bir bütün olarak ele alındığında, 

komutanın veya kurum amirinin, birçok yetkisi bulunmakla birlikte, en önemli 

olan yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz
24

: 

- Bir suçun işlediğinin öğrenilmesi üzerine askeri savcıya soruşturma 

açtırmak (AsMKYUK m. 8/1, 95/3), 

- Askeri savcının yürüttüğü soruşturma hakkında bilgi istemek 

(AsMKYUK m. 8/1, 102) , 

- Soruşturma aşamasında şüphelinin tutuklanmasını askeri mahkemeye 

iletmek üzere askeri savcıdan istemek (AsMKYUK m. 69),  

- Tutuklama isteminin reddine, tutuklamaya ve tutukluluk halinin 

incelenmesi kararlarına itiraz etmek (AsMKYUK m. 74, 75), 

- Şüpheli asker kişinin geçici olarak işten el çektirilmesine karar vermek 

(AsMKYUK m. 84), 

- Askeri savcının vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığı, yetkisizlik 

ve görevsizlik kararlarına itiraz etmek (AsMKYUK m. 107, 112/2), 

- Askeri mahkemenin kararlarına karşı kanun yollarına başvurmak 

(AsMKYUK m. 196, 200, 201/2, 209/2, 233, 248/1, 250/4, 254/5), 

Bu sayılan ve önemli görülen yetkilerine rağmen teşkilatında askeri 

mahkeme kurulan komutan veya kurum amirinin, duruşmada bir tanığın 

dinlenmesini mahkemeden istemek gibi bir yetkisi, yine hâkimin reddini istemek 

gibi yetkileri ise bulunmamaktadır.
25

 

 

 

 

 

                                                           
23  KANGAL, s. 312. 
24  KANGAL, s. 313-314, DEMİRAĞ, s. 126-127, FERHANOĞLU, s. 290-291. 
25  DEMİRAĞ, s. 124. 
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II.  ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ASKERİ 

 MAHKEMELER 

A. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı 

1. Kavram ve Düzenleme 

Türkiye’nin de taraf olduğu İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri 

Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi (AİHS)’nin 6’ncı maddesinde adil 

yargılanma hakkı düzenlenmektedir. Söz konusu bu hak “birden fazla ve çeşitli 

unsurları içeren bir bütündür” şeklinde açıklanmıştır.
26

 Bu unsurların bir kısmı 

madde içinde açıkça sayılmış, diğer bazılarının ise AİHM tarafından zımnen 

maddenin içine dahil olduğu ilerleyen süreçte kabul edilmiştir.
27

 Sözleşmenin 

altıncı maddesi üç fıkradan oluşmaktadır. Her bir fıkrada adil yargılanma 

hakkını içeriğine ilişkin farklı durumlar düzenlenmiştir. Ancak adil yargılanma 

hakkı için genel kuralı içeren hüküm maddenin birinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. 6’ncı maddenin birinci fıkrası, maddenin bütününün sağladığı 

“yargılama usulü ve kurumların güvencesinin kalbi ve kaynağı” olarak 

belirtilmektedir.
28

  

Sözleşmenin “adil yargılanma hakkı” başlığını taşıyan 6’ncı maddesi şu 

şekildedir:  

“1. Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek 

cezai sahada kendisine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar 

verecek olan, kanuni, müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından 

davasının mâkul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette 

dinlenmesini istemek hakkını haizdir.  

Hüküm aleni olarak verilir, şu kadar ki demokratik bir toplulukta âmme 

intizamının veya millî güvenliğin veya ahlâkın yararına veya küçüğün 

menfaati veya dâvaya taraf olanların korunması veya adaletin 

selâmetine zarar verebileceği bazı hususi hallerde, mahkemece zaruri 

görülecek ölçüde, aleniyet dâvanın devamınca tamamen veya kısmen 

Basın mensupları ve halk hakkında tahdidedilebilir.  

2. Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya 

kadar masum sayılır. 

                                                           
26  Feyyaz GÖLCÜKLÜ, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ‘Adil Yargılanma’”, AÜSBFD, Y. 

1994, C. 49, S. 1–2, s. 200. 
27  Serkan YOLCU, “Adil Yargılanma Hakkı Karşısında Yasama Dokunulmazlığını Yeniden 

Düşünmek: Atilla KART Olayı Üzerine Bir Deneme”, AÜHFD, Y. 2011, C. 60, S. 2, s. 378.  
28  Şeref GÖZÜBÜYÜK - Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması - 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Turhan Kitabevi Yayınları, 

9. Bası, Ankara 2011, s.266, YOLCU, s. 378. 
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3. Her sanık ezcümle: 

a) Şahsına tevcih edilen isnadın mahiyet ve sebebinden en kısa bir 

zamanda, anladığı bir dille ve etraflı surette haberdar edilmek,  

b) Müdafaasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara malik 

olmak, 

c) Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi seçeceği bir müdafii veya 

eğer bir müdafi tâyin için mali imkânlardan mahrum bulunuyor ve 

adaletin selâmeti gerektiriyorsa, mahkeme tarafından tayin edilecek bir 

avukatın meccani yardımından istifade etmek, 

d) İddia şahitlerini sorguya çekmek, veya çektirmek, müdafaa 

şahitlerinin de iddia şahitleriyle aynı şartlar altında davet edilmesini ve 

dinlenmesinin sağlanmasını istemek,  

e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde 

bir tercümanın yardımından meccanen faydalanmak,  

haklarına sahiptir.”
29

 

Maddedeki düzenlemeden yola çıkarak genel hatları ile adil yargılanma 

hakkının hangi unsurları içerdiğini incelemeye çalışalım. 

2. Adil Yargılanma Hakkının Unsurları 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6’ncı maddesindeki düzenleme 

karşısında doktrinde adil yargılanma hakkının, temel olarak şu dört unsura sahip 

olduğu dile getirilmiştir. “Mahkeme, kanunilik, bağımsızlık ve tarafsızlık”.
30

 Bu 

dört unsura ek olarak, “makul bir süre içinde yargılanmak, hakkaniyete uygun 

yargılanmak ve aleni olarak yargılanmak” unsurlarının da adil yargılanma 

kapsamında olduğu söylenebilir. Yine maddenin 2’nci fıkrasındaki “masumiyet 

karinesi” ve 3’üncü fıkrasındaki “sanık hakları”nı da bu unsurlara dâhil etmemiz 

mümkündür. Şimdi sırasıyla bu unsurların ayrıntılarını incelemeye çalışalım. 

a. Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı 

Adil yargılanmadan söz edebilmek için, yargılamanın bir “mahkeme”de 

yapılması gerekmektedir. Anayasa Mahkememiz, mahkeme kavramını, “başında 

bir yüksek mahkemenin bulunduğu yargı düzenlerinden birinde yer almak” ve 

uyuşmazlığı çözümlemede “görevli olmak” gibi bir takım sınırlayıcı ve daraltıcı 

                                                           
29  Maddenin Türkçesi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının “UYAP Mevzuat” programından 

alınmıştır.   
30  Kemal GÖZLER, “Askeri Yargı Organlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu 

Sorunu”, İnsan Hakları Yıllığı, C. 21-22, Y. 1999-2000, s. 77-93. 

www.anayasa.gen.tr/askeriyargi.htm,  Erişim Tarihi: 20.03.2011, s. 77-93. 
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unsurlar katarak tanımlamakta ve yorumlamaktadır.
31

 Ancak doktrinde, 

“mahkeme” kavramını dar anlamamak gerektiği, “mahkeme” deyiminin, 

“yargısal görev” ölçütüne göre belirlenerek, görev alanına giren konularda 

usulüne uygun yargılama sonucu, hukuk kurallarına göre uyuşmazlığı çözen 

organın mahkeme olduğu dile getirilmiştir.
 32

  

AİHM içtihatlarında ise “mahkeme” terimi, kanunla kurulan, yürütme 

organı ve taraflar önünde bağımsız ve tarafsız, yargılama usul ve güvencesine 

sahip, görevine dâhil konularda belli bir usul izleyerek ve hukuk kurallarına 

dayanarak, gerektiğinde devlet zoruyla yerine getirilmesi mümkün kararlar 

verme yetkisine sahip bir makamı ifade etmektedir (Demicoli/Malta).
33

 Bu 

bağlamda mahkeme olarak adlandırılmasa da çeşitli karar organlarının, yukarıda 

sayılan özelliklere sahip olması halinde, iç hukukta mahkeme olarak 

değerlendirilmese bile sözleşme organlarınca mahkeme olarak 

değerlendirilebilmesine engel değildir (Campbell ve Fell/İngiltere; H./Belçika; 

Engel et autres/Hollanda; Ringeisen/Avusturya kararları).
34

 Yine bağımsızlık ve 

tarafsızlık şartlarının yerine getirildiği müddetçe bir mahkemenin üyelerinin 

tamamının veya bir kısmının “hâkim” olmaları da gerekmemektedir.  

b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme  

Adil yargılanmanın sağlanabilmesi için AİHS’de de düzenlendiği 

şekilde yargılamanın yapılacağı mahkeme, kanunla kurulmuş olmalıdır. Bu ise 

mahkemenin 1- Özerk olmasını, yani yargılama kabiliyetine ve karar verme 
yetkisine tek başına sahip olmasını, 2- Kesin karar mercii olmasını, yani verdiği 

kararın tek başına uygulama kabiliyetinin olması gerektiğini, 3- Kanuni 

dayanağının bulunmasını, yani yargı yetkisi ve çevresinin kanun yolu ile 
belirlenmiş olması demektir.

35
 Sadece mahkemenin kanunla kurulmuş olması 

yetmemekte, bu mahkemenin yetkileri ile yargılama usullerinin de kanunla 

düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu durum Anayasamızın 142’nci 

maddesinde de “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 

yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” şeklinde belirtilmiştir.  

Sözleşmenin 6. maddesinin düzenlediği “kanunla kurulmuş mahkeme” 

ilkesi, yargılamada doğal (veya kanuni) hâkim güvencesini ifade etmektedir. 

                                                           
31  Hulusi GÜL, “Anayasa Mahkemesi Kararlarındaki “Mahkeme” Kavramına Eleştirel Yaklaşım”, 

Askeri Adalet Dergisi, Y. 27, S. 105, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1999, s. 7. 
32  Özgür ÇÖREZ, “Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Askeri Yargı (Ceza) Sistemi”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, s. 53, Durmuş 

TEZCAN - Mustafa Ruhan ERDEM - Oğuz SANCAKDAR - Murat ÖNOK, İnsan Hakları El 

Kitabı, Ankara, 2006, s.152. 
33  Osman DOĞRU, İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Beta Yayınları, İstanbul 1997, s. 214. 
34  GÖLCÜKLÜ, s. 210. 
35  Cüneyd ALTIPARMAK, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Altıncı Maddesi Kapsamında Adil 

Yargılanma Hakkının Esasları”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_636.htm, Erişim Tarihi: 

15.09.2012. 
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“Tabii hâkim” ya da “doğal yargıç” ilkesi, dar anlamda, “suçun işlenmesinden 

önce kanunla belirlenmiş hâkim” şeklinde tanımlanabilecektir. Ancak bu temel 

tanımın yanına mahkemelere ilişkin görev ve yetki kurallarını, tarafsızlıkla ilgili 

teminatları ve olağanüstü mahkemelerin kurulamaması ilkesini de eklemek 

gerekmektedir.
36

  

Mahkemeyi kuran kanun, kamu makamlarının keyfi müdahalelerini 

önleyici nitelikte düzenlemeler de içermelidir. Aksi takdirde mahkemelere etki 

edilebilmesi gündeme gelebilecek bu da adil yargılanma hakkına halel 

getirecektir. Bu ilke ile, yürütme organının düzenleyici tasarruflarının, yargı 

yerlerinin kuruluş ve yargılama usullerine müdahale etmeleri önlenmek 

istenmiştir. Böylece kişi veya somut olaya göre yargılama organı oluşturma yolu 

kapanacak, böylelikle de olası keyfilikler önlenecektir.
37

  

c. Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme 

Kanaatimizce adil yargılanmanın en önemli unsurunu, bağımsız ve 

tarafsız bir mahkemede yargılanma oluşturmaktadır. Zira maddede sayılan diğer 

tüm hususlar sağlansa dahi şayet yargılama bağımsız ve tarafsız bir şekilde 

yapılmıyor ise, bu mahkemenin adil bir karar vermesi son derece güç olacaktır. 

AİHS’de de düzenlendiği üzere, adil bir yargılanmanın sağlanabilmesi 

ve yine ihtilafın, maddi ve hukuki durumuna uygun olarak karara 

bağlanabilmesi için mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olması gerekmektedir.
38

 

Aslında mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlerin bağımsızlığı eş anlamlıdır. 

Zira mahkemelerin bağımsızlığının, yargı erkinin en önemli öğesi olan 

hâkimlerden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Yine AİHM kararları 

incelendiğinde de genellikle tarafsızlığın ve bağımsızlığın birlikte ele alındığı 

görülmektedir.
39

 Mary L. Volcansek'e göre, bağımsızlık ve tarafsızlık bir 

madalyonun iki yüzü gibidir ve birini diğerinden ayrı düşünmek olanaksızdır.
40

  

                                                           
36  Serkan ERŞEN, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı”, 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 
2007, s. 64. 

37  Başar BAŞARAN, “Adil Yargılanma Hakkı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara 2007, s. 79. 
38  International Institute for the Unification of Private Law, ALI/UNIDROIT Principles of 

Transnational Civil Procedure (Rolf STÜRNER tarafından hazırlanan Uluslararası Medeni 

Yargılama İlkeleri’nin Almanca metninden çeviren: M. Kamil YILDIRIM), 
http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-turkish.pdf, Erişim 

Tarihi: 17.09.2012. 
39  Nur CENTEL, “Türk Hukukunda Askeri Yargıda Görev Yapan Hâkimlerin Statüsü (Askeri 

Hâkimler)”, Askeri Yargıtay’ın 90’nci Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Genelkurmay 

Basımevi, Ankara 2004, s. 114. 
40  Mary L. VOLCANSEK, “Appointing Judges the European Way”, Fordham Urban Law Journal, 

Vol. 34, 2007, s. 365’ten aktaran Levent GÖNENÇ, “Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)  Anayasa Çalışma Metinleri 3, Y. 

2011, s. 8. 
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Mahkemelerin bağımsızlığı; hâkimlerin gerek yürütme gerekse yasama 

organına bağlı olmadıkları, onlardan müstakil oldukları, hâkimlerin bu iki 

organın ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmadan çalışabildikleri, hiçbir 

kişinin veya kurumun hâkimlere emir ve talimat veremedikleri ve tavsiyelerde 

bulunamadıkları anlamlarına gelmektedir.
41

  

Tarafsızlık ise; hâkimin yargılama yaparken taraflara eşit mesafede 

olması, yan tutmaması, objektif olarak iç duygularından sıyrılabilmesi demektir. 

Mahkemenin tarafsız olması sübjektif (hâkimin birey sıfatıyla, bireysel 

tarafsızlığını) ve objektif (kurum olarak mahkemelerin kişiye güven, tarafsız 

görünüm, haklı her türlü şüpheden uzak izlenim bırakması) tarafsızlığı ifade 

eder (Bkz. 10.06.1996 tarihli Pullar/Birleşik Krallık kararı prag.30).
42

 AİHM’e 

göre, hâkimin kişisel tarafsızlığından kuşku duyulmasa bile, objektif olarak 

mahkemenin tarafsız görünümde olmaması, taraflılık kuşkusunun kabulü için 

yeterlidir.  

Yargılamanın sağlıklı yapılabilmesi açısından en temel olması gereken 

husus yargı bağımsızlığıdır. Esasen yargı bağımsızlığı, hâkime verilmiş bir lütuf 

ya da hak değil, bireylerin özgürlüğünü korumaya yönelik bir tedbir; hâkime 

yüklenmiş bağımsız düşünme ve davranma sorumluluğudur. Bu bağlamda yargı 

bağımsızlığı, hukuk devletini oluşturan kilometre taşlarının başında 

gelmektedir.
43

 Başka bir deyişle bir devlette bağımsız ve tarafsız yargının 

bulunması, insanların anayasal haklarının korunmasının ve toplumda sosyal 

istikrarın sağlanmasının temelini teşkil etmektedir.
44

 

AİHM, bir mahkemenin bağımsızlığını tartışırken, üyelerin atanma ve 

görevlerinden alınma usulüne, görev süresine, mahkemede görev yapan üyelere 

emir verme yetkisine sahip bir makamın bulunup bulunmadığına, üyelerin görev 

yaparken her türlü etkiden uzak bir şekilde görev yapmalarını sağlayacak 

önlemlerin alınıp alınmadığına, son olarak mahkemenin objektif olarak bağımsız 

bir görünüm verip vermediğine bakmaktadır.
45

 Yani, dış görünüş ve bu 

                                                           
41  Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2011, s. 380, Sibel İNCEOĞLU, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil 

Yargılanma Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul 2008, s. 166, Mesut EROL, “Kanada’da Mahkemelerin 

Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 86, Y. 2009, s. 314. 
42  Said Vakkas GÖZLÜGÖL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi, Hilmi 

Usta Matbaacılık, Ankara 1999, s. 121. 
43  Yüksel METİN, “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 

Anayasa Yargısı Dergisi, C. 27. Y. 2010, s. 220, Nevin ÜNAL ÖZKORKUT, “Yargı Bağımsızlığı 
Açısından Osmanlı’da ve Günümüz Türkiye’sinde Yargıya Genel Bir Bakış”, AÜHFD, C. 57, S. 1, 

Y. 2008, s. 227. 
44  Alina İANUCENCO, “Adli Sistemin Bağımsızlığı; Tarafsızlığı ve Mesuliyeti”, Anayasa Yargısı 

Dergisi, C. 27, Y. 2010, s. 88. 
45  Bahri ÖZTÜRK/Mustafa Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin 

Yayınları, 11. Baskı, Ankara 2007, s. 177, Serkan CENGİZ/Fahrettin DEMİRAĞ/Teoman 
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görünümün, tarafların adil yargılanmaya ilişkin haklı beklentileri üzerindeki 

etkileri yargılamanın adilliği üzerinde önemli rol oynamaktadır.
46

 Özellikle 

AİHM, bağımsız ve tarafsız olmadığı tespit edilen bir mahkemenin yargıladığı 

kişilere hiçbir şekilde adil yargılama sağlayamayacağı kanaatindedir.
47

 

AİHM tarafsızlık konusunu ise, subjektif (öznel) ve objektif (nesnel) 

olmak üzere ikiye ayırarak incelemektedir (Piersack/Belçika, 

Hauschildt/Danimarka, De Cubber/Belçika, Fey/Avusturya kararları). Subjektif 

tarafsızlık, mahkeme üyesi hâkimin birey sıfatıyla, kişisel tarafsızlığıdır. 

Objektif tarafsızlık ise, kurum olarak mahkemenin kişide bıraktığı izlenim, yani 

yargılanan kişilerde mahkemenin aldığı görünüm, mahkemenin tarafsızlığını 

sağlama adına alınan tedbirler ile, taraflardaki şüpheyi ortadan kaldıran durum 

şeklinde tanımlanmaktadır.
48

 AİHM, bu konuda “adaletin yerine getirilmesi 

yetmez, aynı zamanda yerine getirildiğinin görülmesi lazımdır” sözüne atıfta 

bulunmaktadır. Subjektif tarafsızlık, aksi somut durumda sabit oluncaya kadar 

var sayılmaktadır. 

d. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 

AİHS 6’ncı maddede, herkesin davasının makul süre içerisinde çözüme 

kavuşturulmasını isteme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu bu 

düzenleme ile yargılama faaliyetinin olması gerekenden uzun sürmesi ve bu 

şekilde kişilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Makul süre 

konusu, Anayasamızın 141/4’üncü maddesinde de “Davaların en az giderle ve 

mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” şeklinde 

düzenlenmiştir.  

AİHM, makul süre konusunda her davayı ayrı olarak değerlendirmekte 

ve daha önceden oluşturmuş olduğu bazı kıstaslarla somut durumu 

karşılaştırarak bir sonuca varmaktadır. Yani koymuş olduğu kıstaslar ışığında 

her bir başvuruyu ayrı ayrı ele almaktadır.
49

 

AİHM, makul süre konusunda, davanın süresinin makul olup 

olmadığının belirlenmesinde kullanılan kıstaslar konusunda Zimmermann ve 

                                                                                                                                        
ERGÜL/Jeremy MCBRİDGE/Durçuş TEZCAN, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 

Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 

2008, s.104-105, GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 281, İNCEOĞLU, s. 168.  
46  Birol KIRMAZ, “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Anayasasında Hakimlerin Denetimi ve Yargı 

Bağımsızlığı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Konya 2008, s. 82. 
47  CENGİZ/DEMİRAĞ/ERGÜL/MCBRİDGE/TEZCAN, s.104. 
48  GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 282, İNCEOĞLU, s. 188, GÖZLÜGÖL, s.121, Pullar/Birleşik 

Krallık, Hauschildt/Danimarka, Fey/Avusturya kararlarında bu durumlar açıklanmıştır.  
49  Mükerrem Onur BAŞAR, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Makul 

Sürede Yargılanma Hakkı, On İki Levha Yayınları, İstanbul Temmuz 2011, s. 41, GÖZÜBÜYÜK-

GÖLCÜKLÜ, s. 285.  
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Steiner/İsviçre davası kararının 24’üncü paragrafında “…Sözleşme’nin 6(1). 
fıkrasına giren bir davada sürenin makullüğünü, her olayın özel şartları içinde 

değerlendirmek gerekir (bk. 06.05.1981 tarihli Buchholz kararı, parag. 49). 
Mahkeme, başka şeylerle birlikte, davada ortaya çıkan maddi ve hukuki 

sorunların karmaşıklığına, başvurucuların ve yetkili makamların tutumuna ve 

başvurucular için tehlikede olan şeyin ne olduğuna bakmalıdır. Ayrıca, sadece 
Devlete atfedilebilen gecikmeler, "makul süre" şartına uyulmadığı tespitini haklı 

kılar (bk. ayrıntılardaki farklılıklarla birlikte, 28.06.1978 tarihli König kararı, 
parag. 99, 102-105 ve 107-111, ve yukarıda geçen Buchholz kararı, parag. 

49).” şeklinde tespitlerde bulunmuştur. 

Belirtilen karardan da anlaşılacağı üzere AİHM, makul süre konusunda 

başvuruyu ele alırken, dava konusunun niteliğini, karmaşıklığını, dava konusunu 

çözmenin güçlüğünü, dava ile ilgili toplanacak delillerde karşılaşılan engelleri, 

yargılama sırasında başvuran kişinin tutumunu, yine görevli makamların 

tutumlarını göz önüne almaktadır.
50

 

e. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı 

Hakkaniyete uygun yargılama kavramı aslında AİHS’nin özünü 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda soyut anlamda bir tanımını yapmak güç olmakla 

birlikte, AİHM her somut olay veya duruma göre yargılamanın bütününü göz 

önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun olup olmadığına karar vermektedir.
51

 

Söz konusu kavram maddenin İngilizcesinde “fair hearing” şeklinde 

geçmektedir. Bu kavramı doktrinde “adil muhakeme” şeklinde ifade edenler 

olmakla birlikte
52

 büyük oranda “hakkaniyete uygun yargılama” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

AİHM içtihatları göz önüne alındığında, hakkaniyete uygun yargılama 

belli başlı unsurları içeren çok geniş bir kavram olarak ele alındığı 

görülmektedir. 6’ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen haklar 

hakkaniyete uygun yargılanmanın uzantısıdır. Başka bir deyişle bu fıkralarda 

ifadesini bulan kavramların hakkaniyete uygun yargılamanın minimum 

gerekleridirler.
53

 

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının içerisinde kabul edilen 

haklardan en önemlisi, silahların eşitliği ilkesidir. Silahların eşitliği ilkesi, 

mahkeme önünde yargılanan tarafların (ceza davasında iddia ve savunma, diğer 

                                                           
50  BAŞARAN, s. 41 vd., GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 286-287.  
51  GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 290, İNCEOĞLU, s. 219. 
52  Halil KALABALIK, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayınları, İkinci Baskı, Ankara Mart 2009, s. 

258, Osman DOĞRU, Anayasa İle Karşılaştırmalı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve 

Mahkeme İçtüzüğü, On İki Levha Yayınları, İstanbul Aralık 2010, s. 32 vd.   
53  GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 290. 
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davalarda davacı ve davalı) eşit muamele görmesi ve bu eşitliğin tüm yargılama 

boyunca devam etmesi, herhangi bir tarafın diğer tarafa nazaran dezavantajlı 

durumda olmaması, bir tarafın sahip olduğu haklara diğer tarafın da sahip olması 

şeklinde tanımlanabilir.
54

 Yani davadaki her iki tarafın mücadelesini eşit 

silahlarla yapması anlamına gelmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi hakkaniyete uygun yargılamanın unsurları 

arasında 2 ve 3’üncü fıkralarda düzenlenen haklar bulunmaktadır. Bunlar 2’nci 

fıkrada düzenlenen “masumiyet karinesi” ile 3’üncü fıkrada düzenlenen “sanık 

hakları”dır. Şayet yargılama sırasında tarafların sayılan bu haklara sahip 

olmadığı görülmekte ise, hakkaniyete uygun bir yargılamadan/adil bir 

muhakemeden bahsedilemeyecektir. 

f. Aleni Yargılanma Hakkı 

Adil yargılanmanın bir diğer unsuru ise aleni yargılanma hakkıdır. 

Davanın taraflarının davaya katılma hakları zaten mevcut olduğundan kastedilen 

aleniyetten maksat, doğrudan aleniyet, yani davanın tarafları dışında isteyen 

herkesin, yargılamanın gerçekleştirildiği, duruşmaların yapıldığı yere girip, 

bizzat yargılamayı izleyebilme olanağına sahip olmasıdır.
55

 

Mahkemelerde adil bir yargılamanın yapılıp yapılamadığının denetimi 

yargılamanın aleniyeti ile sağlanabilecektir. Yapılacak bu denetimle de yargıya 

olan güven sarsılmayacaktır. Aleni yargılanmada önemli olan yargılamanın 

yapıldığı mekânlara, duruşma salonlarına, herhangi bir engelle karşılaşılmadan 

girilebilme olanağının bulunmasıdır. Bazı sebeplerle duruşmaya kimsenin 

katılmamış olması aleniyete engel değildir.
56

 

Aleni yargılanma hakkı mutlak olmayıp bazı şartların oluşması 

durumunda sınırlanabilen bir haktır. Davanın önemi ve büyüklüğü, davanın açık 

görülmesi durumunda sosyal hayatta karşılaşılabilecek sorunlar, yargılanan 

kişinin durumu (cinsiyet, yaş küçüklüğü vs.), yargılamaya konu olan suç tipi, 

yargılanan kişinin açık feragati gibi bazı sebeplerle bu hak sınırlanabilmekte ve 

AİHM tarafından da bu durum, ihlal olarak değerlendirilmemektedir.
57

  

 

                                                           
54  Delcourt/Belçika, parag. 28; Monnel ve Morris/İngiltere, parag. 62 ve son, Serdar ÖZGÜLDÜR, 

“Adil Yargılanma Hakkı Merceğinde Ele Alınması Gereken Bir Kod Kanun Hazırlık Çalışması 
Örneği: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanun Tasarısı Taslağı”, AYİM Dergisi, S. 18. 

55  Süha TANRIVER, “Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı”, Türkiye 

Barolar Birliği Dergisi, S. 53, Y. 2004, s. 201. 
56  Başar BAŞARAN, “Aleni Yargılanma Hakkı”, Mevzuat Dergisi, Y. 2, S. 15, Mart 1999, 

http://www.mevzuatdergisi.com/1999/03a/04.htm, Erişim Tarihi: 05.10.2012.   
57  Monnel ve Morris/İngiltere, Zumtobel/Avusturya, Colozza ve Rubinat/İtalya davaları. 
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III.  ASKERİ MAHKEMELERİN ADİL YARGILANMA HAKKI 

 İLKESİNE UYGUNLUĞU SORUNU 

Genel olarak askeri mahkemeleri ve adil yargılanma hakkını 

inceledikten sonra askeri mahkemelerin adil yargılanma hakkına uygunluğu 

sorununu ele alalım. Değerlendirmelerimizi bağımsız ve tarafsız mahkemede 

yargılanma unsuru bakımından yapacağız. Zira askeri mahkemelere getirilen 

eleştirilerin büyük çoğunluğunu, bağımsız ve tarafsız yargılama yapılmadığı 

yönündeki eleştiriler oluşturmaktadır. Adil yargılanma hakkının diğer unsurları 

açısından, askeri mahkemelerin eleştirilebilecek bazı yönleri olmakla birlikte 

genel olarak diğer unsurlara uyum sağlandığını söylemek mümkündür. 

Askeri mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olup olmadıkları, bu 

bağlamda askeri hâkimlerin bağımsız ve tarafsız bir görünüm sergileyip 

sergilemedikleri öteden beri tartışıla gelmiştir. Askeri mahkemeler, hâkimlerden 

ayrı olarak değerlendirilemeyeceği için biz mahkemenin bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı meselesini tartışırken, hâkimlerin ve savcıların bağımsız olup 

olmadıkları açısından bu konuyu ele alacağız. Kendi görüşümüzü beyan 

etmeden önce AİHM’in ülkemiz Askeri Mahkemeleri hakkında vermiş olduğu 

kararlara kısaca değinmekte fayda bulunmaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, daha önceden askeri mahkemelerde bulunan subay 

üyelerin, bu mahkemelerin kuruluşundan çıkarılmasından sonraki süreçte, 

AİHM önünde ülkemiz askeri mahkemelerinin ele alındığı bir dava 

görülmemiştir. En son ülkemiz askeri mahkemeleri hakkında verilen 3 Temmuz 

2012 tarihli ve 10987/10 başvuru numaralı, İbrahim Gürkan/Türkiye kararı da 

subay üyelerin bulunduğu döneme ilişkin bir karardır. Bu karardan önce 2004 

yılında 32860/96 başvuru numaralı Hakan ÖNEN/Türkiye davasında AİHM, 

ülkemizdeki askeri mahkemeleri ele almış ve asker kişilerin yargılamaları 

bakımından askeri mahkemeleri adil yargılanma ilkesine aykırı bulmamıştır. 

AİHM, Hakan ÖNEN’in yargılandığı sırada asker kişi sıfatını haiz olan yedek 

subay olması ve askeri hâkimlerin sahip oldukları bağımsızlık ve tarafsızlığa 

ilişkin düzenlemeleri göz önüne alarak, askeri mahkemelerdeki yargılamayı adil 

yargılanma hakkına aykırı bulmamıştır. 

Asker kişilerin, askeri mahkemelerde yargılanmalarını adil yargılanma 

hakkının ihlali olarak kabul etmeyen AİHM, Silahlı Kuvvetlerde görev yapmış 

olsa bile, sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanması meselesi konusunda 

ise, asker kişilerin yargılanmasından farklı düşünerek, adil yargılanma hakkının 

ihlal edildiğini düşünmektedir. Çok yakın bir tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

sivil memur olarak görev yapan başvurucunun açmış olduğu davada (Mualla 

Gökçen İÇEN/Türkiye, Başvuru no. 45912/06) AİHM, adil yargılanma hakkının 

ihlal edildiğine karar vermiştir.  
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AİHM’in, askeri mahkemelerde, asker kişilerin yargılanması sırasında 

adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği yönünde, 2004 yılında Önen/Türkiye 

kararında hükmettiğini belirtmiştik. Fakat ilerleyen süreçte İbrahim 

Gürkan/Türkiye kararında AİHM içtihat değiştirerek, asker kişilerin 

yargılanması durumunda dahi ülkemiz açısından askeri mahkemelerin adil 

yargılanma hakkına uygun olmadıklarına hükmetmiştir.
58

 Esasen söz konusu 

karar incelendiğinde, bu kararın verilmesinde Anayasa Mahkememizin askeri 

mahkemelerdeki subay üyelerin bağımsız ve tarafsız olmadıkları yönünde 

vermiş olduğu karardan yola çıkıldığı göze çarpmaktadır. Zira kendi Anayasa 

Mahkemesinin dahi bağımsız ve tarafsız olmadığı gerekçesi ile anayasaya aykırı 

bulduğu subay üye kavramı nedeniyle AİHM, adil yargılanma hakkının ihlal 

edildiğine hükmetmiştir. En son verilen bu kararda irdelenen durumlar, ilerleyen 

süreçte çok büyük oranda değişmiştir. Belirttiğimiz gibi, hali hazırda askeri 

mahkemelerde subay üye bulunmamaktadır. Mahkemeler üç askeri hâkimden 

oluşmaktadır. Bu bakımdan ülkemiz açısından, subay üyelerin askeri mahkeme 

heyetinden çıktıktan sonraki döneme ilişkin vereceği kararlardan sonra 

                                                           
58 “15. Mahkeme, Hakan Önen v. Türkiye, (no. 32860/96, 10 Subat 2004) davasında, askeri ceza 

mahkemelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin bir şikayet incelediğini ve bu mahkemenin 
bağımsız ve tarafsız olduğunun yeterli şekilde garanti edildiğini tespit ederek şikayeti reddettiğini 

hatırlatır. 

16. Sonrasında, 7 Mayıs 2009 tarihli bir kararda, Anayasa Mahkemesi, o dönemde yürürlükte olan iç 
mevzuatın askeri ceza mahkemeleri üyelerine yapılan dış baskı riskine karsı önlem almadığını tespit 

etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesine göre, ilgili subayın hiçbir hukuki eğitimi yoktu, askeri 
disiplin ve değerlendirme raporlarına tabi olmuştu ve herhangi bir hukuki hükümle ordunun 

etkisinden korunmamıştı. Bu nedenle mahkeme; askeri ceza mahkemelerinin, Anayasa'nın 9. 

maddesince güvence altına alınan yargının bağımsızlığı ilkesine uygun olduğunun düşünülemeyeceği 
sonucuna varmıştır. 

17. Anayasa Mahkemesi'nin, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kurulusu ve Yargılama Usulü Hakkında 

Kanun'un 2(1) maddesini yürürlükten kaldırma gerekçesi hususunda Mahkeme; üyelerin atanma 
seklini, görev sürelerini, dış baskılara karsı korunma önlemlerini ve askeri ceza mahkemelerinin 

bağımsız bir duruş sergileyip sergilemediğini dikkate alarak, askeri ceza mahkemelerinin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığını yeniden incelemeye davet edilmektedir. 
18. İlk olarak, başvuranın üyelerden birinin hukuki niteliklere sahip olmaması hakkındaki şikayeti 

hususunda Mahkeme; meslekten olmayan hâkimlerin mahkemelere katılmasının 6. maddeye aykırı 

olmadığını yineler: içtihatta belirlenen bağımsızlık ve tarafsızlığa ilişkin ilkeler profesyonel 
hâkimlere uygulandığı gibi meslekten olmayan hakimlere de uygulanır (bkz. Langborger v. İsveç, 22 

Haziran 1989 tarihli karar, § 32, Seri A no. 155; Fey v. Avusturya, 24 Şubat 1993 tarihli karar, §§ 27, 

Seri A no. 255-A, 28 ve 30; ve Holm v. İsveç, 25 Kasım 1993 tarihli karar, § 30, Seri A. no. 279-A). 
19. Mahkeme, askeri ceza mahkemesi hâkimliği yapan subayın hukuki niteliğinin olmamasının, subayın 

bağımsızlığına veya tarafsızlığına engel teşkil ettiği kanaatinde değildir. Ancak, subayın ordunun 

hizmetinde çalıştığını ve askeri disipline tabi olduğunu kaydeder. Bu subaylar, üstleri tarafından 
hâkim olarak görevlendirilmiştir ve diğer iki askeri hâkime sağlanan anayasal önlemlerden 

faydalanamamışlardır. Bu nedenle Mahkeme, başvuranı yargılayan ve suçlu bulan Askeri Ceza 

Mahkemesi'nin, Sözleşme'nin 6. maddesi anlamında, bağımsız ve tarafsız olarak görülemeyeceği 
sonucuna varır (bkz. a contrario, Yavuz ve diğerleri, yukarıda alıntılanan ve Hakan Önen, yukarıda 

alıntılanan). 

20. Sonuç olarak, bu hususta Sözleşme'nin 6. maddesinin 1. paragrafı ihlal edilmiştir.” 
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AİHM’in, askeri mahkemelerin bu günkü durumu hakkında ne düşündüğünü 

öğrenebileceğiz. 

Bu açıklamalardan sonra, askeri mahkemeler ve askeri hâkimlerle ilgili 

bağımsız ve tarafsızlığı zedeleyici ne tür sorunların bulunduğunu ele alacağız.       

A. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

1. Askeri Mahkemelerin Kuruluşu 

Askeri Mahkemelerinin kurulma, kaldırılma ve yetkilerinin belirlenmesi 

meselesi yönünden adil yargılanma hakkına uygun olmayan bazı yönler 

olduğunu söylememiz mümkündür. AİHM, tek başına hâkimleri atayan veya 

görev yerini değiştiren ve yine mesleğine son veren makamın, yürütmenin bir 

parçası olmasını adil yargılanma hakkının ihlalli saymamaktadır. Bunun yanında 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı zedeleyen diğer hususların mevcut olup olmadığının 

da araştırılması gerektiğini ifade etmektedir. Fakat 353 sayılı kanunun askeri 

mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen maddesindeki hükümlerini göz önüne 

aldığımızda, tabii hâkim ilkesine aykırılık olduğunu söylememiz mümkündür. 

Zira Genelkurmay Başkanlığının, doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine, 

herhangi bir kıta komutanlığı veya askeri kurum amirliği nezdinde de Milli 

Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme kurulabilmekte ve aynı yolla 

kaldırılabilmektedir. Bu bakımdan herhangi bir davada, Genelkurmay 

Başkanlığının istemesi nedeniyle yeni kurulacak bir mahkemeye bu davanın 

gönderilmesi pekâlâ söz konusu olabilecektir. Bu da bahsettiğimiz gibi tabii 

hâkim ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Kanaatimizce askeri mahkemelerin 

kurulması ve yetkilerinin belirlenmesi işinin idareden bağımsız bir kurula 

verilmesi bu aykırılığı ortadan kaldıracaktır. 

2. Askeri Mahkemelerin Görev Konusu 

Askeri Mahkemelerin hangi suçlar ve kişiler hakkında yargılama 

yapmaya görevli olduğu 353 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde düzenlenmiştir. 

Maddede geçen kavramların soyut ve yoruma açık olması nedeniyle, görev 

konusunda yoruma dayalı olarak farlılıklar olabileceği, bunun da Askeri 

Mahkemelerin görevinin genişletilebileceği kaygılarıyla eleştirilmektedir.
59

 

Askeri yargının gerekliliği konusunda ileri sürülen argümanların en başında hızlı 

ve adil bir şekilde karar vererek, birlik içerisinde yaşanan olumsuz olaylar 

nedeniyle bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesi gelmektedir. Askeri 

mahkemelerin varlık nedenini büyük oranda bu durumun oluşturduğu ileri 

sürülüyorsa, buna uygun olacak şekilde de görev konusunun yeniden ele 

alınması gerekmektedir. Bu bağlamda sivillerin hiçbir şekilde askeri 

                                                           
59  Ümit KARDAŞ, Hukuk Devlete Sızabilir Mi?, Timaş Yayınları, İstanbul 2006, s. 200-214. 
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mahkemede yargılanmamaları gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca askeri suç ile 

askerlik hizmet ve görevlerinin de ne olduğu konusunun uygulamada yoruma 

yer bırakmayacak şekilde net olarak tanımlanması gerekmektedir. Yine sadece 

Askeri Ceza Kanunun yaptığı atıf nedeniyle diğer kanunlarda yer alan suçların 

askeri suç olarak kabul edilmesinin de doğru olmadığını düşünmekteyiz. Tüm 

bu hususlar göz önüne alınarak yeni bir Askeri Ceza Kanununun yapılması, 

burada tüm askeri suçların tek tek belirtilmesi, diğer kanunlara yapılan atıflar 

nedeniyle, atıf yapılan kanundaki suçların askeri suç olarak kabul edilmemesi, 

askeri suçların, sadece sırf askeri suçları kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlenmesi ve bu şekilde de görev konusunun netleştirilmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. 

3. Askeri Hâkim ve Savcı Atamaları  

Askeri hâkim ve savcılar 357 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda 

müşterek kararname ile atanmakta ve yine görev yerleri de aynı şekilde 

değiştirilmektedir.
60

 Söz konusu kararnamenin Milli Savunma Bakanı, Başbakan 

ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış olması nedeniyle, atamaların teminatlı 

olduğu ileri sürülebilecekse de, tayin taslakları Silahlı Kuvvetler mensuplarının 

nakil ve tayinleri hakkındaki hükümler esas alınarak, hali hazırda ilgili kuvvet 

komutanlıkları tayin daireleri tarafından hazırlanmaktadır. Başka bir deyişle 

askeri hâkimlerin tayinleri kuvvet komutanlıklarının belirledikleri yerlere 

kararnamelerin hazırlanması ile yapılmaktadır. Bu konuda kuvvet 

komutanlıklarının yetkileri son derece kuvvetlidir. Pek tabi bu taslaklar 

hazırlanırken Milli Savunma Bakanlığının görüşleri dikkate alınmaktadır. Ancak 

istenen sevide olduğunu söylemek kanaatimizce mümkün değildir.  

Askeri hâkimlerin tayinlerinin de aynen sivil hâkimlerde olduğu gibi 

bağımsız ve tarafsız bir kurul tarafından yapılması gerekmektedir. Bu şekilde 

yapılması durumunda kuvvet komutanlıklarının tayinler konusunda yetkilerine 

de son verilmiş olacaktır. 

Ayrıca askeri hâkimlerin tayin meseleleri konusunda kanaatimizce çok 

önemli bir mesele olan ve askeri hâkimlerin meslekleri açısından hiç de uygun 

olmayan “Disiplin Subaylıklarına” atanmaları meselesine de değinmek 

gerekmektedir. Disiplin Kurullarında, disiplin subayı adı verilen bir görev 

bulunmaktadır. 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 35’inci maddesindeki 

düzenleme gereğince, esasen disiplin subaylıklarına, yardımcılığı kalkan askeri 

hâkimlerin atanmaları öngörülmüştür. Fakat bununla birlikte, askeri hâkim 

sınıfına mensup olmayıp diğer sınıf subayları da bu göreve atanabilmektedir. 

                                                           
60  Mustafa AVCI, “Adli, İdari ve Askeri Hâkim ve Savcılığa Alınmaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, 

AÜHFD, S. 61, C. 3, Y. 2012, s. 887-923, s. 917. 
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Askeri hâkim sınıfına mensup olan disiplin subayları, komutanlık ve askeri 

kurum amirliklerinin aynı zamanda hukuk müşaviri olarak da görevlidirler.  

Hali hazırda uygulamada, genellikle Doğu ve Güneydoğu’da bazı kritik 

görevler icra eden birlik komutanlıklarında bulunan disiplin kurullarına, askeri 

hâkim sınıfından olan disiplin subayı atanmaktadır. Bu zamana kadar yapıla 

gelen bazı uygulamalar da göz önüne alındığında, herhangi bir şekilde 

soruşturma geçiren veya hakkında bazı suçlardan dava açılan askeri hâkimler de 

disiplin subaylıklarına atanabilmektedir. Bu bakımdan disiplin subaylıklarına 

atama yetkisi askeri hâkimlerin bağımsızlık ve teminatlarına zarar veren bir 

mekanizma olarak sistemimizde bulunmaktadır. Somut bir örnekle bu meseleyi 

daha fazla açıklığa kavuşturalım. Örneğin, Burdur ilinde garnizon disiplin 

kurulu bulunmaktadır.  Bu disiplin kuruluna, disiplin subayı olarak askeri hâkim 

sınıfına mensup olan bir askeri hâkimin atandığını varsayalım. Askeri hâkim 

sınıfına mensup olan bu askeri hâkim, kanun gereğince aynı zamanda garnizon 

komutanının hukuk müşaviri de olarak görevli olduğu için, bu komutanın 

kanuna uygun olan her emrini yerine getirmek durumundadır. Biraz daha ileri 

giderek bu askeri hâkimin görevi sırasında bu komutanla bazı meseleler 

nedeniyle uyumlu çalışamadığını, birbirleriyle bazı konularda ters düştüklerini 

veya tam ters bir ihtimalle, insani ilişkiler nedeniyle çok yakınlaştıklarını 

varsayalım. Yine devamla bu askeri hâkimin bu disiplin subaylığında bir süre 

görevde kaldıktan sonra, Isparta Askeri Mahkemesine hâkim olarak atandığını 

ve o dönemdeki garnizon komutanının da Isparta Askeri Mahkemesinde 

yargılandığını düşünelim. İşte bu durumda, acaba daha önceden disiplin 

subaylığı yapan askeri hâkim, daha önce yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle 

objektif bir şekilde yargılama yapabilecek midir? Kendisinden hukuk müşaviri 

de olması nedeniyle sürekli emir aldığı bu kişiyi yargılarken, yargılama 

sırasında kendisini rahat hissedebilecek midir? Bir an için askeri hâkimin bu 

durumları bertaraf ettiğini düşünelim ve fakat bu durumda, üçüncü kişiler 

nezdinde bu yargılamanın bağımsız ve tarafsız olduğu konusunda nasıl bir 

izlenim bırakılacaktır? İşte tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle, askeri 

hâkimlerin görevleri sırasında, diğer asker kişiler ile son derece sınırlı ilişkiler 

kurabilecekleri şekilde görev yapmalarının sağlanması, bu bağlamda askeri 

hâkimlerin disiplin subaylıklarına atanmaları durumuna da son verilmesi 

gerekmektedir. İlle de disiplin subaylıklarına hukukçu bir kişi atanmak 

isteniyorsa, ayrı bir kadro veya unvanla, askeri hâkimlerden başka kişilerin 

atanması yoluna gidilmesi gerekmektedir.        

Bu ayrıksı durumlar dışında, askeri hâkim ve savcıların kendileri 

hakkında yapılan tayinlere Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası 

açma hakkı bulunmaktadır. Adli-idari hâkimlerin tayinleri ise, Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yapıldığı ve Anayasa gereğince 
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ihraç dışındaki HSYK kararlarının yargı denetimi dışında bırakıldığı için, iptal 

davasına konu edilememektedir. Bu bakımdan, sivil hâkimlere nazaran askeri 

hâkimlerin tayinlerine dava açabilmesi, daha ileri ve hâkimlik teminatını 

sağlamaya yönelik yerinde bir düzenlemedir. 

4.  Milli Savunma Bakanının Askeri Hâkimler Üzerindeki Denetim 

 ve Gözetim Yetkileri 

Askeri hâkim ve savcıların görevleri sırasında işledikleri veya görev 

suçları ile ilgili ilk incelemeyi, Milli Savunma Bakanlığı emrinde görev yapan 

askeri adalet müfettişleri gerçekleştirmektedirler. Bu müfettişlerin yapmış 

oldukları incelemelerden sonra askeri hâkim hakkında soruşturma açılmasına 

veya disiplin cezası verilmesine karar verilmektedir. Adli soruşturma 

yapılmayıp, idari ceza verilmesi durumunda da bunu vermekle yetkili olan kişi 

Milli Savunma Bakanı’dır. Bakanın, yürütme organının içerisinde yer alması 

bakımından bu durum erkler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu gibi, askeri hâkim ve 

savcıların bağımsızlığını da zedelemektedir.  

Askeri hâkimlere Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek uyarma 

veya kınama cezaları kesin olup, bu ceza kararları ilgili askeri hâkimin kuvvet 

komutanlıklarında bulunan şahsi dosyalarına konulmaktadır. Birinci sınıf askeri 

hâkim olabilmek için ikiden fazla uyarı cezası almamış olmak ta gerektiği için, 

bir askeri hâkim-savcının, birinci sınıf hâkim olabilmek için idari ceza 

almamaya dikkat etmesi gerekecek, bu bakımdan da kendisini idare ile uyumlu 

çalışmak zorunda hissedecektir. Tüm bu hususlar yan yana konulduğunda, 

yürütme organının bir parçası olan bakan tarafından, askeri hâkimlere disiplin 

cezası verilmesine son verilerek, kurulacak bağımsız bir kuruma bu yetki 

devredilmelidir. Kanaatimizce bu konuda ayrı bir askeri hâkimler-savcılar 

kurulu kurulabileceği gibi, adli ve idari hâkimlerin bağlı olduğu HSYK’ya 

askeri hâkimlerin de bağlanabilmesi pekâlâ söz konusu olabilecektir. 

5. Askeri Hâkimlerin Meslekte Yükselmeleri 

İdari görev dışında, yani askeri mahkeme ve savcılıklarda görev yapan 

askeri hâkimlerin yükselmeleri kendilerine verilen mesleki sicilleri yoluyla 

saptanmaktadır. Çok yakın bir tarihe kadar askeri hâkimlere, aynen diğer 

subaylarda olduğu gibi subay sicil belgesi düzenlemekteydi. Subay sicil 

belgesini düzenlemekle yetkili olan amirler ise, kıdemli hâkim bakımından 

teşkilatında askeri mahkeme kurulan komutan ve onun sıralı üstleri; diğer askeri 

hâkimler için ise sırasıyla, kıdemli hâkim, teşkilatında mahkeme kurulan 

komutan ve onun sıralı üstleriydi. Bunun yanında askeri hâkimlere mesleki sicil 

de verilmekte, bu da bakmış oldukları davaların temyiz incelemesinin yapıldığı 

sırada, Askeri Yargıtay Daire ve Daireler Kurulu tarafından verilmekteydi.  
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Askeri hâkimlere bu şekilde subay sicil belgesi düzenlenmesi ve bunun 

da yükselmelerinde etkili olması nedeniyle o dönemde çok fazla 

eleştirilmekteydi. Ancak önce Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 

08.10.2009 tarihli ve 2006/105 Esas, 2009/142 Karar sayılı karar ve bu karar 

doğrultusunda 22/05/2012 tarihli 6318 sayılı kanunla 357 sayılı Kanunda 

yapılan değişikliklerle bu durum kaldırılmış ve askeri hâkimlere subay sicili 

düzenlenmesine son verilmiştir. Söz konusu bu düzenleme kanaatimizce 

gecikmiş fakat son derece yerinde bir düzenlemedir. Zira komutandan idari sicil 

alan bir askeri hâkimin ve yine kıdemli hâkimden sicil alan ve aynı heyette aynı 

oy ve söz hakkına sahip olan kıdemsiz askeri hâkimin, vereceği kararlarda rahat 

hareket edemeyeceği izahtan varestedir. Bu bakımdan idari sicil verilmesinin 

ortadan kaldırılması bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda çok olumlu bir 

değişikliktir. 

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şu anda kürsüde görev yapan 

yani idari görev haricinde askeri mahkemelerde görev yapan askeri hâkimler, 

sadece bakmış oldukları dava dosyalarının temyiz incelemesi sırasında Askeri 

Yargıtay’dan mesleki sicil almaktadırlar. Kanaatimizce bu durum çok da 

yadırganacak bir durum değildir. 

Askeri hâkimler bakımından durum bu şekilde iken, yardımcı askeri 

savcılık görevlerinde bulunan askeri hâkimler hakkında, halen subay sicil 

belgesi düzenlenmektedir. Fakat yardımcı askeri savcılara daha önceden bu 

subay sicil belgesini düzenlemekle, teşkilatında mahkeme kurulan komutanın da 

yetkisi bulunmakta iken şu anda sadece askeri savcının, yardımcı askeri 

savcılara sicil vermesi söz konusudur. Yani yukarıda bahsi geçen değişikle 

askeri savcı ve yardımcı askeri savcılara, komutanın sicil vermesini sağlayan 

hükümler de kaldırılmıştır. 

Bu açıklamalar ışığında askeri hâkimlerin, mesleki yükselmelerini 

sağlayan hükümlerin, adil yargılanma hakkını zedelemediğini, bu hükümlerin 

askeri hâkimlerin bağımsızlık ve tarafsızlığını ortadan kaldırmadığını ifade 

etmemiz mümkündür. 

6. Askeri Hâkimlerin Rütbe ve Askeri Üniforma Taşımaları 

Bilindiği üzere askeri hâkim ve savcılar aynı zamanda subay statüsünde 

oldukları için, subay üniforması giymekte ve rütbe taşımaktadırlar. Bu durumun 

da sübjektif anlamda olmasa da objektif anlamda bağımsızlık ve tarafsızlığı 

zedelediğini söylememiz mümkündür. Zira yukarıda da kısmen değinildiği gibi 

AİHM, bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda, hâkimin sübjektif tarafsızlığının 

sağlanmasının yanında, bu mahkemede yapılan yargılamanın, objektif olarak 

üçüncü kişilerde bıraktığı izlenimin/görünümün de önemli olduğuna 

değinmektedir. Şayet yargılamanın adil yapılmadığı konusunda üçüncü kişilerde 
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bıraktığı izlenim olumsuz ise, AİHM bu konuda yargılamanın adil 

yapılmadığına hükmetmektedir.  

Kanaatimizce askeri hâkimlerin rütbe taşımaları, yargılamanın adil 

yapılmadığı konusunda üçüncü kişiler nezdinde haklı sayılabilecek kaygıların 

ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Somut bir örnekle bu durumu biraz daha 

açıklamaya çalışalım. Askeri mahkemede görülen bir davada, davaya bakan 

hâkimin rütbesinin yüzbaşı olduğunu, yargılanan sanığın ise er rütbesinde 

olduğunu düşünelim. Bu yargılamalar sırasında adil yargılanmanın önemli 

unsurlarını oluşturan sanık haklarından, savunma hakkının kutsallığını 

düşünerek, er rütbesinde olan sanığın, yargılama sırasında kendisini rahat ifade 

edebileceğini, savunmasını çekinmeden yapabileceğini söyleyebilecek miyiz? 

Aynı zamanda davaya bakan hâkimin rütbece altında yer alması nedeniyle 

sanığın, yasal mevzuat çerçevesinde bir ast olarak üstlerine bazı 

yükümlülüklerinin de bulunması nedeniyle, savunmasını yaparken kendisini 

hâkimin rütbesinden çekinmeden savunabilecek midir? Farklı bir ihtimalle bu 

kez yargılanan sanığın er değil de albay rütbesinde olan bir kişi olduğunu var 

sayalım. Bu kez yargılamayı yapacak olan yüzbaşı rütbesinde olan hâkimin, -her 

ne kadar yargılama sırasında rütbeyi örtecek şekilde hâkim cübbesi giyse de- 

kendisinden daha üst rütbeli bir kişiyi yargılarken, objektif manada bağımsız ve 

tarafsız olabilecek midir? Bir an için hâkimin sübjektif anlamda kendisini baskı 

altında hissetmediğini varsayalım. Pekâlâ, bu durumda, yargılamanın üçüncü 

kişilerde bıraktığı izlenim nasıl olacaktır? Kanaatimizce bu durumların 

hiçbirisine tam manasıyla olumlu cevap vermek mümkün değildir.
61

 Bu 

bakımdan en azından yargılamanın adil yapıldığı konusunda üçüncü kişiler 

nezdinde olumlu bir izlenim bırakmak açısından, askeri hâkimlerin rütbe 

taşımalarının değiştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Aynen İngiltere’de 

olduğu gibi, askeri hâkimlerin rütbe taşımadan askeri mahkemelerde görev 

yapmaları, adil yargılanma hakkı bağlamında kanaatimizce daha uygun 

olacaktır.  

 

 

                                                           
61  Bu düşüncemizi, hakkında açılan bazı davalar nedeniyle Yüksek Askeri Şura’da terfi ettirilmeyen üç 

generalin, AYİM’de açtıkları dava nedeniyle kamuoyunda verilen tepkiler de teyit etmektedir. Zira 

söz konusu dava karara bağlanmadan önce, bizzat Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından 

aynen şu ifadeler basın mensuplarına beyan edilmiştir: “Bu davayı açanlar 3 tane general. Rütbeleri 
ne? Tuğgeneral, korgeneral, amiral. Peki AYİM’deki hakimlerin rütbesi ne? Binbaşı, yarbay, albay. 

Ast ve üst münasabetine dayalı bir hiyerarşik sistemde bu hakimler tarafsız yargılama yapabilir mi? 

Bağımsız karar verebilir mi? Cevabını birileri versin. Bence çok zorlanırlar”. Söz konusu 
açıklamaların yer aldığı basın haberleri için bkz. http://www.milliyet.com.tr/dun-en-sert-tepkiyi-

vermisti-bugun-alkisladi/siyaset/sondakika/ 03.12.2010/1321851/default.htm, Erişim Tarihi: 

17.12.2012.  

http://www.milliyet.com.tr/index/General/default.htm
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7. Komutanın Yetkileri 

Komutanın, yargılamanın aşamalarında hangi yetkilere sahip olduğuna 

yukarıda değinmiştik. 353 sayılı AsMKYUK teşkilatında mahkeme kurulan 

komutan veya kurum amirine, yargılama ile ilgili gerek soruşturma, gerek 

kovuşturma gerekse de hükmün infazı sırasında birçok yetki tanıyarak adeta onu 

yargılamanın bir süjesi haline getirmiştir.
62

 Komutanın kanunen sahip olduğu bu 

yetkilerin bazıları makul kabul edilebilecekken, bazılarının ise adeta komutanı 

yargılamanın bir parçası haline getirmesi nedeniyle fazla olduğunu 

değerlendirmekteyiz.  

Soruşturmanın ilk başladığı sırada suçun işlendiğini öğrenen komutanın 

Askeri Savcıya soruşturma açtırması –uygulamadaki deyimiyle soruşturma emri 

vermesi- meselesinde adeta komutanın tek başına karar vereceği şekilde 

düzenleme bulunmaktadır. Her ne kadar biz yukarıda komutanın soruşturma 

emri verip vermeme konusunda takdir yetkisinin bulunmadığını düşünsek de, 

uygulamada komutanın takdir hakkını kullanarak bazı olaylar hakkında 

soruşturma açtırmadığı nadiren de olsa söz konusu olmaktadır. Kanaatimizce bu 

durum, bazı olaylarda keyfiliğe sebebiyet vereceğinden, her durumda komutana 

soruşturma açtırması gerektiğine dair, zorunluluk verecek şekilde düzenleme 

yapılması, ya da komutanın soruşturma açtırmaması işlemine karşı, Askeri Savcı 

tarafından AYİM’de işlemin iptali konusunda dava açabilmesini sağlayacak 

yasal değişikliklerin yapılması uygun olacaktır. 

Ayrıca 353 sayılı AsMKYUK’un, 102’nci maddesindeki düzenleme 

gereğince komutanın, Askeri savcının yürüttüğü soruşturma hakkında her 

aşamada bilgi isteme hakkı bulunmaktadır. Bu düzenleme de soruşturmanın 

gizliliği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Sırf bazı birliklerde görev yapan 

asker kişiler hakkında, adli yönden kendisine bağlı olması nedeniyle, komutana 

yapılan soruşturma hakkında bilgi isteme hakkının verilmesi kanaatimizce 

uygun değildir.    

Bundan başka soruşturma sırasında komutan, şüphelinin tutuklanması 

konusunda talebini askeri mahkemeye iletmek üzere askeri savcıdan 

isteyebilmektedir. Bu durumda askeri savcının, aksi kanaatte olsa bile bu talebi 

mahkemeye iletmekten başka izleyebileceği başka bir yol yoktur (AsMKYUK 

m. 69). Bu konuda Ceza Muhakemesi Kanunundaki düzenlemeler göz önüne 

alındığında, askeri savcıdan başka bir kimseye, şüphelinin veya sanığın 

tutuklanmasını isteme konusunda yetki verilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

 Komutanın, tutuklama konusunda askeri mahkeme tarafından verilen, 

tutuklama isteminin reddine, tutuklamaya ve tutukluluk halinin incelenmesi 

                                                           
62  KANGAL, s. 312. 
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kararlarına karara karşı itiraz etme hakkı da bulunmaktadır. Bu haklar yukarıda 

da belirtildiği üzere komutanı, adeta yargılamanın bir süjesi haline 

getirmektedir. Bu nedenlerle nasıl ki adli yargıda, bir vali tarafından bir memur 

hakkında soruşturma izni verildikten sonra, yapılan soruşturma ve kovuşturma 

işlemlerine müdahale edilemiyorsa; valinin, kararlara itiraz veya temyiz hakkı 

bulunmuyorsa, aynı şekilde teşkilatında mahkeme kurulu olan komutana da bu 

yönde yetkiler verilmemesi gerekmektedir. Aynı gerekçelerle, askeri savcının 

vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığı, yetkisizlik ve görevsizlik kararlarına 

itiraz etmek (AsMKYUK m. 107, 112/2), askeri mahkemenin kararlarına karşı 

kanun yollarına başvurmak (AsMKYUK m. 196, 200, 201/2, 209/2, 233, 248/1, 

250/4, 254/5), yetkilerinin de ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

8. Bir Komutanlığın Teşkilatında Kurulu Olma 

Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan Askeri Mahkemeler, kuruluş 

kanunu olan 353 sayılı Kanunun 1’inci maddesine göre, bir komutanlığın 

teşkilatında kurulmuştur. Askeri mahkemeler; kolordu, ordu, (deniz ve havada 

eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında Milli 

Savunma Bakanlığınca kurulur. Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif 

veya Genelkurmay Başkanlığının, doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine, 

diğer kıta komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri teşkilatında da Milli 

Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.  

Bir komutanlığın teşkilatında kurulmuş olması nedeniyle askeri 

mahkemelerin, ayrı bir bütçesi ve bu nedenle de ayrı bir harcama yapabilme 

yetkileri yoktur. Askeri Mahkemelere ödeneklerin nasıl ayrılacağına ilişkin 

mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Hâlbuki klasik 

anlamda bir yargı yeri olmamakla birlikte, Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş 

kanunun da bile “Adalet Bakanlığı bütçesine eklenecek ödenek”lerden söz 

edilmekte ve buna bağlı olarak da Bütçe Kanununun söz konusu bakanlık 

kısmında, Uyuşmazlık Mahkemesi hizmetleri ayrı bir şekilde belirtilmektedir.
63

  

Bir komutanlığın teşkilatında kurulu olması nedeniyle, Askeri 

Mahkemelerin tüm ihtiyaçları ilgili komutanlık tarafından karşılanmaktadır. 

Mahkemenin ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemeleri, bina ve bina içindeki diğer 

eşyaların tamamı, başka bir deyişle askeri mahkemenin lojistik tüm ihtiyaçları, 

teşkilatında kurulduğu komutanlık tarafından sağlanmaktadır. Adli ve idari 

mahkemelerin de ihtiyaçları bir yönüyle Adalet Bakanlığı tarafından 

karşılanmakta ise de, adliyelerde Cumhuriyet Başsavcısının, ödenek bulunması 

durumunda harcama yetkisinin olması nedeniyle askeri mahkemelere göre daha 

bağımsız durumdadırlar.  

                                                           
63  İlhan ÖZAY, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul 1996, s. 679-680. 
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Askeri Mahkemelerin bu şekilde bir komutanlığa bağlı olmaları 

nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlarda, ihtiyaçlarının komutanlıkça 

karşılanmaması halinde, görevlerini nasıl devam ettirecekleri düşünülmesi 

gereken bir konudur. Kanaatimizce çok küçük ihtimaller de olsa bu konuda 

yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için, ya Askeri 

Mahkemelere bütçeden harcama yapabilme yetkisi tanınması ya da merkezde 

tek bir elden tüm ihtiyaçların karşılanması daha yerinde olacaktır. Başka bir 

deyişle her bir mahkemeyi ve bu bağlamda askeri hâkimleri, ihtiyaçların 

karşılanması konusunda teşkilatında kurulduğu komutanla muhatap etmektense, 

tüm mahkemelerin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından 

karşılanması, bağımsız ve tarafsızlığı sağlama açısından çok önemli bir 

husustur. 

Bu görüşümüzü destekleyecek şekilde, kadük olan ve yukarıda 

bahsettiğimiz 18.03.2011 tarihinde TBMM’ye sunulan, Askeri Hâkimler 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun tasarısında 

bu yönde olumlu değişiklikler yapılması öngörülmüştü. Tasarının 41’inci 

maddesi ile AsMKYUK’un 35’inci maddesi değiştirilerek, askeri mahkeme ve 

savcılıkların personel, bina, malzeme ve her türlü ihtiyaçlarının Milli Savunma 

Bakanlığınca karşılanacağı hüküm altına alınarak, askeri mahkemelerin 

komutanlıkla ilişkisine tamamıyla son verilmişti.
64

 Fakat söz konusu düzenleme 

2011 yılı genel seçimlerine kadar kanunlaşmadığı için kadük olmuştur. 

Mahkeme ve savcılıkların bağımsızlığını sağlamak için söz konusu bu 

düzenlemenin derhal yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.  

9. Bağımsız Yüksek Bir Kurulun Olmaması 

Son olarak sivil yargı da olduğu gibi Askeri Hâkimlerin, tayin ve terfi 

işlemlerini yapan, mesleğe kabule ve meslekten çıkarmaya karar veren, Askeri 

Mahkemelerin yetkilerini belirleyen, bağımsız bir yüksek kurulun olmaması da 

askeri yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Bu 

bakımdan, kanaatimizce ayrı bir bağımsız kurul kurmak yerine, bir şekilde uzun 

bir süreden beri kurulu ve işlemekte olan HSYK’ya, askeri hâkimlerin de 

bağlanması kanaatimizce daha yerinde olacaktır. 

 

SONUÇ 

Yeni Anayasa yapım sürecinin devam ettiği bir ortamda askeri yargı 

sisteminin de gözden geçirilmesi ve reforma tabi tutulması yerinde olacaktır. 

Her ne kadar bir kısım yazarlar tarafından askeri yargının gerekli olmadığı ve 

                                                           
64  Tasarının tamamı için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-1014.pdf, Erişim Tarihi: 24.10.2012. 
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kaldırılması gerektiği dile getirilse de bunun doğru olmadığını düşünmekteyiz. 

Ülkemiz gibi büyük ordulara sahip ülkelerin neredeyse tamamında askeri yargı 

bulunmaktadır. Disiplinli ordular bir ülke için olmazsa olmaz koşullardandır. 

İşte ordudaki bu disiplini sağlama açısından, hızlı ve adil kararlar veren askeri 

mahkemeler çok büyük öneme haizdir. Kanaatimizce askeri yargının varlığını 

tartışmaktan ziyade askeri yargı ile ilgili sıkıntılı konuların halledilmesi ve 

askeri yargının devamlılığının sağlanması daha doğru olacaktır.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil 

yargılanma hakkı; kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme 

tarafından, makul bir süre içerisinde, aleni ve hakkaniyete uygun olarak 

yargılanma şeklinde tanımlanmaktadır. Bağımsız ve tarafsız mahkemede 

yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli unsurunu 

oluşturmaktadır. Diğer tüm unsurlar sağlansa dahi yargılama bağımsız ve 

tarafsız bir mahkemede yapılmıyorsa, o yargılamanın adil bir karar verilerek 

sona ereceğini beklemek mümkün değildir. 

Askeri Mahkemeler, Anayasamızda ve ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. 

Anayasanın 36’ncı maddesinde, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, adli, idari ve 

askeri yargılama bakımından herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu 

ifade edilmiştir.  

Ülkemiz askeri yargı sisteminde, askeri hâkim ve savcıların hukuksal 

statüleri, sahip oldukları haklar konusunda, yine askeri mahkemelerin kuruluş ve 

işleyişleri ile ilgili bir takım sıkıntılar mevcuttur. Özellikle askeri mahkemelerin 

kuruluşu konusunda idarenin bir organı olan Genelkurmay Başkanlığı ile Milli 

Savunma Bakanlığının yetkili olması “tabii hâkim” ilkesine aykırılık teşkil 

etmektedir. Askeri hâkim ve savcıların tayinleri konusunda da bağımsız bir 

kurul yerine ilgili kuvvet komutanlıklarının etkili ve yetkili olması bağımsızlık 

ve tarafsızlığa gölge düşürmektedir. Yine yürütme organının bir parçası olan 

Milli Savunma Bakanının askeri hâkimlere verilecek idari cezalar konusunda tek 

yetkili olması da erkler aykırılığı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.  

Aynı zamanda subay olmalarının bir gereği olarak da askeri hâkimlerin 

üniforma giymeleri ve rütbe taşımaları da en azından objektif anlamda 

tarafsızlığı zedelemektedir. 

Askeri mahkemelerin teşkilatında kuruldukları komutanın yetkileri son 

derece fazladır. Sırf teşkilatında mahkeme kurulduğu için bir komutana adli 

yönden bir takım yetkilerin tanınması doğru değildir. Komutanın askeri 

mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurma yetkisinin olması, 

komutanı yargılamanın bir süjesi haline getirmiştir. Askeri mahkemelerin tüm 

ihtiyaçlarının bu komutanlık tarafından karşılanması hususu da göz önüne 

alındığında, komutana bu yetkilerin tanınması uygun değildir. Askeri 



Yüksel METİN – Erhan ALP 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 116 

mahkemenin ihtiyaçlarını karşılamak adına, askeri hâkimleri komutanla 

muhatap etme durumuna da son verilmesi gerekmektedir. 

Askeri hâkim ve savcıların, tamamen idareye bağımlı halde görev 

yapmaları en sıkıntılı konuların başında gelmektedir. İdareden bağımsız ve 

tarafsız, kendi bütçesi olan ayrı bir yüksek kurulun olmaması, bağımsızlık ve 

tarafsızlığa gölge düşürmektedir. Askeri hâkimlerin, tayin ve terfi işlemlerini 

yapan, mesleğe kabule ve meslekten çıkarmaya karar veren, askeri 

mahkemelerin yetkilerini belirleyen bağımsız bir yüksek kurula ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu bakımdan, kanaatimizce ayrı bir bağımsız kurul kurmak 

yerine, uzun bir süreden beri kurulu ve işlemekte olan HSYK’ya askeri 

hâkimlerin de bağlanması daha yerinde olacaktır. Bu şekilde askeri hâkimlerin 

idarenin bir organı olan Milli Savunma Bakanlığına olan bağlılıkları da son 

bulmuş olacaktır.      

Bahsettiğimiz bu sıkıntıların bertaraf edilmesi ile askeri mahkemelere 

getirilebilecek eleştiriler çok azalacak ve belki de son bulacaktır. Yine askeri 

mahkemeler ile ilgili belirtilen problemlerin ortadan kaldırılması ile ülkemiz 

aleyhine AİHM’de açılacak davalarda, ihlal kararı çıkması ihtimali de ortadan 

kalkacaktır. 
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HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN 

ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE 

İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET 

SİGORTASI  

 

Yrd.Doç.Dr. Banu BOZKURT BOZABALI
 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın konusunu, havayoluyla yolcu taşımalarında, yolcunun 
ölümü veya cismani zarara uğramasından doğan taşıyanın hukuki 

sorumluluğunun zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında değerlendirilmesi 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda taşıyanın söz konusu sorumluluğu zorunlu mali 
mesuliyet sigortası kapsamına alınmış; buna ilişkin de 2011 yılında tekrar 

gözden geçirilen bir Yönetmelik çıkarılmıştır. Taşıyanın yapmakla mükellef 

olduğu zorunlu mali mesuliyet sigortasının içeriği de bu Yönetmelik kapsamında 

somutlaştırılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacını da, bu Yönetmelik 

kapsamında öngörülen zorunlu mali mesuliyet sigortasının içeriğini incelemek 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Havayoluyla Yolcu Taşıma, Havayoluyla Yolcu 
Taşıma Sözleşmesi, Türk Sivil Havacılık Kanunu,  Türkiye Cumhuriyeti Sınırları 

İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali 

Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde 
İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet 

Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 

 

ABOUT THE COMPULSORY AVIATION INSURANCE OF 

THE LIABILITY OF AIR CARRIER IN CASE OF DEATH OR 

BODILY INJURY OF THE PASSENGER 
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The subject of this article is to review the compulsory aviation 
insurance of the liability of air carrier in case of death or bodily injury of the 

passenger. In this context, the mentioned liability of the air carrier was 
subjected to the compulsory insurance regulated by a Regulation which was 

revised in 2011. By the way, the compulsory insurance’s content was 

concretized by this Regulation. In this context, the aim of this article is to 
analyze in depth the content of the mentioned compulsory aviation insurance. 

Key words: Carriage of passenger by air; agreement on the carriage of 
passenger by air; Turkish Civil Aviation Code, Regulation on the Compulsory 

Aviation Insurance Law for the Civil Aircraft Landing on or Taking Off from 

Turkish Republic Territory; Regulation Amending the Regulation on the 
Compulsory Aviation Insurance Law for the Civil Aircraft Landing on or Taking 

Off from Turkish Republic Territory. 

 

1. GİRİŞ 

XIX. yüzyılda Avrupa’da baş gösteren bireysel ve sosyal güvenlik 

ihtiyacı XX. yüzyılda en üst noktasına ulaşmış ve endüstriyelleşmenin artışı 

sonucunda kişiler karşılaşabilecekleri zarar ve masraflar için önceden tedbir 

alma ihtiyacı duymaya başlamıştır. Bu ihtiyaç soncunda da sigorta kavramı 

ortaya çıkmıştır.
1
 

Bu şekilde ortaya çıkan sigorta kavramı, toplumların gelişmesi ile 

birlikte çeşitli şekillere bürünmüştür. Bu türlerden birini de, belirli rizikolara 

maruz bireylerden meydana gelen topluluğun güvenliğini sağlamak amacıyla 

ortaya çıkan mecburi sigortalar oluşturmaktadır
2
. 

Sigorta ettiren şahsın üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan doğan 

tazminat taleplerinden bu kişiyi kurtarmak amacındaki mesuliyet sigortaları, 

mecburi sigortaların bir türünü oluşturmaktadır. Zorunlu mesuliyet (sorumluluk) 

sigortalarında amaç bir yandan sigorta ettirenin iktisadi malvarlığına gelecek 

zararları önceden teminat altına almak; diğer yandan da zarar gören üçüncü 

                                                           
1  ÇEKER M, Sigorta Hukuku, Karahan Kitabevi, 5. Baskı, Adana, Ekim 2012, s. 1-3; KENDER R, 

Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku (Sigorta Hukuku), XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2011, 

Güncellenmiş 11. Baskı, s. 1-6; OMAĞ M. K, “Türk Hukukunda Mecburi Sigortalara ve Sorunlara 
Genel Bakış”, Zorunlu Sigortalar Paneli, Sigorta Hukuku Türk Derneği, 19 Kasım 1993 (Kitapçık 

halinde basılmıştır) 
2  OMAĞ M. K, “Türk Hukukunda Mecburi Sigortalara ve Sorunlara Genel Bakış” 
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şahsın zararlarının karşılanmasına dair güvence sağlamaktır. Bu yönüyle zorunlu 

mesuliyet sigortalarının sosyal yönünden de bahsetmek mümkündür
3
. 

Mesuliyet sigortaları özellikle rizikonun kişilerin ölüm veya cismani 

zarara uğraması ihtimalinin fazla olduğu alanlarda zorunlu kılınmıştır. Bu 

alanlardan birini de havayoluyla yolcu taşımacılığı oluşturmaktadır. Son yıllarda 

ciddi atılımlar gösteren ve kişilerin sıklıkla tercih ettiği havayoluyla yolcu 

taşımacılığı bu anlamda ciddi riskler taşımaktadır. Bir hava aracı kazasının söz 

konusu olması durumunda, bu araçta taşınan yolcuların cismani zarara uğraması 

veya hayatlarını kaybetmeleri kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, gerek ulusal 

gerekse uluslararası düzenlemelerde, havayoluyla yolcu taşıması sırasında, 

yolcuların ölüm veya cismani zarara uğramasından doğan taşıyanın 

sorumluluğunu teminat altına alma zorunluluğu doğmuş ve bu zorunluluk da bu 

konuda taşıyana zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırma yükümlülüğü ihdas 

edilerek giderilmeye çalışılmıştır.  

Bu doğrultuda, bu çalışmada da öncelikle sigorta kavramı ve 

havayoluyla yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin genel açıklamalar verilecek; 

sonrasında da yolcunun ölüm ve cismani zarara uğraması rizikosuna ilişkin 

zorunlu mali mesuliyet sigortası, bunu düzenleyen yönetmelik ve Türk Sivil 

Havacılık Kanunu hükümleri başta olmak üzere, uluslararası mevzuat da dikkate 

alınarak, ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.  

 

2. SİGORTA KAVRAMI VE ZORUNLU MALİ MESULİYET 

 SİGORTASI 

a. Sigorta Kavramı, Sigorta Akdi Ve Türleri 

Sigorta kavramının ortaya çıkış amacı, giriş kısmında da belirtildiği 

üzere, sonradan oluşabilecek zararlara karşı önceden tedbir alma ihtiyacıdır. Bu 

ihtiyacın sebebini de kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri gereksinimi 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda aslında sigorta ile yapılan, tedbir alma ihtiyacı 

duyan kişiler arasında, sonradan oluşabilecek zararların sonuçlarını dağıtmaktır
4
.  

Bu kapsamda sigorta kavramı, aynı veya benzer tehlikelere maruz kalan 

kişiler topluluğunda, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak 

                                                           
3  KENDER R, “Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri (Mesuliyet Sigortası)”, Teori ve Uygulama 

Açısından Mesuliyet Sigortaları, III: Sigorta Semineri, Sigorta Hukuku Türk Derneği, 4-7 Nisan 1977 

(Kitapçık halinde basılmıştır) 
4  ÇEKER M, a.g.e, s. 1-3; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 1-6 
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ihtiyacın belirli bir prim karşılığında giderilmesine ilişkin bağımsız bir hukuki 

talep hakkına sahip olmak şeklinde tanımlanabilir
5
. 

Bu şekilde tanımlanan sigorta kavramından başka, Türk Ticaret 

Kanunun
6
 1401. maddesinin ilk fıkrasında sigorta sözleşmesinin tanımı 

yapılmaktadır. Buna göre “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim 

karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan 
tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir 

veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı 
olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı 

yükümlendiği sözleşmedir”. 6762 sayılı önceki Ticaret Kanununda da bulunan 

bu tanım doktrinde eleştirilmektedir
7
. Gerçekten de bu tanıma bakıldığında, 

öncelikle sigorta sözleşmesi sanki tek tarafa borç yükleyen bir akit gibi 

gözükmekte; sigortacının, riziko gerçekleşene kadar herhangi bir borcunun 

olmadığı şeklinde bir sonuç çıkarmaya elverişli bulunmaktadır. Oysa sigortacı, 

sigorta sözleşmesi akdedildiği andan itibaren sigorta ettireni himaye borcu altına 

girmekte; sigorta ettirenin rizikosunu aynı rizikoya maruz bulunan kişi topluluğu 

üzerinde dağıtmaktadır
8
.  

Bu nedenle sigorta sözleşmesi, doktrinde de genel kabul gördüğü üzere, 

sigortacının sigorta himayesini (rizikoyu taşıma borcunu) sigorta ettirenin de 

prim ödeme borcunu üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme şeklinde 

tanımlanmaktadır
9
. 

Sigorta sözleşmesi doktrinde farklı birtakım kıstaslara göre birtakım 

tasniflere tabi tutulmaktadır
10

. Bu doğrultuda ihtiyaçların karşılanması kıstasına 

göre yapılan tasnifte sigorta sözleşmeleri somut olarak zarar sigortası ve soyut 

olarak meblağ sigortası şeklinde iki ana bölüme ayrılmakta; zarar sigortası da 

kendi içerisinde aktif ve pasif sigortası olarak iki alt bölümde incelenmektedir
11

. 

Buna göre, kişilerin sigorta konusu rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya 

çıkacak zararlarının karşılanmasının amaçlandığı sigorta türü zarar sigortasıdır
12

. 

Sigorta sözleşmesinde zararın karşılanması değil de rizikonun gerçekleşmesi 

halinde sigorta sözleşmesinde öngörülen meblağın ödenmesinin söz konusu 

                                                           
5  Aynı doğrultuda bkz. ÇEKER M, a.g.e, s. 2; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 3 
6  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bundan böyle TTK olarak anılacaktır. 
7  Bu hususta eleştiriler ve ayrıntılı açıklamalar için bkz. KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 162 
8  Bu hususta daha ayrıntılı açıklamalar için bkz. KENDER, Sigorta Hukuku, s. 162-166  
9  ÇEKER M, a.g.e, s. 57; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 167; ZEYNELOĞLU A, Taşıma Hukuku, 

Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1993, s. 363 
10  Bu doğrultuda yapılan tasnifler TTK’da yapılan tasniften farklı ve daha geniştir. Konu hakkında 

ayrıntılı açıklamalar için bkz. KENDER R, Sigorta Hukuku, 198-205  
11  KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 200. 
12  ÇEKER M, a.g.e, 133-135; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 201-203  
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olduğu halde meblağ sigortasından söz edilir
13

. Zarar ve meblağ sigortalarında 

amaç birbirinden farklıdır. Zarar sigortası ile amaçlanan, sigortalanan değer 

üzerindeki menfaate gelen zararın (aktif sigortası) veya malvarlığından ortaya 

çıkan ya da artan birtakım pasiflerin (pasif sigortası) sigorta sözleşmesi ile 

teminat altına alınması iken meblağ sigortası ile amaçlanan rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda sadece belirli bir paranın ödenmesi/elde edilmesidir
14

. 

Rizikonun konusuna göre ise sigorta sözleşmesi malvarlığı sigortası ve 

şahıs varlığı sigortası olarak ikiye ayrılmaktadır. Malvarlığı sigortası herhangi 

bir olayın gerçekleşmesi sonucunda malvarlığında meydana gelen zararın 

karşılanmasını teminat altına almaktadır
15

. Şahıs varlığı sigortasında ise kişilerin 

vücut bütünlüğü veya yaşamlarına ilişkin rizikolar teminat altına alınmaktadır
16

 

b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 

Bir önceki paragrafta da belirtildiği üzere, sigortacı ile sigorta ettiren 

arasındaki sigorta ilişkisi bir sözleşmenin akdedilmesi ile ortaya çıkar. Bu 

kapsamda sigorta sözleşmesi açısından da borçlar hukukunun genel prensipleri 

geçerli olmaktadır. Borçlar hukukunda sözleşmeler açısından geçerli olan en 

temel prensip, sözleşme özgürlüğü ilkesidir
17

 ki sigorta sözleşmesinde de bu ilke 

hakimdir. Bu prensip uyarınca sigortacı ve sigorta ettiren, kural olarak 

sözleşmenin içeriğini serbestçe tayin edebilmeli, değiştirebilmeli; sözleşmenin 

tipini isteklerine göre belirleyebilmeli ve son olarak da sözleşme yapıp 

yapmamak konusunda da serbestçe hareket edebilmelidirler.  

Sigorta sözleşmesi açısından sözleşme özgürlüğü prensibini 

değerlendirmek gerekirse, bu özgürlüğün içeriği, sosyal nedenlerle belirli 

konularda Sigortacılık Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerle 

sınırlandırılmıştır. Öncelikle sigorta sözleşmelerinin içeriğinin tespitine ilişkin 

                                                           
13  ÇEKER M, a.g.e, 133, 299-300. Meblağ sigortası sadece hayat sigortaları açısından söz konusu 

olabilir. Buna ilişkin bkz. KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 200 
14  ÇEKER M, a.g.e, 133-135, 299-301; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 201-205 
15  ÇEKER M, a.g.e, 133-135; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 204-205  
16  Bu kapsamda şahıs sigortalarının en önemli örneğini hayat sigortası teşkil etmektedir. ÇEKER M, 

a.g.e, 299-301; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 204-205  
17  Sözleşme özgürlüğü prensibi hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ANTALYA G, Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2012, cilt: 1, s. 261-264; HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar 

Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 58-61; KILIÇOĞLU M. A, Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 16. Baskı, Ankara 2012, s. 73-78;   OĞUZMAN M. K, ÖZ T, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 9. Baskı, İstanbul 2011, cilt: 1, s. 24-

25;REİSOĞLU S, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, 23. Baskı, İstanbul 2012, s. 

133-134  
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birtakım kurallar konmuş ve bu kuralların, bunlarla korunan taraf aleyhine (ki bu 

çoğu zaman sigorta ettiren/sigortalıdır) değiştirilememesi şart koşulmuştur
18

. 

Ancak burada sözleşme özgürlüğüne getirilen en temel ve dikkat çekici 

kısıtlamayı, sözleşme yapıp yapmama özgürlüğüne müdahale oluşturmaktadır. 

Diğer bir ifade ile kanun koyucu, gerekli gördüğü alanlarda, kanun veya kanun 

hükmünde kararnameler ile belirli alanlarda kişilerin sigorta sözleşmesi 

akdetmelerini zorunlu kılmıştır
19

. Zorunlu sigortalar, kanunen öngörülen sigorta 

sözleşmesi yapma mecburiyetinden ileri geldikleri için mecburi niteliktedirler. 

Burada sözleşme yapma özgürlüğüne açık bir müdahale söz konusu olduğu için, 

zorunlu sigortaların mutlaka kanun hükümleri ile ihdas edilmesi gerektiğinin altı 

bir kere daha çizilmelidir
20

. Bu bağlamda zorunlu sigortalar sözleşme özgürlüğü 

ve buna bağlı diğer birtakım özgürlüklerin istisnası niteliğindedir. Bu nedenle de 

mutlak geçerli sayılabilecek, genel-geçer bir zorunlu sigorta modeli mevcut 

değildir. Diğer bir deyişle, bu sigortalar nispi niteliktedir
21

. 

Bu doğrultuda zorunlu sigorta ihdas edilmesi ihtiyacının özellikle mali 

mesuliyet (sorumluluk) sigortaları açısından baş gösterdiği ve kanun koyucunun 

özellikle bu alanda birçok konuda zorunlu mali mesuliyet sigortası ihdas ettiği 

belirtilmelidir.  

Mali mesuliyet sigortasında amaç, sigorta ettiren kişinin üçüncü kişilere 

vermiş olduğu zararlardan doğacak tazminat taleplerinden bu kişiyi 

kurtarmaktır. Bu sigorta türünde sigortacı, belirli bir olayın gerçekleşmesi 

sonucunda sigorta ettirenin malvarlığının pasifinde meydana gelen veya 

gelebilecek her türlü azalmayı teminat altına almaktadır
22

. Burada zararı 

doğuracak olay sözleşme yapıldığı anda belli iken, bu olayın doğuracağı 

zararlardan doğacak sigorta ettirenin sorumluluğu belli değildir. Bu doğrultuda 

mali mesuliyet sigortalarının somut zarar sigortasının bir alt türü olan pasif 

                                                           
18  Bu hususta Müsteşarlık tarafından onaylanan sigorta genel şartları ile sigortacının bağlı olduğu 

belirtilmelidir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÇEKEN M, a.g.e, s. 61-62; KENDER R, 
Sigorta Hukuku, s. 31-32  

19  Hatta kimi zaman Yönetmelikler ile de bu zorunluluğu ihdas etmektedir ki bu husus doktrinde haklı 

olarak eleştirilmektedir. Bu konu ve sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. ÇEKEN M, a.g.e, s. 74-77; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 191-198  

20  Ancak maalesef, Sigortacılık Kanunu’nun 13. maddesinin ilk fıkrası uyarınca Bakanlığın gerekli 

gördüğü hallerde zorunlu sigorta ihdas edebileceği hüküm altına alınmıştır. Hatta uygulamada 
Yönetmelikler ile de zorunlu sigortaların ihdas edildiği görülmektedir (örneğin Okul Servis Araçları 

Hizmet Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülmüş olan zorunlu sigorta) 
21  Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. OMAĞ M. K, “Türk Hukukunda Mecburi Sigortalara 

Genel Bakış” 
22  Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÇEKER M, s. 134-135; KENDER R, “Mesuliyet 

Sigortası” 
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sigortası niteliğinde olduğunu burada belirtmek gerekmektedir
23

. Bu sigortanın 

devreye girmesi için öncelikle sigorta ettirenin sigorta sözleşmesine öngörülen 

bir olay sebebiyle sorumluluğu, dolayısıyla ortaya çıkan zararı tazmin etme 

borcu doğmalı ve zarar gören şahsın tazminat talebi ile sigorta ettirenin 

malvarlığının pasifinde bir artış meydana gelmelidir. İşte mali mesuliyet 

sigortası da bu artışı ortadan kaldırmak için devreye girmekte ve sigortacı, 

sigorta ettirenin sorumluluğuna konu olan bu zararı tazmin ederek, sigorta 

ettirenin pasifindeki artışı ortadan kaldırmaktadır
24

. Bu sigorta türünde sigorta 

bedeli, yani sigorta edilen bir menfaat söz konusu olmadığı için sigorta 

poliçesine konu edilen meblağ, ancak sigortacının sorumluluğunun üst sınırını 

belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle mali mesuliyet sigortaları, pasif sigortasının 

bir türü olduğu için burada, sigorta değeri değil sadece sigorta bedeli söz konusu 

olmaktadır
25

. 

Mali mesuliyet sigortaları, sorumluluk hukukuna paralel bir gelişme 

göstermiş ve toplumdaki sorumluluk hissi geliştikçe mali mesuliyet sigortası 

uygulaması çoğalmış; hatta zaman içerisinde birçoğu zorunlu hale gelmiştir. Bu 

kapsamda zorunlu mali mesuliyet sigortası ihdas ederken kanun koyucunun 

amacını, bir yandan milli servetin korunması ve belirli bir rizikoya maruz kalan 

kişilerin korunması oluştururken diğer yandan da diğer yandan da rizikonun 

gerçekleşmesi sonucunda zarar gören üçüncü kişi niteliğindeki sigortalının da 

korunması da oluşturmaktadır
26

.  

 

3. HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 

a. Genel Açıklamalar 

Taşıma fiili, bir şey ya da bir kişinin bir yerden alınıp başka bir yere 

götürülmesi yani o şeyin yer değiştirmesidir
27

. Bu yer değiştirme işlemi 

                                                           
23  KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 204. Ayrıca sigorta türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda 

§II/a 
24  Ayrıca bkz. ÇEKER M, s. 134-135; KENDER R, “Mesuliyet Sigortası”; KENDER R, Sigorta 

Hukuku, 191-193  
25  KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 297. Sigorta bedeli taraflarca kararlaştırılarak poliçede gösterilen ve 

sigortacının sorumluluğunun azami sınırını oluşturan tutardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. ÇEKER M, 

a.g.e, s. 68-69; KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 293-294  
26  Bu doğrultuda zorunlu mali mesuliyet sigortasının amacının hiçbir şekilde fon yaratmak olmadığı da, 

daha doğru bir ifade ile olmaması gerektiği de, burada ayrıca belirtilmelidir. Aynı görüşte ve ayrıntılı 

açıklamalar için bkz. KENDER R,  “Mesuliyet Sigortası”, KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 191-197. 
27  GENÇTÜRK M, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Gecikmeden Doğan Sorumluluk), Vedat 

Kitapçılık, İstanbul 2006, s. 11; MERCADAL B, Droit Des Transports Terrestres et Aériens, Dalloz, 

Paris 1996, s. 1; SÖZER, Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Havayoluyla Yük Taşıma 

Sözleşmesi (Yük Taşıma), Vedat Kitapçılık, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 2009, s. 1; ÜLGEN H, 



Banu Bozkurt BOZABALI  

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 128 

yapılırken çeşitli araçlar kullanılabilir. Yapılan taşıma fiili de kullanılan araca 

göre karayoluyla taşıma, denizyoluyla taşıma, havayoluyla taşıma, demiryoluyla 

taşıma veya birden çok aracın kullanılması halinde multimodal taşıma olarak 

sınıflandırılır
28

. 

Havayoluyla taşıma söz konusu olduğunda, bu taşımanın havada seyir 

kabiliyeti olan araçlar ile yapılması gerektiği de aşikardır
29

. 

Tıpkı diğer taşıma sözleşmelerinde olduğu gibi havayoluyla taşıma 

sözleşmesi de taşıyan ile taşıtan veya yolcu arasında yapılmaktadır
30

. 

Havayoluyla taşıma sözleşmesinin esaslı unsurlarını taşıma taahhüdü ve 

ücret oluşturmaktadır. Gerçekten de havayoluyla taşıma sözleşmesi kurulurken 

taşıyan, taşımanın konusunu oluşturan yolcu veya yükü bir yerden bir yere 

taşımayı taahhüt etmekte; taşıtan veya yolcu da bunun karşılığında taşıyana 

ücret ödemeyi üstlenmektedir. Bu niteliği ile taşıma sözleşmesi tam iki tarafa 

borç yükleyen sözleşme niteliğindedir
31

.  

Havayoluyla taşıma sözleşmesinin istisna akdi mi vekalet akdi mi 

olduğu yoksa kendisine özgü niteliği olan bağımsız bir sözleşme (sui generis) mi 

olduğu doktrinde uzun süre tartışılmıştır
32

. Türk hukukunda hakim görüş, 

                                                                                                                                        
Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları (Uluslararası Taşıma), İstanbul Ticaret Odası 

Yayınları, Yayın No: 198827, İstanbul 1988, s. 1.  
28  GENÇTÜRK M, a.g.e, s. 38; SÖZER B, a.g.e s. 6-8  
29  Türk Sivil Havacılık Kanununun (TSHK) 3. maddesinin b bendinde hava aracı, havalanabilen ve 

havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araç olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanım 
yeterince açık olmamakta ve tanımın kapsamına hovercraft, planöt gibi havada seyretme kabiliyetine 

sahip diğer araçlar da dahil edilmektedir. Bu nedenle TSHK’nın 106. maddesi uyarınca 

başvurulabilecek olan Chicago Konvansiyonu’nun H Ekindeki tanım da buna eklenerek havada 
seyredebilme kabiliyetine sahip olan ve hava reaksiyonlarından atmosferde destek sağlayabilen her 

araç hava aracı olarak nitelendirilmelidir. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT 

BOZABALI B, Havayoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan 
Doğan Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ocak 2013, s. 37-39; GÖKNİL M. N, Hava Hukuku, 

İstanbul Üniversitesi Yayınları Yayın No: 484, İstanbul 1951, s. 141; KIRMAN A, Havayolu ile 

Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990, s. 56-57; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 17-18   

30  Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZABALI BOZKURT B, a.g.e, s. 27-34, 39-43; 

GENÇTÜRK M, a.g.e, s. 25-34; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 36-54  
31  Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 34; SÖZER 

B, Yük Taşıma, s. 39; ÜLGEN H, Hava Taşıma Sözleşmesi (Hava Taşıma), Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, Ankara 1987, s. 43-44  
32  Bu tartışmalar ve ayrıntılı görüşler için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, 35-37, 46; 

GENÇTÜRK M, a.g.e, s. 22; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 54-55; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 8-9, 45-

46  
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havayoluyla taşıma sözleşmesinin işgörme sözleşmelerinden istisna akdi 

niteliğinde olduğudur
33

. 

Havayoluyla taşıma sözleşmesinin konusunu yükün hava aracı ile bir 

yerden bir yere taşınması oluşturabileceği gibi, yolcunun da bir yerden bir yere 

taşınması oluşturabilir
34

.  

Bu kapsamda yolcunun tanımının yapılması gerekmektedir. Yolcu, 

taşıyanın, taşıma sözleşmesine dayanarak taşımayı üstlendiği, uçuş personeli 

dışında, hava aracında bulunan canlı kişi olarak tanımlanabilir
35

. Bu doğrultuda 

yolcu, taşıma sözleşmesinin karşı tarafını oluşturan ve uçuş ekibi dışında uçakta 

bulunan kimse olarak anlaşılmalıdır
36

. 

Havayoluyla yolcu taşıma sözleşmelerinde taşıma yalnız gidiş (one 

way), gidiş-dönüş (round trip) veya dairevi seyahatler (circle trip)
37

 şeklinde 

ortaya çıkabilir. Benzer şekilde bu taşımalarda birden çok taşıyan söz konusu 

olabilir. Böyle bir durumda her bir taşıyanın kendi kontrolü altında yapılan 

taşımadan sorumlu olacağı kabul edilmektedir
38

. 

b. Uygulanacak Hükümler 

TSHK 5. maddesi uyarınca Türk hava sahasında yapılacak uçuşlar 

bakımından bu kanun hükümleri uygulanacaktır.  

Kanunun 106. maddesi, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, bunlarda da 

hüküm bulunmaması durumunda TTK hükümlerinin uygulama alanı bulacağını 

öngörmektedir. 

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası 

antlaşmalar ile kanun koyucunun burada neyi ifade etmek istediği 

açıklanmalıdır. Kanun koyucunun burada, her şeyden önce La Haye ve 1975 

                                                           
33  Bu görüş tarafımızca da benimsenmektedir. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, 35-37, 46; SÖZER B, 

Yük Taşıma, s. 54-55 
34  Havayoluyla yük taşınması konumuz dışında kaldığından, bundan sonraki açıklamalar havayoluyla 

yolcu taşıma sözleşmesi esas alınarak yapılacaktır. 
35  BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 39-40; KIRMAN A, a.g.e, s. 25; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 48-49; 

ÜLGEN Hava Taşıma, s. 48 
36  Uçuş ekibine kimlerin dahil edilmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT 

BOZABALI B, a.g.e, s. 41-43; KIRMAN A, a.g.e, s. 26-27  
37  İzmir – İstanbul – Adana – İzmir gibi başlangıç ve bitiş noktaları aynı veya farklı olmakla beraber 

arada başka taşıma noktalarının da bulunduğu seyahatler için bu terim kullanılmaktadır. BOZKURT 

BOZABALI B, a.g.e, s. 47; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 52 
38  Fiili taşıyan, alt taşıyan ve mütevali taşıma kavramları hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar için bkz. 

BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 61-65, 109-111, 168-169; KIRMAN A, a.g.e, 28-32, 34-35, 142-

143; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 61-65   
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Montreal Protokolleri ile değişik Varşova Konvansiyonu’na atıf yapmak istediği 

açıktır
39

. Ancak burada TSHK sadece Varşova/La Haye Konvansiyonu’na değil, 

benzer şekilde Anayasanın ilgili hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin 

taraf olduğu, havayoluyla taşımalara ilişkin diğer uluslararası antlaşmalara da 

atıf yaptığının kabul edilmesi gerekmektedir
40

. 

Burada tartışmaların asıl odaklandığı ikinci husus ise TSHK 106. 

maddenin yapmış olduğu atıf uyarınca TTK’nın hangi hükümlerinin 

havayoluyla yolcu taşımalar için uygulama alanı bulacağı hususudur. Buna 

ilişkin olarak öncelikle, TTK’nın ticari iş, tacir ve ticaret şirketlerine ilişkin 

hükümlerinin, havayoluyla yolcu taşıyan kişinin tacir ve ticaret şirketi 

olacağından hareketle, uygulama alanı bulacağı tespiti yapılabilir. Tartışma bu 

hükümlerden kaynaklanmamaktadır. Burada, TTK 850 ve devamında öngörülen 

Taşıma İşleri Genel Hükümler başlığı altında düzenlenen hükümler de acaba 

havayoluyla yolcu taşımaları için uygulama alanı bulacak mıdır? Diğer bir 

şekilde belirtmek gerekirse, acaba TTK 852. maddede öngörülen “Deniz, demir 

ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümler saklıdır” 

hükmü, artık 850 ve devamında öngörülen hükümlerin havayoluyla yolcu taşıma 

sözleşmeleri için uygulanabilme imkanını ortadan kaldırmakta mıdır? Gerçekten 

de TTK 851 ve 852. maddelerinde TTK 850 ve devamı hükümlerinin uygulama 

alanı belirlenmekte ve 852. maddede de açık biçimde havayoluyla yapılan 

taşımalara ilişkin özel hükümlerin mevcut olması sebebiyle bu kısım hükümlerin 

bu taşımalara uygulanamayacağı hüküm altına alınmaktadır. Hal böyle olunca, 

TSHK 106. madde ile yapılan TTK atfına bir anlam verilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, atfa ilişkin akla gelebilecek diğer hükümler ise TTK’da deniz 

yoluyla yapılan taşımalara ilişkin 931 ve devamı düzenlemeleridir. Burada, 

havayoluyla yapılan taşımaların niteliği ve özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, TTK 850 ve devamında öngörülen hükümlere kıyasla TTK 

931 ve devamında öngörülen deniz yoluyla taşımalara ilişkin hükümlerin bu 

taşımaların özüne daha uygun düştüğü düşünülmektedir
41

. Bu nedenle, TSHK 

106. maddedeki atıf uyarınca, havayoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri açısından 

genel hükümlerin yanında, özüne uygun düştüğü ölçüde deniz yoluyla yapılan 

                                                           
39  Bu hususta ve Konvansiyon ile Protokoller hakkında daha ayrıntılı açıklamalar için bkz BOZKURT 

BOZABALI B, a.g.e, s. 49–99; KIRMAN A, a.g.e, s. 8–17; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 57–79, 104–
121; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 12-33  

40  Aynı yönde ve ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 94-96; SÖZER, 

a.g.e, s. 110-115. Bu hususta karşı görüşte bkz. ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 33-34. Bu doğrultuda, bu 
atıf uyarınca artık 1999 Montreal Konvansiyonunun da ülkemiz açısından yürürlüğe girdiği ve 

havayoluyla yolcu taşımalarında TSHK’da hüküm bulunmayan hallerde uygulanacağının da 

belirtilmesi gerekmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, 
a.g.e, s. 9 –96  

41  Değerli hocamız Prof. Dr. Tahir ÇAĞA’nın da belirttiği gibi “Hava Hukuku Deniz Hukukundan 

azmıştır”. SÖZER B, Yük Taşıma, s. 119 (aynen alıntı) 
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taşımalara ilişkin TTK 931 ve devamı hükümlerinin de uygulama alanı bulacağı 

kabul edilmelidir
42

. 

Bu açıklama ve tartışmalar doğrultusunda, genel olarak belirtmek 

gerekirse, havayoluyla yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlık halinde 

hakim, öncelikle TSHK ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası 

antlaşmalarda uyuşmazlığa uygulanabilecek emredici hükümler olup olmadığına 

bakacak; bu hükümlerin varlığı durumunda bunları olaya uygulayacaktır
43

. 

Emredici hükümlerin bulunmaması halinde, havayoluyla yolcu taşıma 

sözleşmesinin akit olması dolayısıyla, tarafların sözleşme ile kararlaştırdıkları 

hususlar, ikinci sırada uygulama alanı bulacaktır
44

. Sözleşmede hüküm 

bulunmayan hallerde TSHK ve bunda da düzenleme bulunmayan durumlarda 

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların düzenleyici 

hükümleri uygulanacaktır. Burada da düzenleme bulunmayan hallerde, 

TSHK’nın 106. madde atfı dolayısıyla TTK’nın denizyoluyla taşımaları 

düzenleyen 931 ve devamı maddeleri kıyasen uygulama alanı bulacaktır
45

. 

Ancak, bunlarda da düzenleme bulunmaması durumunda, BK’nın istisna akdi 

hükümlerinin, burada da düzenleme bulunmaması halinde genel nitelikli 

hükümlerin uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir
46

.    

c. Taşıyanın Sorumluluğu 

Havayoluyla yolcu taşıyan kişinin sorumluluğu TSHK 120 ile 124. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde, bir önceki paragrafta da 

belirtildiği şekilde, Varşova/La Haye Konvansiyonu esas alınmıştır. 

Bu doğrultuda, bu kısımda, havayoluyla yolcu taşıma sözleşmesinde 

yolcunun ölüm veya cismani zarara uğraması halinde taşıyanın sorumluluğu 

hükümleri ele alınacak; açıklanması gerektiği düşünülen yerlerde ayrıca mehaz 

niteliğindeki Varşova/La Haye Konvansiyonu’na da atıflarda bulunulacaktır. 

TSHK’nın 120. maddesi, öncelikle taşıyanın sorumlu olacağı zararı ve 

zaman dilimini hüküm altına almıştır. Buna göre, “Yolcunun ölümü veya 

                                                           
42  Konu hakkında ayrıntılı değerlendirme ve tartışmalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 

91-99; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 117-120; ÜLGEN H, Hava Hukuku, s. 35-36. 
43  BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 99; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 108; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 

33-35  
44  BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 99; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 108-109. Burada özellikle 

uygulamada Uluslararası Hava Taşıma Birliği (IATA) tarafından belirlenen ve bu Birliğe üye 

havayolu şirketleri tarafından yolcu taşıma sözleşmelerine konulması zorunlu olan genel işlem 

şartlarının varlığından da bahsetmek gerekmektedir. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. 
www.iata.org (20.06.2013). 

45  BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 91-99; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 117-120. 
46  BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 99; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 116-117  
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herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet veren kaza 
hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı 

sorumludur.”  Bu hüküm, Varşova Konvansiyonu’nun 17. maddesinin dilimize 

çevrilmiş halidir
47

. Ancak hükmün, mehaz Konvansiyona uygun biçimde 

açıklanması gerekmektedir.  

Hüküm, öncelikle taşıyanın sorumlu olacağı zararı düzenlemektedir. 

Buna göre taşıyan, yolcunun ölüm veya cismani zarara uğramasından 

sorumludur. Cismani zarar kavramı Varşova/La Haye Konvansiyonu 

kapsamında çok tartışılmış; özellikle bedensel zarar ile beraber veya bu zararın 

sonucunda ortaya çıkmayan manevi zararın bu kapsamda tazmin edilemeyeceği 

sonucuna varılmıştır
48

. Ancak bu husus bizim hukukumuzda herhangi bir 

tartışmaya sebebiyet vermemiştir. Çünkü burada, TSHK hükmü gereği ölüm ve 

cismani zarar kavramları ve bunlardan doğan zararlar, BK’nın ilgili hükümleri 

gereği belirlenecektir. Bu doğrultuda BK 53. madde ölüm halinde tazmin 

edilecek zararları düzenlemektedir. Bu madde uyarınca havayoluyla yolcu 

taşıyan kişinin tazminat sorumluluğu cenaze giderleri; ölüm hemen 

gerçekleşmemişse diğer bir ifadeyle kişi yaralanmış ve ölüm daha sonra 

hastanede gerçekleşmişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalması veya 

tamamen kaybından kaynaklanan zararlar ile sınırlıdır
49

. Maddenin son bendi 

taşıyanı ayrıca, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları 

kayıplardan da sorumlu tutmaktadır
50

. Ayrıca BK 56. madde uyarınca ölüm 

halinde, ölenin yakınlarına manevi tazminat ödenmesi de mümkündür. Buna 

uygun olarak, destekten yoksun kalma tazminatından farklı bir biçimde, 

yolcunun yakınları, yolcunun ölümünden duydukları elem ve üzüntünün tazmini 

için, bir manevi tazminata hak kazanmaktadırlar
51

 

                                                           
47  The carrier is liable for damage sustained in the event of the death or wounding of a passenger or any 

other bodily injury suffered by a passenger, if the accident which caused the damage so sustained took 

place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.  
48  Konu hakkına ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 111-129; KIRMAN 

A, a.g.e, s. 86-89; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 94-104   
49  Bu zararlar hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ANTALYA G, a.g.e, c:1, s. 466-468; 

HATEMİ/GÖKYAYLA, a.g.e, s. 152-154; KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 411-412; OĞUZMAN K, ÖZ T, 

a.g.e, c:2, s. 96-97  
50  Destekten yoksun kalma tazminatı olarak doktrinde adlandırılan bu halde, ölen kişinin mali desteği, 

ekonomik yardımı ve/veya bakımından mahrum kalan kişilerin, ortaya çıkan bu zararlarının da, 

taşıyan tarafından tazmini gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı, sadece aile açısından 

değil, ölen kimsenin hısmı olsun olmasın, onun desteğinden yararlanan tüm yakınları için söz konusu 
olmaktadır. konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ANTALYA G, a.g.e, c:1, 468-484; 

HATEMİ/GÖKYAYLA, a.g.e, s. 155-156; KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 412-413; OĞUZMAN K, ÖZ T, 

a.g.e, c:2, s. 97-104  
51  Burada önceki kanun sadece ölenin ailesi açısından manevi tazminat talebinin mümkün olacağını 

düzenlemekte iken 6098 sayılı BK uyarınca bu ifade yakınları olarak değiştirilmiştir. Ancak eski 

kanun döneminde de doktrin bu ifadeyi yakınları olarak ele almaktaydı. Konu hakkında ayrıntılı bilgi 
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TSHK 120. madde uyarınca taşıyanın sorumlu olacağı ikinci durum ise 

yolcunun cismani zarara uğraması halidir. Özellikle cismani zarar kavramı 

Varşova/La Haye Konvansiyonu açısından (ki Konvansiyon burada bedensel 

zarar
52

 ifadesini kullanmaktadır) çok tartışılmış; manevi zararın bu kapsamda 

tazmin edilip edilemeyeceği mahkeme kararlarına konu olmuştur
53

. Ancak bu 

tartışmanın hukukumuz açısından pek de geçerli olmayacağı ortadadır
54

. Burada 

her ne kadar Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile 

cismani zarar kavramı bedensel zarar ile ikame edilmişse de; madde 

gerekçesinde de belirtildiği üzere burada amaçlanan dilde arılaştırma yapmaktan 

başka bir şey değildir. Bu ifadeye dayanarak Türk hukuku açısından da manevi 

zararın tazmin edilemeyeceği iddiasında bulunmak, TSHK madde 120 ve BK 

56. maddenin açık düzenlemesi karşısında mümkün değildir. Bu doğrultuda 

yolcunun cismani zarara uğraması halinde taşıyan, BK 54. maddede öngörülen 

tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması veya yitirilmesinden 

doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardan 

sorumlu olacaktır
55

. Buna bağlı olarak düzenlenmiş olan BK 56. madde uyarınca 

taşıyan ayrıca, cismani zarara uğrayan kişiye manevi tazminat da ödemekle 

yükümlü olacaktır. Bu düzenlemeye göre, kişinin cismani zarara uğraması 

halinde maruz kaldığı elem ve ızdırap, taşıyanın manevi tazminat borcunun 

içeriğini oluşturmaktadır
56

.  

TSHK 120. madde uyarınca taşıyan belirli bir zaman dilimi içerisinde 

meydana gelen kaza sonucunda ortaya çıkan ölüm veya cismani zarardan doğan 

zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Buna göre ölüme veya cismani zarara 

                                                                                                                                        
için bkz. ANTALYA G, a.g.e, c:1, s. 468-484; HATEMİ/GÖKYAYLA, a.g.e, s. 155-156; 

KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 412-413; OĞUZMAN K, ÖZ T, a.g.e, c:2, 97-104   
52  “Bodily injury” 
53  Anglo-Sakson hukuk sisteminin uygulandığı Amerikan ve Birleşik Krallık mahkemeleri, bedensel 

zarar ile beraber veya bu zarardan doğmayan (bu zarar ile illiyet bağı içerisinde olmayan) manevi 

zararların bu kapsamda taşıyanın sorumluluğuna yol açmayacağına hükmetmişlerdir. Bu kararlar 
Kontinental hukuk sistemini uygulayan diğer mahkemeleri de etkilemiştir. Konu hakkında ayrıntılı 

bilgi ve açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 111-129; KIRMAN A, a.g.e, s. 86-

89; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 94-104 
54  Her ne kadar BK bedensel zarar kavramını benimsemişse de; gerek TSHK’nın lafzına sadık kalmak, 

gerekse de uluslararası hukuk düzenlemesindeki bedensel zarar ifadesiyle karışıklığa yol açmamak 

için, çalışmanın bu bölümünde, cismani zarar ifadesinin kullanılması tercih edilmiştir. 
55  Bu zararlar ve bunların içeriği hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ANTALYA G, a.g.e, c:1, s. 

460-466; HATEMİ/GÖKYAYLA, a.g.e, s. 156-158; KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 409-411; OĞUZMAN 

K, ÖZ T, a.g.e, c:2, 90-95  
56  Manevi zararın kapsamı ve tazmin şartları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. . ANTALYA G, a.g.e, c:1, 

s. 508-514; KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 430-435; OĞUZMAN K, ÖZ T, a.g.e, c:2, 269-275. Duyulan 

elem ve üzüntünün manevi tazminatı gerektirip gerektirmediği hususunda hakimin takdir yetkisinin 
olduğu hususu burada belirtilmelidir. Ancak bu durum, hiçbir şekilde hukukumuz açısından da 

bedensel zarar olmaksızın ortaya çıkan manevi zararın tazmin edilmeyeceği şeklinde bir 

yorumlanmamalıdır.  
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sebebiyet veren kaza, uçakta veya uçağa biniş ya da uçaktan iniş işlemleri 

esnasında meydana gelmiş ise taşıyan bundan doğan zararlardan sorumlu 

olacaktır. Burada TSHK 120. maddesi her ne kadar “iniş veya biniş sırasında” 

ifadesini kullanmaktaysa da, bunu mehaz Varşova/La Haye Konvansiyonu’na 

uygun biçimde biniş veya iniş işlemleri esnasında ortaya çıkan kaza şeklinde 

anlamak daha uygun olacaktır
57

. Buna göre, yolcunun uçağa binmek ya da 

uçaktan inmek amacıyla kendisinden istenen işlemleri taşıyanın denetimi altında 

yaptığı ve bulunduğu yer itibariyle de bu işlemleri ifa etmeye uygun olduğu 

haller, yolcunun uçağa biniş veya uçaktan iniş işlemlerini gerçekleştirdiği zaman 

dilimi olarak değerlendirilmektedir
58

. Bu doğrultuda daha ayrıntılı bir biçimde 

bir örnekle açıklamak gerekirse; mesela uçağa binmek üzere biniş kartını alıp 

gereken kontrollerden geçmiş yolcunun, bekleme salonunda iken meydana gelen 

kaza sonucunda cismani zarara uğramasından taşıyanı sorumlu tutmamak 

gerekir. Çünkü bu durumda yolcu, ikinci çağrı ile hava aracına alınana (veya 

onu hava aracına götürecek araca binene) kadar hareket serbestisine sahiptir ve 

hareketleri taşıyanın egemenliği altında gerçekleşmemektedir.  

Bu şekilde belirlenmiş olan taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olarak bir 

başka düzenlemeyi de TSHK 123. maddesi yapmakta ve Varşova/La Haye 

Konvansiyonu’nun 20. maddesinin ilk bendine uygun biçimde taşıyanın 

sorumluluktan kurtulma hali, burada hüküm altına alınmaktadır. Bu maddeye 

göre; “Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan 
bütün tedbirleri aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını 

ispatlarsa sorumlu değildir.” Bu düzenleme doğrultusunda havayoluyla yolcu 

taşıma sözleşmelerinde taşıyanın sorumluluğunun hukuki niteliği 

tartışılmaktadır. Madde kapsamında öngörülen bir kurtuluş imkanının 

varlığından hareketle bir kısım yazar, bunun sübjektif sorumluluk (kusur 

sorumluluğu) olduğunu savunmakta iken
59

; kurtuluş imkanında öngörülen 

kıstasın objektif olmasından hareketle burada objektif sorumluluk (kusursuz 

sorumluluk) halinin mevcut olduğunu ileri süren yazarlar da bulunmaktadır
60

. 

Burada madde ifadesinde öngörülen hallerin sübjektif haller olduğundan 

                                                           
57  Konu hakkında daha ayrıntılı açıklama ve görüşler için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 210-

211  
58  KIRMAN A, a.g.e, s. 67-81; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 164-168. Yolcunun uçakta, uçağa biniş veya 

uçaktan iniş işlemlerini ifa ettiği zaman dilimi hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT 
BOZABALI B, a.g.e, s. 148-157.  

59  Bu yazarlar hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 105-107; 

SÖZER B, a.g.e, s. 200-206 (Burada yazar her ne kadar yük taşıma sözleşmesi açısından konuyu ele 
almakta ise de açıklamaları yolcu taşıma sözleşmeleri açısından da geçerli olabilecek niteliktedir). 

Kusur sorumluluğu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 304-309; 

OĞUZMAN K, ÖZ T, a.g.e, c:2, s. 2-5 
60  Bu yazarlar hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 105-107; 

ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 157-160. Kusursuz sorumluluk hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. 

KILIÇOĞLU A, a.g.e, s. 310-316; OĞUZMAN K, ÖZ T, a.g.e, c:2, s. 2-5   
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hareketle, TSHK öngörülen taşıyanın sorumluluğunun sübjektif sorumluluk 

niteliğinde olduğu; ancak havayoluyla yolcu taşıma işinin özelliği gereği bunun 

basit bir özen yükümü öngörmediğinden hareketle özen borcu ağırlaştırılmış 

kusur sorumluluğu niteliğinde olduğu kabul edilmelidir
61

. 

Taşıyanın sorumluluğu, TSHK 124. madde uyarınca sınırlandırılmıştır. 

Bu düzenleme uyarınca taşıyanın sorumluluk sınırı Varşova Konvansiyonu ile 

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu bunu değiştiren sözleşme ve protokollere 

göre belirlenecektir. Bu doğrultuda ülkemizin taraf olduğu Varşova/La Haye 

Konvansiyonu ile bunda değişiklik yapan 1975 tarihli Montreal Protokolleri 

uyarınca
62

 yolcunun ölümü veya cismani zarara uğraması halinde taşıyanın 

sorumluluğu 250.000 Özel Çekme Hakkı (ÖÇH)
63

 ile sınırlandırılmıştır
64

. 

Taşıyanın sorumluluğu her ne kadar sınırlandırılmış ise de TSHK, 

belirli hallerde taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanamayacağını hüküm 

altına almıştır. Bu kapsamda kanunda iki ayrı düzenleme göze çarpmaktadır. Bu 

doğrultuda taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanamayacağı ilk hal, TSHK 

107. maddenin ikinci fıkrasında öngörülmüş ve bu maddede öngörülen bilgileri 

içeren biletin yolcuya verilmemesi ya da yolcuya hiç bilet verilmemesi halinde 

taşıyanın sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerden yararlanamayacağı 

belirtilmiştir. Bu madde, Varşova/La Haye Konvansiyonu’ndan çok daha geniş 

bir düzenleme getirmekte
65

 ve hükmün açıklığı karşısında bunun Varşova/La 

Haye Konvansiyonu’na uygun biçimde yorumlanması imkanı da 

bulunmamaktadır
66

. Burada konu özellikle elektronik bilet açısından ele 

                                                           
61  Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar ve tartışmalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 104-

108. Aksi görüşte bkz. ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 157-160   
62  1975 Montreal Protokolleri hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, 

s. 71-73; SÖZER B, a.g.e, s. 65-66  
63  Özel Çekme Hakkı, Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) tarafından kullanılan 

birim olarak anlaşılmalıdır. Konu hakkında açıklama için bkz. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zel_%C3%A7ekme_haklar%C4%B1 (20.06.2013) 

64  Burada ülkemizin 26.03.2011 tarihinden itibaren 1999 Montreal Konvansiyonu’na taraf olması 

dolayısıyla bu Konvansiyon hükümlerinin uygulanabileceği düşünülebilirse de, bu Konvansiyon 
niteliği gereği Varşova/La Haye Konvansiyonu’nu tadil eden sözleşme veya protokol niteliğinde 

değildir. Söz konusu Konvansiyon, Varşova/La Haye Konvansiyonu’nu yürürlükten kaldırarak onun 

yerine geçmektedir. 1999 Montreal Konvansiyonu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT 
BOZABALI B, a.g.e, s. 76-81; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 70, 74-79;  SÖZER Bülent, “Hava Yolu ile 

Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Varşova /La Haye 

Sistemi’nin Tadiline İlişkin 1999 Montreal Sözleşmesi (Montreal Sözleşmesi)”, BATİDER Cilt: XXI 
Sayı:1, s. 141-192  

65  Konvansiyonun 3. maddesinin ikinci fıkrası burada, biletin işbu Konvansiyon hükümlerinin 

uygulanacağına dair ibareyi içermemesi halinde taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanamayacağını 
hüküm altına almaktadır. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, 

a.g.e, s. 173-176.  
66  Aynı doğrultuda bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 217; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 202 
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alınmalıdır. Havayoluyla yolcu taşıma şirketinin yolcunun elektronik posta 

hesabına elektronik bilet göndermesi halinde biryandan elektronik posta içeriği 

diğer yandan da sonrasında yolcuya tevdi edilen biniş kartının (boarding card) 

bilet yerine kabul edilerek taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma imkanının 

devam ettiği kabul edilmelidir
67

. 

Taşıyanın sınırlı sorumluluğunu kaldıran ikinci hal ise TSHK 126. 

maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Zararın, taşıyıcının veya 
adamlarının zarar vermek kastı ile veya zararın doğması ihtimali olduğunu 

bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği 
ispat edildiği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sınırları 

uygulanmaz.” Bu düzenlemeyi, mehaz niteliğindeki Varşova/La Haye 

Konvansiyonu’nun 25. maddesine uygun biçimde değerlendirmek gerekirse, 

taşıyan veya adamları ya da yardımcılarının zararı meydana getiren kazaya 

kasten (yani bilerek ve isteyerek) veya ağır ve şuurlu ihmalleri ile (yani, zararın 

doğması ihtimalini öngörmelerine rağmen cüretkar ve pervasız biçimde 

hareketlerine devam ederek) sebep olmaları halinde taşıyanın sınırlı 

sorumluluktan yararlanamayacağı belirtilmelidir. Daha açık biçimde belirtmek 

gerekirse taşıyan, kendisi veya adamlarının bilerek ve isteyerek ya da 

istemeseler de sonucu öngörmelerine rağmen pervasızca ve cüretkar biçimde 

hareketlerine devam ederek ortaya çıkardıkları zararlardan sınırsız biçimde 

sorumlu olacaktır
68

.  

Bu doğrultuda taşıyanın, adamları veya çalışanlarının sınırsız 

sorumluluğundan bizzat sorumlu olacağından hareketle evleviyetle, adamları 

veya çalışanlarının görevlerini ifa ederken sebep oldukları sınırlı sorumluluğa 

tabi kazadan doğan zarardan da bizzat sorumlu olacağının kabulü 

gerekmektedir
69

.  

                                                           
67  BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 218 
68  Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 176-186, 218-221; 

KIRMAN A, a.g.e, s. 154-155. Burada maddenin devamında BK 55. maddeye (eski kanun) atfın da 

ele alınması gerekmektedir.  Bu doğrultuda söz konusu atfın, taşıyanın adamları ve yardımcılarının 

görevlerini ifa ederken yaptıkları eylemler dolayısıyla sınırlı sorumluluktan yararlanabilecekleri 
belirtmek üzere yaptığı kabul edilmelidir. Hükümet gerekçesi de bu yorumu doğrular niteliktedir. 

Daha açık biçimde belirtmek gerekirse, taşıyanın adamları veya yardımcılarının eylemlerinden dolayı 

sınırlı veya sınırsız sorumluluktan söz edebilmek için, bunların görevlerini ifa ederken yerine 
getirdikleri eylemlerin söz konusu olması gerekmektedir. Konu hakkında ayrıntılı açıklama ve 

görüşler için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 220-221; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 205-206. 

Ancak bu halde dahi taşıyanın sorumluluğunun yine de davacı tarafın (diğer ifadeyle ölüm halinde 
ölenin yakınlarının; cismani zarar halinde zarara uğrayan kimse ve onun yakınlarının) talepleri ile 

sınırlı olacağının belirtilmesi gerekmektedir.  
69  Bu hususta Varşova Konvansiyonu’na La Haye Protokolü ile eklenen 25 A maddesini belirtmekte 

fayda vardır. Bu düzenleme ile Varşova Konvansiyonu’na eklenen bu maddeyle taşıyanın sınırlı 

sorumluluktan yararlanma imkanı, görevlerini ifa ederken vermiş oldukları zarar dolayısıyla taşıyanın 

adamları ve yardımcılarına da tanınmıştır. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT 
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Bu kapsamda son olarak, bu çalışmanın asıl konusunu teşkil eden 

sigorta yükümlülüğünün TSHK 132. maddesinde hüküm altına alındığı 

belirtilmelidir. Buna göre, “Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları 
yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek 

zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari 124 üncü 
madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet 

sigortaları yapmakla yükümlüdürler.” Maddenin devamında, sigortanın 

taşıyanın adamlarının bu kanun kapsamında öngörülen sorumluluklarını da 

kapsayacağı hüküm altına alınmıştır.  
 

4. YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI 

 HALİNDE ÖNGÖRÜLEN ZORUNLU MALİ MESULİYET 

 SİGORTASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 

TSHK 132. maddesi, bir önceki bölümde de belirtildiği üzere, 

havayoluyla yolcu taşıyan kişilerin, yolcunun ölüm veya cismani zarara 

uğramasına karşı zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmalarını öngörmektedir. 

Düzenlemenin ikinci fıkrasına göre bu sigortanın, taşıyanın adamlarının 

görevlerini ifa ederken sebep oldukları benzer zararları da kapsaması 

gerekmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, bu sigortanın teminat ve şartları, 

uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak, Ulaştırma Bakanlığı’nın 

olumlu görüşü ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmalıdır.  

Sigortanın zorunlu niteliği sebebiyle, bunu yaptırmamanın müeyyidesi 

de yine son fıkrada düzenlenmiştir: “Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü 

yerine getirilmeyen hava araçları Ulaştırma Bakanlığınca uçuştan men edilir.” 

(TSHK madde 132/4). 

TSHK 148. maddesi de, bu kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzük ve 

yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde 

hazırlanarak yürürlüğe konması gerektiğini hüküm altına almaktadır.  

Ancak, havayoluyla yapılan taşımalara ilişkin diğer hukuki 

düzenlemelerde de olduğu gibi, burada da Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde 

İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet 

Sigortası Hakkında Yönetmelik, rötarlı (!) bir biçimde, TSHK’dan 23 yıl sonra, 

15 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
70

.  

                                                                                                                                        
BOZABALI B, a.g.e, s. 58-61, 168-171; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 60-61. Söz konusu düzenleme 

TSHK alınmamıştır. Bu doğrultuda olmak üzere bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 218-220  
70 Yönetmelik, 15.11.2006 tarih ve 26347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; sonrasında gecikme 

zararlarını da kapsayacak şekilde gözden geçirilmiş ve 07.04.2011 tarih ve 27898 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı 
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Yönetmeliğin dayanağının TSHK 132. maddesi olduğu da Yönetmeliğin 3. 

maddesinde belirtilmiştir. Bu kapsamda aslında TSHK 148. maddeye dayanarak 

Yönetmeliğin belirtilen süre içerisinde yapılmadığı ileri sürülerek iptalinin 

istenmesi mümkündür. Ancak bu hususta herhangi bir başvuru olmamıştır ve 

Yönetmelik hali hazırda yürürlüktedir. 

Burada ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; yurtdışına uçuş yapan sivil 

hava araçlarının, bu sigortadan daha kapsamlı zorunlu mali mesuliyet sigortası 

yaptırmaları gerekmektedir. Bu zorunluluk, bir yandan Varşova/La Haye 

Konvansiyonu’ndan (veya uçuş yapılan ülkenin de taraf olması koşuluyla, bunu 

ikame eden 1999 Montreal Konvansiyonu’ndan)
71

; diğer yandan da havayolu 

şirketinin üye olması şartıyla IATA’nın kurallarından
72

 doğmaktadır. 

Yönetmelik yayımlanana kadar geçen 23 yıllık süre içerisinde, 

havayoluyla yolcu taşıma şirketlerinin bu sigortayı ne şekilde ve hangi şartlar 

dahilinde yaptırdıklarına dair kimi bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Anlaşıldığı 

kadarıyla uygulamada, bu husustaki zorunlu mali mesuliyet sigortası, o 

dönemde yürürlükte bulunan Sigorta Murakabe Kanunu’nun 29. maddesinde 

öngörülen Türkiye’de sigorta yaptırma zorunluluğuna
73

 aykırı biçimde başta 

İngiltere olmak üzere yabancı ülkelerde faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ya 

da genel zorunlu mali mesuliyet şartları kullanılarak Türk sigorta şirketlerine 

yaptırılmıştır.  

Yapılan incelemeler sonucunda, günümüzde de bu hususta yayımlanmış 

olan genel şartların bulunmadığı; ancak yabancı sigortaların şartları ile 

                                                                                                                                        
Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.  
71  Her iki Konvansiyon da öngörülen sorumluluk koşulları ve sigorta hakkında ayrıntılı açıklamalar için 

bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 54-61, 76-81; KIRMAN A, a.g.e, s. 10-14; SÖZER B, Yük 

Taşıma, s. 57-61, 74-79; SÖZER B, “Montreal Sözleşmesi”, s. 161-168; ÜLGEN H, Hava Taşıma, s. 

13-14  
72  IATA kuralları ve IATA üyesi havayoluyla yolcu taşıma şirketleri arasında yapılan sözleşmeler 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 73-76; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 

67-70, 73-74; SÖZER B, “Montreal Sözleşmesi”, s. 154-161 
73  “Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye'deki sigortalarını, münhasıran Türkiye'de 

faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırmak zorundadırlar.                                                 

  Ancak,                                                                       
  a) İhracat ve ithalat konusu olan mallar için nakliyat sigortaları,          

  b) Uçak, helikopter ve gemilerin; dış kredi ile satın alındığı takdirde borcu ödeninceye kadar, 

yurtdışından finansal kiralama yoluyla getirilmesi halinde ise finansal kiralama sözleşme süresi ile 
sınırlı olmak üzere yaptırılacak tekne sigortaları,                                                           

 c) Gemilerin sorumluluk sigortaları,                                         

 d) Hayat sigortaları,                                                        
 e) Kişilerin Türkiye haricinde iken seyahatleri sırasında yaptıracakları ferdi kaza, hastalık ve motorlu 

taşıt sigortaları yurt dışında da yapılabilir.” Mevcut Sigortacılık Kanunu 15. maddesi de hemen aynı 

düzenlemeyi içermektedir 
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Yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurularak, diğer zorunlu mali 

mesuliyet sigortasına ilişkin genel şartların uyarlanması yoluyla bu sigortanın 

yapılmaya devam edildiği gözlemlenmiştir
74

. 

Bu nedenle öncelikle söz konusu sigortanın genel şartlarına 

ulaşılamadığı belirtilmelidir. Hava yoluyla yolcu taşıma şirketleri ile 

görüşüldüğünde, bunların sigorta poliçelerini vermekten kaçındıkları 

gözlemlenmektedir. Ayrıca Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği ve diğer sigorta 

şirketleri ile yapılan görüşmelerde, bu sigortaya ilişkin ellerinde matbu 

poliçelerin bulunmadığı; bu hususta poliçe hazırlamaları gerektiğinde, 

Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde, zorunlu mali mesuliyet sigortalarına 

ilişkin genel şartlar kullanılarak düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. 

Tüm bu nedenlerle, bu kısımda yapılacak olan açıklamalarda, Türkiye 

Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil 

Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik hükümleri 

dikkate alınmıştır. 

 

5. SİGORTANIN KAPSAMINDAKİ HAVA ARAÇLARI 

İlgili yönetmelik kapsamındaki hava araçları, 2. maddede belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda, Yönetmelik kapsamındaki zorunlu mali mesuliyet sigortasının 

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herhangi bir noktaya iniş yapan veya 

herhangi bir noktadan kalkış yapan Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava 
araçları ile yabancı sivil hava araçlarının işletenleri tarafından yapılması 

gerekli”dir.  

Maddenin ikinci fıkrası kapsam dışında kalan hava araçlarını saymıştır. 

Buna göre, Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi uyarınca devlet 

uçağı niteliğinde kabul edilen hava araçları ile orman ve zirai mücadele amaçlı 

uçuşlarda kullanılan hava araçları Yönetmelik kapsamında değildir.  

Ayrıca yine aynı fıkranın son bendi uyarınca, ticari olmayan amaçla ve 

uluslararası sınırları ihlal etmemek şartıyla, yetkili kişilerce uçuş eğitimi vermek 

için ülke içerisinde kullanılan hafif hava araçları (balon, planör gibi) da bu 

Yönetmeliğin öngördüğü savaş ve terör rizikolarından muaf tutulmuştur. Başka 

bir ifadeyle, bu şartlarda kullanılan hafif hava aracının işletenleri de zorunlu 

mali mesuliyet sigortası yapmakla yükümlüdür. Ancak bu sigorta içeriğinde 

                                                           
74  Bu hususta uygulamada, havayoluyla yolcu taşıma biletlerindeki taşıma şartları örnek gösterilebilir. 

Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.turkishairlines.com/tr-tr/seyahat-bilgi/mevzuat-ve-

yasal-bilgiler/yolcu-ve-bagaj-tasima-genel-sartlari/zarardan-sorumluluk (20.06.2013); 

http://www.sunexpress.com/tr/irket/genel-koullar (20.06.2013) 
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terör ve savaş rizikolarını kapsam dışı bırakabilirler. Fakat Yönetmeliğin bu 

düzenlemesi eleştirilmeye açıktır. Gerçekten de, önceki bölümlerde belirtildiği 

üzere, uluslararası düzenlemelerde hava araçları tanımlanırken hafif hava aracı 

niteliğindeki bu araçların (balon, planör, hovercraft v.s) kapsam dışında 

tutulması eğilimi ile bu düzenleme uyuşmamaktadır
75

. Özellikle havayolu ile 

yolcu taşımalarda uygulanacak ağır yükümlülükler içeren sigorta 

sorumluluğunun bu araçlar açısından da geçerli olması; bu araçların taşıyanları 

açısından onları ciddi bir sorumluluk altına sokabilecek niteliktedir. Ayrıca söz 

konusu düzenleme, Yönetmeliğin dayanağını oluşturan TSHK’nın 132. maddesi 

ile de uyumlu değildir. TSHK 132. madde sigorta yükümlülüğünü yurt içi veya 

yurt dışı yolcu taşıyan kişiler açısından zorunlu kılmaktayken; sadece uçuş 

eğitimi vermek için kullanılan hafif hava araçlarının da, istisnalar saklı kalmak 

kaydıyla, bu sigortaya tabi tutulması yerinde bir düzenleme değildir
76

.  

 

6. SİGORTANIN KONUSU OLAN SORUMLULUK 

Sigortanın konusunu oluşturan sorumluluk, Yönetmeliğin  

5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Hava aracı işleteni, yolcunun ölümü 

veya herhangi bir bedensel zarara uğramasına neden olan ve hava aracında 

veya iniş veya biniş esnasında meydana gelen kaza ile … sorumludur.”  

Bu doğrultuda taşıyan, her şeyden önce kazadan sorumludur.  

Önceki paragraflarda açıklanmaya çalışıldığı üzere doktrinde, taşıyanın 

kazadan sorumlu tutulmasına dayılanarak, bu sorumluluğun kusursuz 

sorumluluk hali olduğu ileri sürülmüştür
77

. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, 

sorumluluktan kurtulma imkanının sübjektif biçimde belirlenmiş olmasından 

hareketle buradaki sorumluluğun özen borcu ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu 

niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği bir kez daha belirtilmelidir.  

Taşıyan bu sigorta kapsamında kazadan sorumlu tutulmakta iken, bu 

kazanın belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerektiği de hüküm 

                                                           
75  Bu hususa ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. yukarıda dipnot 28 
76  Bu eleştirileri karşılayacak nitelikte olmamakla beraber, 2011 değişikliği ile hafif hava araçları 

açısından yolcu başı asgari sigorta teminat tutarlarının, diğer hava araçlarından % 50 daha az olacağı 
hüküm altına alınmıştır. Ancak yine de bu düzenleme, hafif hava araçlarının bu Yönetmelik 

kapsamında düzenlenmemesi gerektiği, bu düzenlemenin TSHK 132. madde ile uyumlu olmadığı 

gerçeğini değiştirmemektedir. Diğer bir ifadeyle yapılan değişiklik, deyim yerindeyse yangını 
söndürmemiş; sadece ateşin harını almaya yetmiştir. Hafif hava araçları hakkındaki zorunlu mali 

mesuliyet sigortasının ayrı bir Yönetmelik ile düzenlenmesi daha yerinde olacaktır. Çalışmanın 

konusunu, taşıma sözleşmesinin tarafı olan yolcunun ölüm veya cismani zarara uğraması haline ilişkin 
yapılacak zorunlu mali mesuliyet sigortası oluşturduğundan, hafif hava araçlarına ilişkin 

Yönetmeliğin diğer düzenlemeleri burada ele alınmayacaktır.   
77  Bu konudaki açıklamalar ve kaynaklar için bkz. yukarıda §III/c, dipnot 58, 59 ve 60.   
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altına alınmıştır. TSHK 120. maddeye uygun biçimde Yönetmelikte de kazanın 

yolcunun hava aracında bulunduğu veya hava aracına biniş ya da hava aracından 

iniş işlemlerini yaptığı sırada gerçekleşmesi gerektiği düzenlenmiştir
78

. 

Bunun yanında taşıyanın yardımcıları veya adamlarının fiillerinden 

doğan sorumluluğun, bu sigorta kapsamında olup olmadığına dair Yönetmelik 

herhangi bir düzenleme içermemektedir. Ancak Yönetmeliğin dayanağını teşkil 

eden TSHK ve bunun da mehazını teşkil eden Varşova/La Haye Konvansiyonu 

çerçevesinde sorun ele alındığında
79

; taşıyanın yardımcıları ve adamlarının 

fiillerinden sorumlu olacağından hareketle, sigortanın da taşıyanın yardımcı ve 

adamlarının fiilleri ile yolcunun ölüm ve cismani zarara uğraması halini de 

kapsaması gerektiği kabul edilmelidir.  

Benzer şekilde taşıyanın kendisi veya adamları ya da yardımcılarının 

sınırsız sorumluluğunun söz konusu olması halinde
80

 sigorta bedelinin
81

 ne 

kadar olacağı düzenlenmemiştir. Bu doğrultuda Yönetmelik ve onun dayanağını 

teşkil eden TSHK hükümleri göz önünde bulundurularak, sigortacının 

sorumluluğunun azami sınırını, aşağıda tazminat kapsamında ele alınacak olan 

Yönetmelik 8. maddedeki tutarların oluşturduğu
82

; bunun üzerinde kalan 

sorumluluk tutarları açısından taşıyanın şahsen sorumlu olacağı kabul 

edilmelidir.  

Bu doğrultuda, taşıyanın sorumluluktan kurtulması halinin var olması 

durumunda sigortacının durumunun ne olacağı da değerlendirilmelidir. 

Yönetmelik bu konuda bir düzenleme içermemekteyse de, taşıyanın 

sorumluluktan kurtulduğu hallerde sigortacının da sorumlu olmayacağının 

kabulü gerekmektedir
83

 

Bu bağlamda sigortanın kapsamı olan sorumluluk, TSHK 120. madde 

uyarınca öngörülen, havayoluyla yolcu taşıma sözleşmesinin ifası esnasında, 

yolcunun, uçakta, uçağa biniş veya uçaktan iniş işlemlerini gerçekleştirdiği 

sırada meydana gelen kaza sonucunda, ölüm veya cismani zarara uğramasından 

doğan, özen borcu ağırlaştırılmış kusur sorumluluğudur.  

                                                           
78  Yönetmelikte de TSHK lafzına uygun biçimde sadece biniş ve inişten söz edilmekteyse de, burada da 

mehaz Varşova/La Haye Konvansiyonu’ndan ayrılmak gerekmediği ve biniş ve inişi geniş biçimde 
biniş ve iniş işlemleri olarak anlamak gerektiği düşünülmektedir. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar 

ve kaynaklar için bkz. yukarıda §III/c, dipnot 56, 57  
79  Konu hakkında açıklamalar için bkz. yukarıda §III/c, özellikle dipnot 68 
80  Konu hakkında açıklamalar için bkz. yukarıda §III/c 
81  Sigorta bedeli ve sigorta değeri hakkında açıklamalar için bkz. yukarıda §II/b özellikle dipnot 24 
82  Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz. aşağıda  §IX 
83  Bu aynı zamanda sigorta hukukunun genel mantığı gereğidir. Sigorta ettirenin bir borcu, diğer bir 

ifade ile bir sorumluluğu söz konusu olmadığında, sigortacının da bir sorumluluğu söz konusu 

olmamalıdır.  
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7. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  

Her ne kadar Yönetmelikte açık bir biçimde belirtilmemişse de, 

yapılacak olan zorunlu mali mesuliyet sigortasının taraflarını da burada ele 

almak gerektiği düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda, sigorta sözleşmesinin tarafları sigorta şirketi (sigortacı) 

ile taşıyandır. Yönetmelik her ne kadar taşıyan yerine işleten deyimini 

kullanmışsa da, burada havayoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri açısından bunu 

taşıyan olarak anlamak yerinde olacaktır
84

. 

Burada işleten teriminin kullanılmış olması, hava aracının kiralanması 

halinde sorun çıkarmaya açık bir durum yaratmaktadır. Böyle bir durumda hava 

aracının aynı zamanda işleteni de olan kiralayan mı yoksa kiracı niteliğindeki 

taşıyan mı zorunlu mali mesuliyet sigortasını yaptırmakla yükümlü olacaktır?
85

 

Bu kapsamda, özellikle uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan bir başka durumu 

daha ele almak gerekmektedir. Uygulamada havayoluyla yolcu taşımalarda, 

seyahat acentelerinin sıklıkla uçak kiralamak yerine, uçağın belirli seferlerini 

kiralamayı tercih ettikleri görülmektedir. Mesela, X seyahat acentesi, Antalya 

çıkışlı Paris turu satmak için Y havayolu şirketinin önceden planlanmış (veya bu 

acenta ile karşılıklı görüşmeler sonucunda planlanacak olan) Antalya – Paris – 

Antalya seferlerinin belirli tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek uçuşlarını 

acenteye kiralayabilir. Bu halde hava aracının değil; aracın belirli bir seferinin 

kiralanması söz konusudur. Bu halde havayolu şirketi fiilen taşımayı 

gerçekleştiren taraf iken, havayoluyla yolcu taşıma sözleşmesini akdeden taraf 

seyahat acentesi olacağından hareketle sigorta sözleşmesini yapmakla kim 

yükümlü olacaktır? Benzer şekilde bunun tam aksini düşünmek de mümkündür. 

Özellikle havayoluyla yolcu taşıyan şirketler arasında sıklıkla karşılaşılan bu 

                                                           
84  Kanun koyucunun bu ifadeyi kullanmasının sebebini, aynı Yönetmelik ile 3. kişilere gelen zararlardan 

doğan işletenin sorumluluğuna ilişkin zorunlu mali mesuliyet sigortasının da düzenlenmesi olduğu 
düşünülmektedir. 

85  Burada sorun tetkik edilirken, özellikle taşıyanın aynı zamanda uçağın maliki olmadığı haller ile uçak 

kiralaması ve çarteri hallerinde sorumluluk halinin ne olacağı tartışılmalıdır. Diğer bir deyişle, 
yolcunun taşıma sözleşmesi akdettiği kişi ile (akdi taşıyan), hava aracının işleteni veya malikinin 

farklı kişiler olduğu durumda (bu kişi aynı zamanda taşımayı gerçekleştirmekteyse fiili taşıyan adını 

alacaktır), uçakta, uçağa biniş veya uçaktan iniş işlemleri sırasında ortaya çıkan zararlardan kimin 
sorumlu olacağı; dolayısıyla da sigorta sözleşmesinin karşı tarafını kimin oluşturması gerektiği 

belirlenmelidir. Bu kapsamda düzenleme yapan Guadalajara Ek Konvansiyonun 2. maddesi uyarınca 

fiilî taşıyan, akdî taşıyan ile beraber havayoluyla yolcu taşıma sözleşmesinin tamamı veya bir kısmını 
ifa edecekse; kendisi ifa ettiği kısım, akdî taşıyansa tüm taşıma sözleşmesi için, aksi Ek 

Konvansiyon’da öngörülmediği sürece, Varşova Konvansiyonu hükümlerince sorumludur. Bu hususta 

ayrıntılı açıklamalar için bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 61-65; PELICHET M L, 
Responsabilité Civile en Cas d’Affrètement et de Location d’Aéronef Au Regard des Conventions 

Internationales, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Tezi, Imprimerie Ganguin&Laubscher 

S.A, Montreux 1963, s. 107 v.d; SÖZER B, Yük Taşıma, s. 70, 72 
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halde, havayoluyla yolcu taşıma şirketi maliki olduğu uçağı başka bir şirkete 

kiralarsa, bu halde sigorta yapmakla kim sorumlu olacaktır? 

Burada çözümü, Guadalajara Ek Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde 

bulmaya çalışmak gerekmektedir
86

. Bu Konvansiyon doğrultusunda, her 

taşımada taşıyan sıfatını haiz olan kişinin sigorta yaptırması gerektiği 

düşünülmektedir. Uygulamaya bakıldığında da durumun bu yönde olduğu, 

taşıma sözleşmesinde taşıyan sıfatını haiz kimsenin sigorta sözleşmesini yaptığı 

ve bunu yolcuların taşıma sözleşmesine eklediği gözlemlenmektedir.  

Yolcunun bu sözleşme açısından yerini ele almak gerekirse; sigorta 

sözleşmesinde öngörülen rizikonun gerçekleşmesi sonucunda bundan 

yararlanacak kişi olduğundan hareketle, zorunlu mali mesuliyet sigortası 

açısından yolcunun, sigortalı sıfatını haiz olduğu da burada belirtilmelidir
87

. 

Bu doğrultuda son olarak kısaca belirtmek gerekirse, sigorta 

sözleşmesinin bir tarafını taşıyan; karşı tarafını da sigorta şirketi 

oluşturmaktadır. Yolcu ise bu sigorta sözleşmesinden faydalanan üçüncü kişi 

olarak sigortalı sıfatına sahiptir.  

 

8. RİZİKO VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ 

Zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki rizikoya ilişkin Yönetmelik, 5 ve 

6. maddelerinde taşıyanın, uçakta, uçağa biniş veya uçaktan iniş işlemleri 

esnasında ortaya çıkan kaza sonucunda yolcunun ölümü veya cismani zarara 

uğramasından sorumlu olduğunu hüküm altına almıştır. 

Bu doğrultuda sigorta himayesi veya diğer bir ifadeyle riziko, yolcunun 

ölümü veya cismani zarara uğraması halidir.  

Ölüm halindeki sorumluluk kapsamı, BK hükümlerine göre 

belirlenecektir
88

. 

Cismani zarar açısından rizikonun ele alınması gerekirse burada 

Yönetmeliğin, cismani zarar ifadesi yerine bedensel zarar ifadesini kullanması 

                                                           
86  Varşova/La Haye Konvansiyonu’na ek birtakım düzenlemeler getiren bu Konvansiyon, özellikle alt 

taşıma – asıl taşıma, fiili taşıma – akdi taşıma ayrımlarına ilişkin hükümler içermektedir. Ancak bu 

Konvansiyon’un içeriğinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde eleştiriler yapıldığı da burada 
belirtilmelidir. Guadalajara Ek Konvansiyonu ve eleştirileri hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. 

BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 61-65; PELICHET M L, a.g.e, s. 107 v.d. 
87  Sigortalı kavramı hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÇEKER M, a.g.e, s. 138-144; KENDER R, 

Sigorta Hukuku, s. 209-212  
88  Buna ilişkin açıklamalar için bkz. yukarıda §III/c, özellikle dipnot 48, 49 ve 50’de öngörülen 

kaynaklar 
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dikkat çekicidir. Yönetmelik bu yönü ile dayanağını oluşturan TSHK’dan farklı 

bir ifade tarzı benimsemiştir. Bu nedenle burada, zorunlu mali mesuliyet 

sigortası kapsamındaki cismani zarara ilişkin rizikonun, Varşova/La Haye 

Konvansiyonuna uygun biçimde, cismani zarardan bağımsız biçimde ortaya 

çıkan manevi zararı kapsayıp kapsamadığı sorusu akla gelebilir
89

. Mali 

mesuliyet sigortasının özellikleri ve yapısı göz önünde bulundurulduğunda, 

burada bedensel zarar ifadesinin cismani zararı sınırlandırmak amacıyla kabul 

edilmesi yerinde olacaktır. Ancak bunu, bedensel zarardan bağımsız biçimde 

ortaya çıkan manevi zararların hiçbir biçimde sigorta rizikosu kapsamına 

girmediği şeklinde anlamlandırmak da doğru değildir. Bedensel zarar ifadesi ile 

amaçlanan, sigorta kapsamında ortaya çıkabilecek dolaylı zararların da riziko 

dahilinde değerlendirilmesini engellemektir. Dolayısıyla ortaya çıkan manevi 

zararın riziko kapsamında kabul edilip edilmeyeceğini her bir somut olayın 

içeriği doğrultusunda değerlendirmek daha yerinde olacaktır. Yönetmeliğin 6. 

maddesinin ilk fıkrasının son cümlesi de kar kaybı, işgücü kaybı ve diğer dolaylı 

zararları bu sigortanın kapsamı dışında tutarak bu değerlendirmeyi destekler 

nitelikte bir düzenleme yapmıştır.  

Sigorta himayesini oluşturan rizikonun gerçekleşmesi durumunda 

taşıyanın ihbar yükümlülüğüne ilişkin Yönetmelikte herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden TTK 

hükümlerine başvurarak sorun çözümlenebilir. Ancak, Yönetmelik açısından bu 

hususun ciddi bir eksiklik olduğu burada belirtilmelidir. 

Buna göre TTK 1446. maddesi uyarınca sigorta ettiren (yani taşıyan) 

rizikonun gerçekleşmesi halinde, bunu öğrenince durumu gecikmeksizin 

sigortacıya bildirmekle mükelleftir. Bu doğrultuda sorumluluk sigortalarına 

ilişkin bildirim yükümlülüğünü düzenleyen 1475. madde uyarınca sigorta 

ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde sigortacıya 

ihbarda bulunmalıdır
90

. Öngörülen süre içerisinde bildirimde bulunulmaması 

halinde, bu durum ödenecek tazminatta artışa sebep olmuşsa, kusurun ağırlığına 

göre, sigortacının ödemesi gereken tutardan indirim yapılacaktır (TTK 1446/2). 

Diğer bir ifadeyle, taşıyanın, rizikonun gerçekleşmesinden itibaren 10 gün 

içerisinde sigortacıya bildirimde bulunmaması halinde, onun bu kusuru 

dolayısıyla yolcunun ölüm veya cismani zarara uğramasından doğan 

                                                           
89  Buna ilişkin açıklamalar için bkz. yukarıda §III/c, özellikle dipnot 51, 52, 53, 54 ve 55 ve buralarda 

öngörülen kaynaklar.   
90  Her ne kadar madde metninde “sigortalı” ifadesi kullanılmış ise, bunu sigorta ettiren olarak anlamak 

yerinde olacaktır. Burada gecikmeksizin ifadesini, mümkün olan en yakın zaman olarak anlamak ve 

durumun özelliklerine göre sigorta ettirenin ihbarda bulunabileceği en yakın zamanda rizikonun 
gerçekleştiğini sigortacıya bildirmesi gerektiğini kabul etmek gerekmektedir. Bu konuda sigorta 

hukukuna ilişkin genel açıklamalar için bkz. ÇEKER M, a.g.e, s. 254-255; KENDER R, Sigorta 

Hukuku, s. 268-272  
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sorumluluğu artmış ise; sigortacı bu artıştan sorumlu olmayacak yani bu artış 

sigorta kuvertürü kapsamında değerlendirilemeyecektir
91

.  

Burada ayrıca son olarak, rizikonun gerçekleşmesi halinde reasürans 

şirketine
92

 ihbarın kim tarafından ve ne zaman yapılması gerektiğini de ele 

almak gerekmektedir. Bu hususta Yönetmelik, TSHK veya TTK özel 

düzenlemeler öngörmemektedir. Ancak reasürans kurumunu düzenleyen TTK 

1403. madde doğrultusunda, rizikonun gerçekleştiği ihbarının sigorta şirketi 

tarafından yapılacağı kabul edilmelidir. Bu ihbarın ne zaman yapılması 

gerektiğine ilişkin olarak da TTK 1446 ve 1473. maddelerinin burada kıyasen 

uygulanması ile sigorta şirketinin rizikonun gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez 

derhal ve riziko gerçekleştikten itibaren en geç 10 gün içerisinde reasürans 

şirketine bildirimde bulunması gerektiği düşünülmektedir. 

 

9. TAZMİNATIN KAPSAMI VE ZAMANAŞIMI 

Yönetmelik tazminatın kapsamına ilişkin düzenlemeyi 8. maddesinde 

yapmaktadır. Bu madde, asgari teminat tutarlarını, TSHK hükümlerine uygun 

biçimde ÖÇH üzerinden belirlemiştir. 2011 yılında yapılan değişiklikle yeniden 

gözden geçirilen bu maddeye göre sigorta kapsamındaki tazminatın asgari sınırı, 

yolcunun ölüm veya cismani zarara uğraması halinde, yolcu başına 250.000 

ÖÇH’dır.  

Burada söz konusu teminat tutarının asgari tutar olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Diğer bir ifadeyle taşıyan, zorunlu mali mesuliyet sigortasını, 

en az bu tutardaki sigorta bedeli üzerinden yapmalı; prim de bu teminat tutarı 

göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır.  

Sigortacının sorumluluğunun zamanaşımına ilişkin Yönetmelik 

herhangi bir düzenleme içermemektedir. Burada TSHK 131. maddede öngörülen 

taşıyanın sorumluluğuna ilişkin 2 yıllık sürenin
93

 yolcunun taleplerine karşı 

taşıyan tarafından ileri sürülebileceğinden hareketle, sigortacının sorumluluğu 

                                                           
91  Bu konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. KENDER R, Sigorta Hukuku, s. 270-272 
92  Reasürans ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÇEKER M, a.g.e, s. 125-126  
93  Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin bir zamanaşımı veya hak düşürücü sürenin söz konusu olup 

olmadığına ilişkin olarak TSHK 131. maddesi düzenleme yapmaktadır. Maddeye göre, “Sorumluluğa 

ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten veya taşımanın 
durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer.”. Burada öngörülen 2 

yıllık sürenin zamanaşımı süresi mi hak düşürücü süre mi olduğu doktrinde tartışmalıdır. Burada söz 

konusu sürenin taşıma sözleşmesine ilişkin olduğundan hareketle ve Varşova/La Haye 
Konvansiyonu’nun durma veya kesilmeye ilişkin ulusal hukuka atıf yapan düzenlemesi de göz önünde 

bulundurularak zamanaşımı süresi olduğu düşünülmektedir. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için 

bkz. BOZKURT BOZABALI B, a.g.e, s. 202-204, 228 



Banu Bozkurt BOZABALI  

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 146 

açısından bu sürenin uygulama alanı bulamayacağı açıktır. Bu nedenle burada, 

sigorta sözleşmesine ilişkin genel düzenlemeler içeren TTK ilgili hükümlerine 

başvurmak gerekecektir. TTK, sorumluluk sigortaları açısından, genel hükümler 

de öngörülen 6 ay ve 2 yıllık süreden ayrılarak (TTK madde 1420), sigorta 

konusu olayın gerçekleşmesinden itibaren 10 yıllık bir zamanaşımı süresi 

öngörmüştür (TTK madde 1482)
94

.  Söz konusu 10 yıllık süre, havayoluyla 

yolcu taşımaları açısından riziko gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren 

tarafından sigortacıya karşı ileri sürülen talepler açısından da uygulama alanı 

bulacaktır. Ancak burada Yönetmelik ile ayrıca bir zamanaşımı süresi 

öngörülmemiş olmasının ciddi bir eksiklik olduğu belirtilmelidir
95

 

 

10. SİGORTA YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMANIN 

 MÜEYYİDESİ 

Burada söz konusu olanın zorunlu mali mesuliyet sigortası olmasından 

hareketle, sigorta yaptırma yükümlülüğüne uyulmaması halinde bunun 

müeyyidesinin ne olacağı da hüküm altına alınmalıdır.  

Bu doğrultuda Yönetmelik, TSHK 132. madde kapsamında buna ilişkin 

hükümler içermektedir.  

Yönetmelik, her şeyden önce bu yükümlülüğe uyulup uyulmadığını 

denetlemekle Ulaştırma Bakanlığı’nın
96

 görevli olduğunu 7 ve 10. madde 

düzenlemelerinde belirtmiş; hatta 7. maddede, Bakanlığın, bu sigortanın 

yapıldığına dair poliçenin ibrazını talep edebileceğini de hüküm altına almıştır.  

Sigorta yaptırma yükümlülüğüne uymamanın müeyyidesi yabancı ve 

Türk sivil hava araçları açısından 10. maddenin 2. ve 3. fıkralarında ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. 

Yabancı hava aracının sigorta yaptırma yükümlülüğüne uymaması 

halinde nasıl bir yaptırım ile karşılaşacağı, Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. 

fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, yabancı hava aracının zorunlu mali 

mesuliyet sigortasını yaptırdığını ispat edememesi halinde “Türk hava sahasını 

                                                           
94  Madde gerekçesinde sorumluluğun doğumu ve zararın tespiti için izlenmesi gereken hukuki 

prosedürün uzun olması dolayısıyla böyle bir istisnaya yer verildiği belirtilmiştir. Konu hakkında 

açıklamalar için bkz. ÇEKER M, a.g.e, s. 263-264 
95  Söz konusu zorunlu mali mesuliyet sigortası olduğundan hareketle ve durumun özelliklerine göre 

genel kuraldan ayrılan bir zamanaşımı süresinin öngörülmesi daha yerinde olurdu. Bu noktada, mesela 

Karayolları Trafik Kanunu açısından, 109. maddeyle, genel kuraldan farklı biçimde, 2 yıllık 
zamanaşımı süresinin öngörüldüğü burada belirtilmelidir.  

96  Yeni yapılanma doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak anlaşılması 

gerekmektedir. 
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kullanmasına ve Türk topraklarına inişine, uçuş halinde bulunmayan hava 

aracının ise kalkışına izin verilmez.” 

Yönetmeliğin yine 10. maddesinin son fıkrası ise, Türk sivil hava 

araçları açısından sigorta yaptırma yükümlülüğüne uyulmamasının müeyyidesini 

belirtmektedir. Buna göre, taşıyanın “sigorta şartlarını sağlayamaması 
durumunda uçuşuna müsaade edilmez. Söz konusu yükümlülüğün ikinci defa 

ihlâl edilmesi durumunda, işletme ruhsatı Bakanlık tarafından iptal edilir.”  

Görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti siciline kayıtlı hava araçları 

açısından yaptırım yabancı hava araçlarına göre daha ağırdır. Bunun temel 

nedenini de, Türk sivil hava aracına ruhsatını verme ve bu ruhsata uygunluğu 

denetleme görevinin Bakanlık’ta olmasıdır
97

.  

 

11. SONUÇ 

Kişilerin karşılaşabilecekleri zararları teminat altına almak amacıyla 

ortaya çıkmış olan zorunlu mali mesuliyet sigortası, havayoluyla yolcu 

taşımanın artması ve bu alanda maruz kalınan rizikoların ciddi zararlara sebep 

olabileceğinden hareketle, bu rizikoları da kapsayacak şekilde, bu alanda da söz 

konusu olmuştur. 

Havayoluyla yolcu taşımalara ilişkin ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler doğrultusunda, taşıma sözleşmesinin ifası esnasında, diğer bir 

ifadeyle yolcunun uçakta, uçağa biniş veya uçaktan iniş işlemlerini 

gerçekleştirdiği sırada ortaya çıkan kaza sonucunda, ölüm veya bedensel zarara 

uğraması halinde ortaya çıkan taşıyanın sorumluluğu da, bu bağlamda zorunlu 

mali mesuliyet sigortasının konusunu oluşturmuştur.  

Bu konuya ilişkin olarak bir değerlendirme yapılması gerekirse, zorunlu 

mali mesuliyet sigortasına ilişkin hukuki düzenleme çok geç yapılmıştır ve 

ihtiyaçları tam da karşılayacak nitelikte değildir. Ayıca bu hususta sigorta genel 

şartlarının yayımlanmamış olması da ciddi bir eksikliktir. 

Ülkemizin 1999 Montreal Konvansiyonu’na taraf olduğu da göz önünde 

bulundurulursa, TSHK ve buna bağlı olarak da Yönetmeliğin en kısa zamanda 

bu Konvansiyon hükümleri kapsamında gözden geçirilmesi gerektiği, bu vesile 

                                                           
97  Burada sigorta şirketleri açısından bu sigortayı yapma yükümlülüğünün Yönetmelik ile ayrıca 

öngörülmemiş olmasının bir eksiklik olduğu düşünülebilirse de, Sigortacılık Kanunu 14. maddenin 

ayrıntılı düzenlemesi karşısında Yönetmeliğin ayrıca bu hususta düzenleme yapmaması yerindedir. 
Gerçekten de, Sigortacılık Kanunu 14. madde, faaliyet gösterdikleri branşlardaki zorunlu sigortaları 

sigorta şirketlerinin yapmaktan kaçınamayacaklarını hüküm altına alarak bu yöndeki hukuki 

düzenleme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmıştır. 



Banu Bozkurt BOZABALI  

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Yıl 2012 148 

ile burada belirtilmelidir. Özellikle turizmin önemli bir gelir kaynağı 

oluşturduğu ülkemizde, bu yöndeki güncelleme ve uyum çalışmalarının zaman 

geçirilmeksizin doğru biçimde yapılması gerektiği düşünülmektedir. 
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