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ÖZET

Kanunla belirlenen belli sürelerin geçmesiyle zamanaşımı kurumu devletin
cezalandırma hakkını ortadan kaldırır. Hukukun önemli bir öğesi olan zamanaşımı
süreleri her ülkede bulunmaktadır. Zamanaşımı kurumu hukuk sistemimizde esas
itibariyle Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir, bunun yanında diğer kanunlarda da bazı
düzenlemeler bulunmaktadır.
Ceza hukukunda zamanaşımı, bir suça karşı zamanla toplumun kızgınlığının ve
reaksiyonunun azalması gerçeğine dayanmaktadır. Suçun ciddiyeti ve zamanaşımı
süreleri arasındaki ilişkiyi toplumun o suça vereceği varsayılan tepkinin seviyesi belirler.
Fakat soykırım ve savaş suçu gibi bazı suçlar toplum hafızasından buharlaşmaz ve bu
durumda zamanaşımı da söz konusu olmaz.
Bu tez, özellikle hukuk devleti bakımından işlevlerini ve uygulamada karşılaşılan
problemleri göz önünde bulundurarak, zamanaşımının gerisinde yatan hukuki ve felsefi
sebepleri irdelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmamızda bu sebeple yüksek mahkeme

kararları da incelenerek ve bazı durumlarda ihtiyaç duyulan yasal değişikliklere de dikkat
çekilerek zamanaşımı tartışmasına katkıda bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zamanaşımı, zamanaşımı süreleri, Türk Ceza Kanunu,
hukuki öngörülebilirlik, cezalandırma, soykırım.
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ABSTRACT

By running of certain periods of time which are prescribed by law, statutes of
limitations remove the government’s right of penalization. Every country has statutes of
limitation which are an important feature of the legal landscape. In our legal system, the
concept of statute of limitations is mainly regulated in the Turkish Penal Code, but there
are some regulations formulated in other laws too.
In criminal law, statutes of limitations are based on the decrease of the public
outrage toward the commission of the offense over time. Postulating levels of public
outrage may justify the connection between the length of differing periods of limitations
and the seriousness of the offense. However, some crimes such as genocide and war
crimes cannot evaporate from social memory, and then the statutes don’t work in this
situation.
This thesis aims to explicate the legal and philosophic purposes behind statutes of
limitations, especially in regard to their functions for rule of law and challenges in
practice. With this purpose, our study shall try to contribute to this debate by examining
the case law of the court of cassation and to draw attention to new regulation which is
needed in some cases.
KeyWords: Statutes of limitation, limitation periods, Turkish Penal Code, legal
predictability, penalization, genocide.
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GİRİŞ

‘‘Türk Ceza Hukukunda Zamanaşımı’’ adını verdiğimiz bu tez çalışmasında, Türk
Ceza Kanunu’nda düzenlenen dava ve ceza zamanaşımına ilişkin hükümler üç bölümde
ele alınarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda mülga 765 sayılı TCK’ya da zaman zaman
göndermelerde bulunulacaktır. Bu göndermeler sadece teorik bir anlama sahip değildir,
çünkü 1 Haziran 2005’ten önce işlenmiş ve daha lehe olduğu için sanığa uygulanmış eski
TCK’nın zamanaşımı hükümleri de geçerliliğini koruyacağından, aynı zamanda pratik
önemi de bulunmaktadır.
Zamanaşımını bir tez konusu olarak ele almanın en önemli yanının hukuk
güvenliği ilkesinin altını çizmek olduğu düşüncesindeyiz. Gerçekten, bu kurum hukuki
öngörülebilirliği sağlayan, kişilerin hukuk güvenliğine hizmet eden önemli bir araçtır.
Suçun ne pahasına olursa olsun cezasız kalmaması yaklaşımı modern ceza hukuku
sistemlerinde karşılık bulmamaktadır. Devletin kişileri cezalandırma hakkı bulunmakla
birlikte, bu hak sınırsız ve sonsuz değildir. Hukuk, bu cezalandırma ilişkisinin esasını,
usulünü ve sınırlarını belirli bir çerçevede ortaya koyan kurallar öngörmektedir.
Zamanaşımı, tarih boyunca ve günümüzde ceza hukukunun gündeminde hep var
olmasına rağmen, her dönem tartışılan ve sorgulanan bir kurum olmayı da sürdürmüştür.
Bunun temel nedeni, dava zamanaşımında suçluların gizli bir affa mazhar olduğu
yönündeki anlayıştır. Çalışmamızda zamanaşımının teknik yapısına geçmeden önce bu
yaklaşımı hatalı bulduğumuzu, ortada suç, suçlu ve hüküm bulunmadan aftan da söz
edilemeyeceğini, zamanaşımının felsefi açıdan insan hak ve hürriyetine hizmet ettiğini
ortaya koymaya gayret edeceğiz.
Bu bağlamda, tezimizin ilk bölümünde zamanaşımının tanımı yapılarak, tarihsel
gelişimi, Türk hukuk tarihindeki yeri ve zamanaşımına taraftar ya da karşı olan görüşler
tartışılacaktır. Bu bölümdeki değerlendirme ve tespitler hem dava hem de ceza
1

zamanaşımı bakımından ortak hususları içermektedir. Tarihçeyi anlatırken, Anglosakson
ülkelerindeki müşterek hukuk sistemini ayrı bir başlık altında ortaya koyacak, o ülkelerde
zamanaşımının bulunmadığına dair yaygın anlayışı da sorgulayacağız. Ayrıca
zamanaşımının lehine ve aleyhine görüşlerden başka, bu kurumun fonksiyonu hakkında
da genel bir inceleme yapılması düşünülmektedir.
İkinci bölümde ise, tezimizin ana gövdesini oluşturan dava zamanaşımı olgusu
teorik ve pratik açıdan tartışılacaktır. Dava zamanaşımına uğramayan suçlar ele alınırken,
soykırım ve insanlığa karşı suçlar bahsi biraz daha geniş ve mukayeseli şekilde
incelenecektir. Dava zamanaşımı engelleri kısmında da milletvekillerinin pozisyonunun
daha ayrıntılı bir biçimde ortaya konulması planlanmaktadır. Bu bölüm dava
zamanaşımını kesen sebeplerin ve bunların sonuçlarının irdelenmesi ile son bulacaktır.
Tezimizin ‘‘ceza zamanaşımı’’ başlığını taşıyan üçüncü ve son bölümünde ise
ceza zamanaşımının kavram ve kapsamı hakkında bilgi verildikten sonra, ceza
zamanaşımına uğramayan suçlar, süreler, zamanaşımı engelleri gibi teknik hususlara
değinilecektir. Bu bölümde de yeri geldikçe karşılaştırmalı hukuktan örnekler verilecek
ise de, karşılaştırmalı hukuka ilişkin yollamalarımızın ağırlığı dava zamanaşımı
bölümünde olacaktır. Çünkü sebepleriyle belirtileceği üzere, zamanaşımı derken ilk akla
gelen, dava zamanaşımıdır, üstelik müşterek hukuk düzenlerinde ceza zamanaşımı söz
konusu da değildir.
Zamanaşımının hukukumuzda yeri ve işlevi ortaya konulurken, Yargıtay
kararlarından da yararlanılacak, genellikle dipnotlar vasıtasıyla konuyla ilgili kararlar göz
önünde tutulacaktır. Böylece metnin insicamı bozulmadan, öğretide ileri sürülen
görüşlerin lehine ya da aleyhine olan uygulama da gerektiği ölçüde anlatıma
yansıtılacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

ZAMANAŞIMININ CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ

I. ZAMANAŞIMI KAVRAMI

A. Zamanaşımının Anlamı

Kamu düzeninin sağlanması, ceza kanunumuzun üstlendiği temel amaçlardan
biridir. Bu amacın yerine getirilmesi, aslında devletin ödevi olup, ceza kanunları bu
amacın gerçekleşmesinde kullanılan bir araç olarak işlev görmektedir. Son kertede, ceza
kanunları hedefin kendisi değil, hedefe ulaştırabilecek bir vasıtadır.
Toplum düzenini korumayı amaçlayan devlet, toplumsal hayatın huzur ve
esenliğini tehdit ederek suç olarak ortaya çıkan fiillerin faillerini bulmak, kovuşturmak
ve mahkûm etmek hakkına sahiptir. Devlet bu hakkını yurttaşlardan alır, birtakım merci
ve organlarına yetki vererek kullanır. Faili cezalandırmak bir vasıta ise; asıl hedef olan
kamu düzeninin zaman içerisinde telafi olup eski hale geldiği/geldiğinin düşünüldüğü
hallerde, devletin bu vasıtadan geri adım atması zamanaşımı olgusunu; ne kadar zaman
içerisinde ceza vermek hakkından vazgeçeceği ise zamanaşımı sürelerini gündemimize
getirir.
Bu nedenle zamanaşımı; devlet ile şüpheli veya sanık veya hükümlü arasındaki
soruşturma veya yargılama veya cezalandırma ilişkisini sonlandıran etkenlerden biridir.
Buna göre, dava zamanaşımı kişiyle devlet arasındaki yargısal ilişkiyi; ceza zamanaşımı
ise kişiyle devlet arasındaki infaz ilişkisini sona erdirir.
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Ceza vermek, bir devletin hakkı mıdır yoksa uhdesindeki bir yetki midir konusu
tartışma götürmektedir1. Ancak, sonuçta devletin ceza hakkından ya da yetkisinden
vazgeçmiş olması aşağıda ele alınacağı üzere bu kurumu maddi ceza hukuku alanına taşır.
Söz konusu tartışmada ise, cezalandırmanın devlete yurttaşlarca devredilmiş bir ‘‘hak’’
olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü cezalandırmanın temelinde son kertede yurttaş yararı
bulunmaktadır. O halde, her suç aslında ve öncelikle ceza kovuşturmasına değil, devletin
ceza verme hakkına vücut vermektedir. Bu hak devletin sübjektif bir hakkıdır, dolayısıyla
haktan vazgeçiş de fiilin kendisini gündemden düşürmektedir2. Elbette her hak gibi,
cezalandırma hakkı da suiistimale açıktır, bunun önünün alınması gerekir. Örneğin
devletin nihayetsiz bir biçimde faili takip etme hakkı yoktur3.
O halde zamanaşımı, kanun koyucunun düzenlediği sürelerin geçmesi ile devletin
cezalandırma hakkının ortadan kalkmasıdır. Dava zamanaşımı, kamu davası açılmamışsa
açılmasına, açılmışsa devam etmesine engel olmaktadır. Ceza zamanaşımı da, açılmış
olan kamu davası ile verilen kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünün infazına set
çekmektedir. Kanunda belirtilen sürelerin geçmesi ile davanın düşmesi veya verilen
cezanın infaz edilememesinin sebebi, kovuşturma ya da infaz ile artık sosyal bir fayda
elde edilemeyeceği4, devletin suçu kovuşturma ya da cezayı çektirme hakkının nihayetsiz

Suçun işlendiğini öğrenen devletin, olaya derhal el koymak ve suçlu veya suçluları yargılayarak, bu
kişilerin suçu işledikleri sabit olduğu takdirde mahkûm oldukları cezaların infazını yerine getirmek zorunda
olduğu, cezalandırma hak olarak kabul edildiğinde ise, böyle bir zorunluluktan bahsetmenin mümkün
olmayacağını, bu hususta devletin takdir hakkının ortaya çıkacağını ileri süren görüş için bkz. ARTUK, M.
Emin-GÖKCEN, Ahmet-YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.II, Ankara 2003,
s. 974. Centel-Zafer-Çakmut ise Devletin ceza vermek hak ve yükümlülüğü tabirini kullanmaktadırlar.
(CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukuku’na Giriş, İstanbul 2020, s.
780.) Özgenç’in bu konuda kullandığı tabir de ‘‘cezalandırılabilirliğin ortadan kalkması’’ olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yazar, cezalandırma hakkından vazgeçilmesi yönündeki görüşü ‘‘eski bir anlayış’’ olarak
değerlendirmektedir. (ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2006, s.733) Toroslu’ya
göre ise zamanaşımı devletin cezalandırma yetkisinden vazgeçmesidir. (TOROSLU, Nevzat, Ceza
Hukuku, Ankara 2019, s. 494.)
2
BETTIOL, G., ‘‘Suç ve Cezanın Sukutu Meselesi’’, (Çev.: Faruk Erem), AÜHFD, C:XII, 1955, S:1-2, s.
3.
3
HAFIZOĞULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2011, s. 536.
4
KUNTER, Nurullah, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1951, s.
5.
1
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süremeyeceği, belli süreler içerisinde bu hakkın kullanılması gerektiği5 gibi düşüncelere
dayanmaktadır.
Devletin ceza verme hakkını ortadan kaldıran zamanaşımı kurumunun kişisel
yarara ilişkin olmadığı açıktır. Bu sebeple zamanaşımı kendiliğinden uygulanacak;
şüpheli/sanık/hükümlünün dolan zamanaşımının uygulanmamasına yönelik isteği bir
değer ifade etmeyecektir. Bu husus, özel hukuk ve ceza hukuku bakımından
zamanaşımının farklılaştığı noktalardan birdir. Zira ceza hukukunda zamanaşımının
davanın her hal ve safhasında ileri sürülmesi veya resen bu hususta karar verilmesi
mümkün olup; bu konuda tereddüt hâsıl olursa, sürenin dolmadığının ispatı gerekir.
Savcı, bu hususta ispat yükünü yüklenmiş olacak ve sürenin dolmadığını ispat edemezse
dava düşecektir6. Dolayısıyla zamanaşımı konusunda da şüpheden sanık yararlanır. Bu
arada, derhal beraat kararı verilebilecek ise, CMK’nın 223/9. maddesi gereğince beraat
kararı düşmeye galip gelecektir.

B. Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürelerin Karşılaştırılması

Zamanaşımı, failin dışında gelişen hukuksal bir olgu temelinde değerlendirilince,
hak düşürücü süreler ile arasındaki farklar da daha belirgin bir hal almaktadır. Hak
düşümü, bir hakkın korunması noktasında belli bir sürede tamamlanması gereken işlemin
hiç yapılmamasının ya da bitirilmemesinin müeyyidesi olabileceği gibi, bazen de bir
hakkın kullanılmasından vazgeçilmesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkacaktır7.
Örneğin takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyet hakkını kullanmak için öngörülen 6 aylık
süre (CMK m. 73/1) hak düşürücü bir süredir8.

HAFIZOĞULLARI-ÖZEN, 2011, s. 535.
EREM, Faruk-DANIŞMAN, Ahmet-ARTUK, Mehmet Emin, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1997, s. 985.
7
KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun-NUHOĞLU, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza
Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2008, s. 526.
8
TANER, Fahri Gökçen, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara 2008, s. 167.
5
6
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Hakkın süresinde kullanılmaması nedeniyle düşmesine örnek olarak ise Basın
Kanunu’nun 26. maddesi gösterilebilir. Yasama organı, basın faaliyetinin demokratik
hayattaki önemi karşısında, basın aracılığıyla işlenen suçlarda; ‘‘günlük süreli yayınlar
yönünden dört ay, diğer basılmış eserler yönünden ise altı ay’’ dava açma süresi
öngörmüştür9. Zamanaşımının uzun olması durumunda, bu süreç boyunca basının yaptığı
haber nedeniyle ceza baskısı altında kalması söz konusu olacaktı, amaç basının bu
endişeden uzak bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Basın Kanunundaki dava açma
süreleri, hak düşürücü sürelerden olduğu için, bunların uzaması veya kesilmesi mümkün
değildir, bu sebeple örneğin sehven başka birine dava açılmış ise sonradan tespit edilen
gerçek

failler

hakkında

-süre

geçmişse-

tekrar

dava

açılmasına

olanak

bulunmamaktadır10. Yargıtay da, basın suçlarındaki dava açma süresini “hak düşürücü
süre” olarak değerlendirmekte ve kamu davasının bu süre içerisinde açılmasını bir çeşit
“muhakeme şartı” olarak görmektedir11.
Bu açıklamalar ışığında zamanaşımı ile hak düşürücü süreler arasındaki farkları
şu şekilde toparlamak mümkündür:
 Hak düşürücü süreler ceza muhakemesi alanına ilişkindir; dava zamanaşımı ise
ceza hukuku kurumudur.
 Hak düşürücü sürelerin durması veya kesilmesi mümkün değildir, dava
zamanaşımı süreleri ise durabilir veya kesilebilir12.

Basın suçlarında ceza sorumluluğu için bkz: ÖZEK, Çetin, Türk Basın Hukuku, İstanbul Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 1978; ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk, Ankara 1998;
SÖZÜER, Adem, Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu, İstanbul 1996.
10
BAŞTÜRK, İlhan, ‘‘Basın Kanununda Kimlik Açıklama Yasağına Aykırılık Suçu’’, TBB Dergisi, S:
86, 2009, s. 158.
11
“…5187 sayılı Basın Yasasının 26/1. maddesi uyarınca, günlük süreli yayınlardan olan gazeteler
bakımından dava açma süresi iki aydır. Bu süre zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşürücü süre
olduğundan, kamu davasının mutlaka iki aylık süre geçirilmeden açılmasında zorunluluk
bulunmaktadır…” 4. CD 28.11.2007, 2007/7328 E.-2007/1010 (BAŞTÜRK, a.g.e., s. 158). 2.7.2012 tarih
ve 6352 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle Basın Kanununun 26. maddesinin birinci fıkrasına “ceza
davalarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir muhakeme şartı olarak,” ibaresi eklenmiş, ayrıca dava
açma süresi süreli yayınlar için dört aya, diğer yayınlar için de altı aya çıkarılmıştır.
12
Basın Kanunu’nun 26. maddesinin altıncı fıkrası (Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına
bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma
süresi dört ayı geçemez) bu durumun bir istisnasını teşkil etmektedir.
9
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 Hak düşürücü süreler kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesiyle başlarken,
dava zamanaşımı sürelerinin başlangıcında suçun işlendiği tarih baz alınır.
 Hak düşürücü süreler suçtan suça değişmez, dava zamanaşımı süreleri ise suç
sonucunda verilecek cezaya göre değişebilmektedir13.

II. ZAMANAŞIMININ TARİHÇESİ

A. Kıta Avrupası’nda

Roma Hukukunda zamanaşımına ilk kez yer veren kanunun milattan önce 17.
yüzyıldaki “Lex Julia de Adulteris” olduğu düşünülmektedir14. Bu düzenlemeyle
evlilerin ahlaki davranışlarına ilişkin zina, aldatma, müstehcenlik gibi suçlar ihdas
edilmiş ve bu suçlar da 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi kılınmıştı. Daha sonra benzer
kurallar miras ve yolsuzluk hakkında da geliştirilmiştir15. Bu 5 yıllık periyot muhtemelen
lustrum adı verilen ve her 5 yılda bir bütün Roma halkının günahlardan arındığı inancını
temel alan dini ritüele dayanmaktadır. Miladi 3. yüzyılda imparator Maximianus
tarafından çıkarılan Lex Cornelia de falsis zina dışındaki suçların zamanaşımı süresini 20
yıla çıkarmıştır16.
Roma hukukunda yakınların öldürülmesi, bebek terki ve dinden dönme gibi
fiillere zamanaşımı uygulanmamaktaydı17. Görünen o ki Roma İmparatorluğunda
zamanaşımı esas itibarıyla iddiayı hızlandırmaya yönelik bir işleve sahip olup,
çoğunlukla zalimane davranışlara ve dini alana ilişkin fiillere uygulanmamaktaydı18.

Bu konuda bkz. UYGUR, Tanju, ‘‘Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler’’, Ankara Barosu Dergisi,
1975/5, s. 675; ayrıca, ÖZKAYA, Eraslan, Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler, Ankara 2012.
14
KOK, A. Ruth, Statutory Limitations in International Criminal Law, T.M.C. Asser Press, The Hague
2008, s. 25.
15
a.g.e., s. 25.
16
a.g.e., s. 26.
17
HELLER, Kevin-DUBBER, Markus D., The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford Law
Books, Standford 2011, s. 367.
18
a.g.e.., s. 367.
13
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Kıta Avrupası’nda Orta Çağ boyunca zamanaşımı hakkındaki düzenlemelere
Roma İmparatorluğu dönemine göre daha az rastlanır. 506’da Vizigot Kralı Alarik
tarafından ilan edilen ve 30 yıllık zamanaşımı süresi öngören Lex Romana Visigothorum
bulunmakta ise de bunun sadece özel hukukta mı yoksa ceza hukukunda da mı
uygulanacağına dair bir belirsizlik söz konusudur19. Orta Çağ’da zamanaşımı kurallarının
kusuru, çok eski tarihlerde bile olsa bir iddianın dikkate alınmasından hiç
vazgeçilmemesidir. Bununla birlikte, Roma ve Kilise hukukunun geçerli olduğu kimi
uygulamalarda bu kurala aykırı örnekler de mevcuttur20. Örneğin, Hollanda’da adam
öldürme dışındaki suçlarda 16 yıllık bir zamanaşımı süresi vardı. Orta Çağ’ın sonuna
doğru Kuzey Avrupa ülkelerinde zamanaşımına rastlanmamaktadır21.
Zamanaşımı, Germen Hukuku’nda da kabul edilmiştir. Bu hukukta uygulanan öç
alma hakkı fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir günlük süre içerisinde kullanılmadığı
takdirde düşmekte idi. Bu bir günlük süre sonraları dava zamanaşımının esası olarak bir
günlük, altı aylık ve bir yıllık zamanaşımı sürelerine dönüşmüştür22. Orta çağda ise
özellikle itham sisteminin yerine tahkik sisteminin geçmesi ile birlikte, itham sisteminin
uygulandığı Roma Hukukunda belli bir süre içinde dava açmaya zorlama ve süresi
geçtikten sonra açılan davanın reddedilmesi mümkündü. Tahkik sisteminde resen
harekete geçilmesi ve suçun çok geç öğrenilmesi durumunda ortada davacının da
bulunmaması

halinde,

davadan

vazgeçme

de

söz

konusu

olamayacağından,

zamanaşımının tahkik sistemi ile bağdaşmayacağı kabul edilmiştir. Ancak müşterek
hukuk zamanında yetişen İtalyan hukukçular, Roma Hukuku’nda uygulanan zamanaşımı
sürelerinin, itham sisteminin tahkik sisteminin bir devamı olması nedeniyle tahkik
sisteminde de geçerli olacağını ileri sürmüşlerdir23.

19

KOK, 2008, s. 26.
Kilise hukuku mevzu metinlerinin İngilizce çevirisine şu web adresinden ulaşılabilir:
www.vatican.va/archive/ENG1104/_P51.HTM (SGT 15.06.2020).
21
KOK, 2008, s. 26.
22
DÖNMEZER, Sulhi-ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C: III, İstanbul 1997, s. 243.
23
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 243.
20
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Fransa

ve

İtalya’da

zamanaşımı

düzenlemeleri

Roma

klasik

çağı

düzenlemelerinden epeyce esinlenmiştir. 1242’de Fransa kralı ceza hukukuna ilişkin
fiillerde 10 yıllık bir süre limiti öngörmüştür24; krala karşı işlenen suçlar (laesio
majestatis) bu sürenin dışındadır. 1791 ve 1795 tarihli Fransa Ceza Kanunları 3 ila 20 yıl
arasında değişen süre limitleri getiriyordu25. Fakat bu sürelerin hangi gerekçeyle
saptandığına dair temel bir kriter yoktu. Napolyon 1808 tarihli kodifikasyonu ile
Beccaria’nın öneri ve görüşüne uygun bir biçimde bu periyotları suçların ciddiyetine göre
yeniden belirlemiştir26. Suçların ciddiyetine göre bu süreler bir, üç ve on yıl olarak
öngörülmüştü, ancak ölüm cezasını gerektiren fiiller bakımından herhangi bir sınırlama
getirilmemişti. Ayrıca, 1808 tarihli bu kod, zamanaşımının başlaması, kesilmesi ve
durması hakkında da ayrıntılı hükümler içeriyordu27. 19 ve 20. yüzyıl boyunca Avrupa’da
çıkarılan pek çok ceza kanunu, zamanaşımı bakımından Napolyon Kanunundan
etkilenmiş olup, hala o etkiler devam etmektedir28.
Zamanaşımı müessesesi etik felsefe açısından çok eleştirilmiş ve Kant, Hegel gibi
filozoflar, devletin ceza vermek hakkı değil, görevi bulunduğunu ileri sürerek, devletin
bu görevi hangi sebeple olursa olsun yapmaktan kaçınamayacağını savunmuşlardır29. Bu
görüşler o zamanın kanun koyucularını, zamanaşımını tümden kaldırmak ya da çok sıkı
şartlara tabi tutmaya tahrik etmiştir. Örneğin, imparatoriçe Marie Terése sanığın
zamanaşımından faydalanabilmesi için ülkeyi terk etmesi şartını aramış, 1803 Tarihli
Avusturya Ceza Kanunu da failin elde ettiklerini iade etmesi, zararı gidermesi ve
zamanaşımı süresinde başkaca suç işlememesi şartlarını koymuştur30.

24

HELLER-DUBBER, 2011, s. 368.
a.g.e., s. 368.
26
a.g.e., s. 368.
27
KOK, 2008, s. 28.
28
Örneğin Hollanda 1886 ve İtalyan 1889 Ceza Kanunlarının zamanaşımı düzenlemeleri tamamen aynı
doğrultudaydı. (KOK, 2008, s. 28)
29
KUNTER, 1951, s. 14.
30
a.g.e., s. 14.
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B. Müşterek Hukuk (Common Law) Sisteminde

Müşterek hukuk sisteminde veya Anglosakson ülkelerinde çok eski bir İngiliz
doktrini ‘‘hiçbir süre kralın hakkını engellemez’’ (nullum tempus occurrit regi) prensibi
yüzyıllar boyunca uygulanmıştır31. Söz konusu prensip, kralın her vakit bir ceza
soruşturması başlatabileceği anlamına gelmektedir, tek istisnası 1659 tarihli Vatana
İhanet Kanunu olmuştur32. Nitekim Britanya’da 18 ve 19. yüzyılda 60 yıl önce işlendiği
iddia edilen hırsızlık suçundan dahi cezalandırma gibi ilginç örnekler kayıtlara
geçmiştir33.
ABD’de ise ilk dönem Amerikan-İngiliz kolonilerinde de nullum tempus ocurrit
regi kuralı hâkimdir, ancak bazı suçlar için bir yıllık süre öngören bir düzenlemeye
Massachusetts eyaletinde 1692 yılı itibarıyla rastlanmaktadır34. Amerikan kolonilerinde
süreç boyunca yapılan ceza kanunlarında İngiliz geleneklerinin tam olarak takip
edilmediğini görüyoruz. Bugün de Amerikan sistemi ‘müşterek hukuk’ kapsamında
tanımlanabilir ise de, zamanaşımı konusunda Kıta Avrupası sistemine daha benzer bir
yaklaşıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Anglosakson hukuk düzenlerinin zamanaşımına karşı tarihsel ilgisizliğinin altında
yatan neden olarak; dünyevi günahların affedilmesi noktasında Protestanların Katolik
ilahiyata olan itirazı gösterilmiştir35.

31

TURNER, J.W.C., Outlines of Criminal Law, Cambridge University Press, Cambridge 1966, s. 639;
POWELL, Lindsey, ‘‘Unraveling Criminal Statutes of Limitations’’, The American Criminal Law
Review 115, 2008, s. 128.
32
TURNER, 1966, s. 639.
33
KITAI, Rinat, Between Due Process and Forgiveness: Revisiting Criminal Statutes of Limitation, Drake
Law Review 2013, s.430.
34
TURNER, 1966, s. 631.
35
CASSESE, Antonio-GAETA, Paola-JONES, John, International Criminal Law - a Commentary on
the Rome Statute for an International Criminal Court, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 61.
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C. Osmanlı Devletinde

İslam hukukunda ‘‘kul hakkı’’ kavramı nedeniyle şahsa karşı işlenen suçlarda
zamanaşımı benimsenmemiştir36. Osmanlı’da ise bu tür suçlarda da zamanaşımı
uygulanmış, hükmi içtihat olan ve temelini âlimlerin içtihadından alan fiillerde
zamanaşımı 36 yıl, ‘‘Ulul Emr’’ tarafından takdir edilen durumlarda da zamanaşımı
süresi 15, 10 ya da 2 yıldan ibaretti. Kısasa dayalı davalarda zamanaşımı süresi 15 sene
olarak kabul edilmiştir37. Osmanlı tarihine baktığımızda, 1550 tarihli fermanla birlikte bu
sürelere resmen riayet edildiğini görmekteyiz38. Ne var ki Tanzimat’tan sonra çıkarılan
ilk ceza kanunlarında zamanaşımına yer verilmemiştir. Modern anlamda zamanaşımı
kurumu ile 1879 tarihli Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu’nda karşılaşıyoruz. Bu
kanunda dava ve ceza zamanaşımına yer verilmiş olup, dava zamanaşımı cinayetlerde
yirmi, diğer cürümlerde beş, kabahatlerde iki sene olarak belirlenmiştir39.

III. ZAMANAŞIMI HAKKINDA GÖRÜŞLER

A. Zamanaşımını Destekleyen Görüşler

1. Manevi Ceza

Bu düşünceye göre, suç işleyen bir kişinin uzun süre boyunca yakalanma korkusu
ve endişesi ile bu süreçte yaşayacağı vicdan azabı onu zaten yeterince cezalandırmış
olacaktır40. Bu nedenle de bu şekilde uzun süre geçirmiş olan suçlunun çekmiş olduğu

KILINÇ, Ahmet, ‘‘Mecelleye Göre Zamanaşımı: Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm
Önerileri’’, Türkiye Adalet Akademisi Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa 2017, s. 191.
37
CİN, Halil-AKGÜNDÜZ, Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, Konya 1989, s. 214.
38
a.g.e., s. 214.
39
YÖRÜK, Doğan, ‘‘Osmanlı Hukukunda Zamanaşımı Uygulamaları: Konya Örneği’’, Prof. Dr.
Mehmet Ali Ünal'a Armağan Türk Tarihi Araştırmaları, Ankara 2018, s. 184-207.
40
KUNTER, 1951, s. 16.
36
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manevi ceza yeterli görülüp artık kendisine ceza verilmesine gerek bulunmadığı ifade
edilmiştir. Diğer deyişle, suçlunun zamanaşımı süresi geçtikten sonra cezalandırıldığı
takdirde aynı suçtan iki defa cezalandırılmış olacağı, bu durumun da ceza adaletine
aykırılık teşkil edeceği savunulmuştur41.
Haus bu düşünceyi şu yönden eleştirmiştir; eğer fail hakikaten azabını
tamamlamış ise zamanaşımı kabul edilebilir, ama bunun için delil gerekir ve ispatı hayli
güçtür42. Yazar bu durumda dahi zamanaşımı değil, af kurumunun duruma daha uygun
düşeceğini savunmaktadır43. Ortolan ise manevi ceza görüşünü naif bulur ve şu soruyu
sorar: ‘‘Belediye nizamlarına aykırı olarak penceresine koyduğu çiçekleri sularken
kaldırıma suları döken veya ruhsatsız yahut yasak zamanda avlanan kimsenin vicdan
azabından bahsedilebilir mi?’’

44

. Dolayısıyla, suçlunun yaşamış olduğu korkunun

cezaya eşdeğer olduğunu düşünsek bile ceza hukukunda cezalar arası böyle bir takas
kabul edilmemektedir45.
Bu fikir mutlak adalet düşüncesine dayanmakta olup, cezanın tek amacının
suçluya suçunun bedelini ödetmek olmadığı savunulmaktadır46. Bu arada, zamanaşımının
manevi ceza görüşüne uygun olduğunun kabulü halinde hem ceza hem de dava
zamanaşımının başlangıç tarihi, failin yakalanma endişesine kapıldığı ilk gün, yani suçun
işlendiği gün olmalıdır47.

41

a.g.e., s. 16.
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 988.
43
a.g.e., s. 988.
44
ÖNDER, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C-III, İstanbul 1989, s. 268.
45
KUNTER, 1951, s.15; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s.246; EREM-DANIŞMAN- ARTUK, 1997, s.
984; UZUN, Mehmet Ali, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1994,
s.8; İÇEL, Kayıhan-AKINCI, Füsun Sokullu-ÖZGENÇ İzzet-SÖZÜER, Adem-MAHMUTOĞLU, FatihÜNVER, Yener, Yaptırım Teorisi, İstanbul 2000, s. 334.
46
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 248.
47
TANER, 2008, s. 44.
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2. Uslanma

Suçun işlenmesinden itibaren geçen süre içinde yeniden suç işlemeyen suçlunun
ıslah olduğu, bu nedenle de cezalandırılmasının artık gerekmediği savunulmuştur48.
Genellikle Fransız hukukçuların kabul ettiği bu görüşte zamanaşımının uygulanması için
bazı ek şartlar da aranmıştır. Bu görüşe göre zamanaşımı süresi içinde başka suç
işlenmemesi, yurtdışına çıkılmamış olması gibi şartlar zamanaşımının varlığını
belirleyecek temel şartlar olarak kabul edilmiştir49.
Bu görüş, zamanaşımı süresi içinde suçlunun yeni bir suç işlememesinin ıslah
olduğu anlamına gelmeyeceği, bu süreç içinde suçlunun başka suçlar da işlemiş ancak
yakalanamamış olabileceği gerekçeleriyle eleştirilmiştir. Zira cezaevinde suçunun
cezasını çeken ve tahliye olan suçluların bile yeniden suç işleyebildikleri, bu nedenle
suçunun cezasını dahi çekmeden suçlunun ıslah olabileceği düşüncesinin adaleti
sağlamayacağı savunulmuştur50. Kaldı ki bu görüş kabahatlerin zamanaşımına
uğramasını da açıklayamaz51. Ayrıca, ikinci bir suç işlememiş bile olsa, bir suçlu aradan
geçen uzun zamana rağmen pişmanlık duymadığını itiraf edebilmektedir52. Bu gibi
durumlar zamanaşımını suçlunun ‘‘uslanması’’ temelinden uzaklaştırır.

3. Unutma

Unutma teorisi, suçun işlendiği tarihten sonra suç ne kadar ağır olursa olsun
zamanla suçun ve etkilerinin unutulacağı, bu nedenle de ceza vermeye artık gerek
kalmayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Cezanın amaçlarından biri de başkaları için
ibret teşkil edecek şekilde caydırıcılık ile kamu yararının tatminini sağlamaktır. Bu

48

KUNTER, 1951, s. 17.
ÖNDER, 1989, s. 271.
50
KUNTER, 1951, s. 16; ÖNDER, 1989, s. 267.
51
TANER, M. Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1953, s. 671.
52
KITAI, 2013, s. 443.
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nedenle, zamanla mağdurunun bile suçu unuttuğu, dolayısıyla suçun kamu vicdanından
silindiği halde,

devletin kamu gücü ile müdahalesinin yarar sağlamayacağı ifade

edilmiştir53.
Bu görüşe karşı da; toplumun artık işlenen her suçtan haberdar olamayacağı,
dolayısıyla öğrenilmeyen bir suçun unutulmasının söz konusu olamayacağı ileri
sürülmüştür. Ayrıca, kamuoyunda derin etkiler bırakan suçlar çabuk unutulmaz çünkü bu
suçların nihai olarak çözümlenememesi onların unutulmasını engeller. Buna ilaveten,
suçtan zarar görenler de yaşamış oldukları olayı kolay kolay unutmayacaklardır54.

4. Delillerin Kaybolması

Suç işlendikten sonra zaman ilerledikçe delilleri toplamak zorlaşır ve suça ilişkin
tanıklar olayı net bir şekilde hatırlayamayabilirler. Suçlunun lehinde ve aleyhindeki
birçok delile ulaşmak neredeyse imkânsız hale gelir. İşte bu nedenle zamanaşımı
kurumunun ortaya çıktığı ve uygulanması gerektiği savunulmuştur55.
Bu görüşe karşı ise delillerin toplanması için mutlaka suçlunun yakalanmasının
gerekmediği savunulmuştur. Deliller bakımından ortada şüpheli bir durumun varlığı
halinde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince bu hususun suçlunun lehine olacağı
açıktır. Yani deliller kaybolmuşsa, pek tabii olarak berat kararı verilebileceği,
zamanaşımı

yoluna

başvurmanın

adaletli

olmadığı

belirtilmiştir56.

Delillerin

kaybolmasının mutlak bir hakikat olmadığını ifade eden Majno, şu itirazı yöneltir: ‘‘Çok
sık rastlanmayan, fakat mümkün olan bir hali tasavvur edelim: Suçlunun suçunu itiraf
etmiş olması hali. Bu halde dahi deliller kayboldu varsayımıyla oluşturulmuş bir

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 248; ÖNDER, 1989, s. 268.
KUNTER, 1951, s. 16.
55
DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 249.
56
a.g.e., s. 249.
53
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zamanaşımı suçluyu kurtaracaktır. İşte, ne pahasına olursa olsun metafizik olmak
istemekle varılan saçma netice!’’ 57
Öte yandan, bu görüşün ceza zamanaşımı bakımından uygulanması da mümkün
değildir. Çünkü ceza zamanaşımı kesin hükmün sonucu olduğuna göre toplanacak
herhangi bir delile de ihtiyaç kalmamıştır58.

5. Psikolojik Değişme

İnsanın psikolojik yapısı sürekli değişim içindedir. Suçlunun suçu işlediği
zamanki ruh hali ile hüküm verildiği tarihteki ruh hali arasında psişik açıdan mutlaka
farklılık olacaktır. Bu nedenle de verilecek ceza suçlunun kişilik yapısına uygun
düşmeyebilecektir. Bu gerçekten hareketle, suçlunun önceden yapmış olduğu hareketin
zamanla ona yabancı olacağı ve onun davranışı olmaktan çıkacağı savunulmuştur. Aradan
geçen uzun süreye rağmen kendisi ile bir bağlantısı kalmayan hareketinden dolayı
suçlunun cezalandırılmasında bir yarar bulunmadığı öne sürülmektedir59.
Bu görüş de tamamen metafizik bir düşünceye dayandığı ve kişilik
özelliklerindeki psikolojik değişim yüzünden infaz edilmekte olan cezaların infazına son
verilmesini gerektirebileceği için eleştirilmiştir60. Kaldı ki, ne kadar süreden sonra bir
suçlunun, artık o suçu işleyen kişi olmadığı sorusuna verilebilecek objektif bir yanıt
yoktur61. Hatta psişik değişmeye tamamen karşı olan Joel Feinberg, önceki ben ve
şimdiki ben arasında kişilik farkının bulunmadığını, sadece bir kişinin farklı
zamanlarındaki farklı tutumlarından bahsedilebileceğini ifade ederek, aksinin

57

EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 990.
KUNTER, 1951, s. 16; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 249; ÖNDER, 1989, s. 267; İÇEL vd, 2000, s.
335, EREM-DANIŞMAN-ARTUK, a.g.e., s. 986.
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KUNTER, 1951, s. 16; DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 246.
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düşünülmesi halinde hiç kimseye hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini ve bunun da
anlamsız olacağını belirtmiştir62.

6. Sosyal Yarar

Suçun işlenmesinden veya cezanın verilmesinden belirli bir süre geçmesinin
ardından sosyal faydanın azalması ve en sonunda tamamen ortadan kalkması nedeniyle
cezanın herhangi bir sosyal yararı kalmamaktadır. Zira suçun işlenmesinin üzerinden
uzun bir süre geçtikten sonra kovuşturmaya girişilerek failin cezalandırılmasına
çalışılması, kamuoyunda o güne dek kolluk güçlerinin kayıtsız kaldığı gibi bir intiba
uyandırabilir ve bu makamlara olan güveni sarsar. Ayrıca ortaya çıkan gecikmiş ceza,
işlevini yerine getirmek bir yana, toplumda acıma duygusu da uyandırabilecektir63. Bu
nedenlerle, ceza davasının açılması ve cezanın infazı sosyal yarar amacıyla yapıldığı için
suçla ceza arasındaki zamanın uzamasının bu faydayı azalttığı savunulmaktadır.
Pozitivistlere göre, suçluyu cezalandırmakta artık toplum yararının kalmadığı
düşüncesi bir varsayıma değil, gerçeklere dayanmalıdır64. Ancak bu sayede sosyal
savunma ve kişilerin sükûnu etkili bir şekilde korunmuş olur. Suç işlemekte veya bir
şekilde dürüst olmayan bir hayat sürdürmekte olanlar cezasını çekmelidir. Dolayısıyla
zamanaşımı konusunu hâkimin takdirine bırakmak gerektiğini savunan pozitivistler,
suçluların tasnifi düşüncesinden hareketle, bu kurumun ‘‘deli suçlular’’, ‘‘doğuştan
suçlular’’ ve ‘‘itiyadi suçlular’’ için uygulanamayacağını; fakat ‘‘tesadüfi suçlular’’ ile
‘‘ihtiras suçluları’’ için elverişli olduğunu ileri sürmüşlerdir65.
Zamanaşımının öğretide ve uygulamada benimsenmesi genellikle “sosyal yarar”
düşüncesinden beslenmektedir66. Çünkü geçen uzun zamana rağmen, olay hakkında

62

a.g.e., s. 378.
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 987.
64
a.g.e., s. 991.
65
DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 245.
66
a.g.e., s. 245.
63

16

soruşturmanın devam etmesi ya da sanığın mahkûm edilmesi, gecikmiş bir adaletin
tecellisinden başka bir şey olmayacağı gibi, o güne kadar artık toplumsal duyarlık azalmış
olacak, üstelik faile yönelik bir toleransı bile dillendirebilecektir.
Bununla birlikte, bazen toplumun kızgınlığının hâlâ tazeliğini koruduğu
durumlarla karşılaşmak da mümkündür. Uzun süre geçmiş olmasına rağmen, halkın o
suçluyu adalet önünde görme arzusu zinde kalabilir. Yine, suçun ciddiyetinden dolayı
kolluk da emek ve para sarf etmeye hazır olabilir, kamuoyuna neye mâl olursa ve ne kadar
sürerse sürsün adaletin yerini bulacağı mesajını verebilirler. Bu gibi hallerde mağdur
suçluyu affetmiş olsa bile, sosyal vicdan affetmemiş ve toplum kendini ahlaki değerlerin
bir şubesi olarak görmek ve göstermek adına bir cezanın er-geç uygulanmasını
istemektedir. Çok yaygın bir anlayışla, cinayet gibi ciddi suçlarda suçun izleri asla yok
olmaz, zira ‘‘maktulun bedeni yeri ağlatır’’67.

B. Zamanaşımına Karşı Olan Görüşler

Zamanaşımını kabul etmeyen veya başka esaslara göre yeniden düzenlenmesini
isteyen yazarlar da vardır. Örneğin Bentham, zamanaşımını mantıksız bulmakta ve
özellikle ciddi suçlar için tamamen reddetmektedir. Ona göre ağır suç işleyen suçlularla
asla anlaşma yapılmamalı, işlemiş olduğu suç öylece dururken herhangi bir nimete
mazhar olmamalıdır. Aksi takdirde bu durum, suçlular bakımından teşvik edici, masumlar
nazarında üzüntü ve kaygı verici, hak-hukuk bakımından ise aşağılayıcı olacaktır68.
Beccaria ise dava zamanaşımını kabul etmekte, ceza zamanaşımını ise birtakım
suçlar bakımından reddetmektedir. Yazara göre kanıtlar belli olup suçun işlendiği
doğrulanınca, sanığa kendisini savunmak için yeterli sürenin verilmesi gerekmektedir.
Ancak bu süre, cezanın çabuk uygulanmasını engellemeyecek biçimde kısa olmalıdır.

67
68

KITAI, 2013, s. 435.
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 990.
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İnsanların belleğinde silinmesi zor izler bırakan suçların failleri, çoğu zaman kurtuluşu
kaçmakta bulmaktadır. Böyle bir suçlunun yararına hiçbir zamanaşımı öngörülmemelidir.
Fakat önemsiz ve işlendikleri hususunda kesinlik bulunmayan suçlarda yurttaşın
alınyazısı üzerindeki belirsizlik kaldırılmalıdır. Bunun nedeni uzun süre belirsizlik ve
suçun cezasız kalmasının, cezanın iyileştirici gücünü ortadan kaldırmasıyla birlikte
suçluya da iyileşme gücünü kazandırmasıdır69.
Yazara göre suçlar; adam öldürme gibi canavarca olan ağır suçlar ve daha az ağır
olan suçlar olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım, esasını insan tabiatında bulur. İnsan hayatının
güvenliği doğal haklardandır. Mal varlığı haklarının güvence altına alınması ise
toplumsal bir haktır. İnsanları, tabii acıma duygularının ötesine iten güdülerin sayısı,
onları mutlu olmak için malvarlığı haklarını çiğnemeye iten güdülerin sayısından azdır.
Bunun nedeni, bu güdülerin insanların içinde değil, toplumsal sözleşmelerde
bulunmasıdır. Sonuç olarak, pek az görüldükleri için canavarca ağır suçlarda soruşturma
süresi kısa olmalıdır, çünkü sanığın masum olma ihtimali büyüktür. Ancak bu suçlarda
dava aşamasına geçildikten sonra zamanaşımı süresi uzun olması gerektiğini savunan
yazar, suç ne kadar büyükse cezadan kurtulma ile ilgili boş umudun büyüklüğü ve
böbürlenme tehlikesinin de o ölçüde büyük olacağını iddia eder. Bu tehlikenin ortadan
kalkması ise dava hakkında kesin hüküm verilmesi ile mümkün olacaktır. Buna karşılık
yazar, hafif suçlarda failin suçsuz olma olasılığı az olduğundan soruşturma süresinin uzun
tutulması ve cezasız kalma ihtimali düşük olduğundan dava safhasında zamanaşımının
kısa olması gerektiğini savunmuştur70.
Pozitivistler

de

zamanaşımına

ihtiyatlı

yaklaşmışlardır,

onlara

göre

zamanaşımında iki handikap bulunmaktadır. Birincisi, zamanaşımı kurnazlığa bir
primidir ve bu yolla adaletten kaçılmaktadır. İkinci mesele ise zamanaşımının dayandığı
sosyal fayda ve suç delillerinin ortadan kalkması gibi karinelerin gerçeğe uygun

69
70

BECCARIA, Cesare, Suçlar ve Cezalar, Çev. Sami Selçuk, İstanbul 2004, s. 155.
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olmaması imkânıdır71. Zaman geçmesine rağmen ahlaki ve hukuki kusurluluk baki
kalacağından zamanaşımına suçu ortadan kaldıran mutlak bir değer atfedilemeyeceğini
öne süren pozitivistler, bu kurumun uygulanmasında,

suçlunun kişisel yapısına,

geçmişine, mensubu olduğu suçlu sınıfına, hareket tarzına ve suçun niteliğine bakılması
gerektiğini öne sürmüşlerdir. Böylece ancak failin tehlikeliliğinin kalmaması halinde
sürenin işlemesini kabul edilebilir bulmuşlardır. Yani, failin tehlikeliliğinin devam edip
etmediği hususunda bir karineye değil, somut duruma dayanılması gerektiğini
savunmuşlardır. Yukarıda ‘‘sosyal yarar’’ görüşü bağlamında belirtildiği üzere,
pozitivistlere göre zamanaşımı sadece tesadüfi suçlular ile ihtirasi suçlular hakkında
uygulanabilecekken; akıl hastaları, uslanmaları mümkün olmayan doğuştan suçlular,
itiyadi suçlular ve mükerrirler hakkında tatbik olunamayacaktır72.
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EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 990.
a.g.e., s. 990.
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IV. ZAMANAŞIMININ FONKSİYONU VE HUKUKİ NİTELİĞİ

A. Zamanaşımının Fonksiyonu73

1. Genel Olarak

Zamanaşımının

yukarıda

yer

verdiğimiz

tarihçesi

ve

tarihsel

süreçte

lehine/aleyhine gelişen öğretisi bugün elimize artısıyla-eksisiyle işlevsel ve genel bir
mekanizmayı ulaştırmış durumdadır. Günümüzde doktrin ve uygulama, zamanaşımının
adaletin bir gereği olduğu ve kamu yararına ilişkin pek çok amaca hizmet ettiği
konusunda hemfikirdir. Unutmamak gerekir ki, bu meselenin en can alıcı noktası; suç
şüphelilerinin ve devletin haklarının ceza adaleti içinde dengelenmesidir74. Devlet, bir
suçu ortaya çıkarırken, araştırırken ve soruştururken; birbirine rakip iki faktörün
(şüphelinin hakları v. soruşturmanın etkinliği) dengelenmesi, zamanaşımı sayesinde
olacaktır. Amerika’da Yüksek Mahkeme, zamanaşımının mahiyetine ilişkin güçlü bir
temel ortaya koyduğu bir kararında bu dengeye şöyle işaret etmiştir: ‘‘Yasamanın cezai
müeyyideler uyguladığı suç teşkil eden eylem ortaya çıktığı andan itibaren zamanaşımı
da devleti belli süre içinde bu eylemin soruşturmasını bitirmesi için zorlar. Zamanaşımı,
kişileri bir eylemin kendine özgü gerçekleri silinmeye yüz tutunca bile suçlanmaktan
koruduğu gibi çok uzun zaman önceye ait bir iddia ile suçlanma tehlikesini de ortadan
kaldırır. Soruşturmaya getirilecek böylesi bir limit aynı zamanda kolluğun ve savcının

Aşağıda ayrıntılı inceleyeceğimiz üzere bugün müşterek hukuk sistemine sahip ülkelerden ABD, ait
olduğu hukuk sisteminden, zamanaşımı konusunda görece ayrılmakta, zamanaşımını kural olarak kabul
etmektedir. Bu arada zamanaşımına ilişkin olarak Anglosakson doktrininde zamanaşımının fonksiyonuna
dair görüşler de hatırı sayılır miktarda ileri sürülmektedir. Biz de bu görüşlerden yola çıkarak, genel olarak
zamanaşımı kurumuna dair bir perspektif sunabilmesi umuduyla zamanaşımının pozitif ve negatif
fonksiyonu biçiminde tasnif yaptık.
74
BOLES, Jeffrey R., ‘‘Easing the Tension Between Statutes of Limitations and the Continuing Offense
Doctrine’’, Northwestern Journal of Law and Social Policy, vol. 7, 2012, s. 221.
73
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şüphe duydukları cezai eylemi bihakkın soruşturmalarını sağlayan yararlı bir etki de
taşır’’75.

2. Zamanaşımının Pozitif Fonksiyonu

a. Şüphelinin Haklarını Koruma

Zamanaşımının en önemli özelliklerinden biri şüpheliyi korumasıdır. Süre
limitinin ihlali, şüphelinin hukuk güvenliği hakkının ihlal edildiğine mutlak karine teşkil
ederek, kişileri belli süreler sonunda soruşturma tehdidinden kurtarır. Bu sınırlamalar;
suçlananın güncel ve rasyonel delillerle suçlanmasını, izleri silinip gitmiş, artık
rasyonalitesini yitirmiş kanıt ikamesinden kurtulmasını sağlamaya yöneliktir76. Bu
fonksiyonun gerçekleşmesi iki dayanağa sahiptir:

(1). Öngörülebilirlik (Repose)

ABD’de mahkemeler ve doktrin, suçların zamanaşımına uğraması olgusu
bağlamında işlevsel bir gerekçe olarak öngörülebilirliğin değerini sürekli olarak teyit
etmekte, zamanaşımı kurallarının kişi özgürlüğü ve güvenliği açısından ‘‘değerli’’
olduğunu vurgulamaktadır77. Ne var ki, zamanaşımı konusunda Kıta Avrupası’nda ve
ülkemizde yapılan çalışmalarda ‘‘öngörme’’ kavramına çok az rastlamaktayız. Oysa
zamanaşımı konusunda ‘‘öngörülebilirlik’’ faktörü, düşünce esenliği, muayyen bir
umudun yok edilme ihtimalinden kurtulma ve failin geleceğine ilişkin belirsizliğin
azalması gibi etkenlerle birlikte karşımıza çıkar78.
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POWELL, 2008, s. 129.
BOLES, 2012, s. 225.
77
a.g.e., s. 225.
78
OCHOA, Tyler-WITRISCH, Andrew, ‘‘The Puzzling Purposes of Statutes of Limitation’’, Santa Clara
Law Digital Commons 28., 1997, s. 466.
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Dolayısıyla, öngörme hipotezi zamanaşımı içerisinde merkezi bir rol oynar; zira
bir kimsenin sürekli olarak potansiyel bir ceza tehdidi altında bulunmasında bir sakınca
görmeyen karşıt görüş, şüphelinin ceza adaletine olan inancının sarsılabileceğini hesaba
katmamaktadır. Zamanaşımı süreleri işlediğinde, öngörülebilirlik fonksiyonu, kişinin
uzak geçmişinden dolayı soruşturulma ihtimaline yönelik korku ve endişeden tahliye
olması anlamına gelir79. Herkesin hayata yeni bir başlangıç yapma hakkının bulunduğu
unutulmamalıdır. Belirli ve kesin süreleri geride bırakmış bir kimsenin geçmişi geride
bırakıp, yönünü geleceğe çevirmesi temel bir insani duygu olarak görülmelidir.

(2). İddianın Canlılığını Yitirmesi

Yukarıda zamanaşımının lehine görüşler başlığı altında aktardığımız ‘‘delillerin
kaybolması’’ yaklaşımı modern dünyada halen güçlü şekilde taraftar bulmaktadır80.
Deliller zaman geçtikçe zayıflar, işte zamanaşımı da hiçbir izi kalmamış kanıtların
dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde şüpheliyi suçlamak için kullanılmasını engeller.
Güncel olmayan bir iddia ya da çok eski tarihli bir suçlamaya karşı kişilerin elindeki tek
güvence zamanaşımı kurumudur.

Amerikan Yüksek Mahkeme kararlarına göre

‘‘iddianın canlılığını yitirmesi’’ tezi şu üç ihtimali bünyesinde taşımaktadır81: a) delillerin
kaybolması b) Söz konusu olay meydana geldikten uzun süre sonra, toplumun egemen
hukuki ve kültürel normlarının değişmiş olması c) Suçlanan kişinin kişisel/psişik
pozisyonunun değişmiş olması.
O halde zamanaşımı; ölmüş veya kaybolmuş tanık, suçun hatırasının solması,
bulguların yitirilmiş olması gibi nedenlerle ciddi anlamda ‘bozulmuş’ bir gerçeğin
arandığı davalardan hem sanığı hem de mahkemeyi korur.

79

TURNER, 1966, s. 652, BOLES, 2012, s. 225.
OCHOA-WITRISCH, 1997, s. 466; BOLES, 2012, s. 226; KOK, 2008, s. 32.
81
BOLES, 2012, 227.
80
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b. Etkin Soruşturmayı Teşvik Etmesi

Yeni işlenmiş bir suç için de zamanaşımı sınırlamasının toplum lehine olacağı
düşünülmelidir, zira süre sınırlaması devletin hızlı, kararlı ve kesin hareket etmesi için
bir motivasyondur82. Süre limitleri; kolluğu suçun araştırılması, savcıları da failin doğru
ve düzgün suçlanması için tetikler. Bu sayede savcıların iddialarını davada ispat etme
kabiliyeti yükselerek daha başarılı iddianame hazırlama ihtimali artacak; suçlular adalete
daha hızlı teslim edilecek ve mahkemeler de kendi kaderine terk edilmiş, belli-belirsiz
suçlamalar üzerine hüküm verme yükünden kurtulacaktır83. Üstelik zamanaşımını kabul
etmiş bir sistemin diri kanıtlara odaklanması, toplum üyelerinin defolu hale gelmiş, güven
uyandırmayan delillerle suçlanmasını önleyerek, hem o toplumu adaletsizlikten korur,
hem de insanların yargıya saygısını takviye eder84.
Uzak geçmişten gelen delillerin yeniden toplanmasının ve tespit edilmesinin mâl
olacağı maddi külfetten kurtulmak, iddianame sayısını azaltmak ve daha açık-seçik
olaylar demeti sayesinde hüküm vermeyi kolaylaştırmak gibi işlevleriyle zamanaşımı
süreleri adalet sisteminin etkinliğini de teşvik eder. Bu özellikleri dolayısıyla bu kurumu,
makul süre içerisinde sonuca kavuşan soruşturmalara izin veren, gecikmiş iddiaların içeri
girmesine ise engel olan, adeta ceza hukuku nizamiye nöbetçisine benzetebiliriz85.

3. Zamanaşımının Negatif Fonksiyonu

Mukayeseli hukuk incelemeleri, zamanaşımının bahşettiği yararların yanı sıra bu
kurumun

olumsuz

yanlarının

bulunabileceğini

zamanaşımının mekanik olarak uygulanması,

82

de

göstermektedir.

Örneğin,

son anda ortaya çıkmış ve süreçte

a.g.e., s. 228.
a.g.e., s. 228. Yazar, zamanaşımının soruşturma makamlarına getirdiği bu kısıt nedeniyle kurumun liberal
teori içinde mütalaa edilmesinin daha doğru olacağı düşüncesindedir.
84
OCHOA-WITRISCH, 1997, s. 481.
85
BOLES, 2012, s. 228.
83
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şüphelinin masum olduğunu ispat edebilecek kuvvette bir delili göz ardı etmeyi
gerektirmektedir. Daha önemlisi, bu süre sınırları, belki de cezalandırılması toplumun
yararına olan suçların soruşturulmasını engellemekte, o şüphelinin toplum içinde
gündelik hayatına devam etmesine yol açmaktadır. Sonuçta zamanaşımı, Boles’un
tabiriyle esnemeyen bir genel kuralın geniş fırçasıyla tüm binayı boyar ve istisnai bazı
suç ya da suçlulara ilişkin adli gelişmelere hiç boş oda bırakmaz86. Amerikan Yüksek
Mahkemesi bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir: ‘‘her bir zamanaşımı süresi, kaçabilmek
için hileli davranışlara verilen ruhsattır.’’ 87
Ayrıca, yine karşıt görüşteki yazarlarca zamanaşımı sürelerindeki değişkenlik de
eleştirilmiştir. Bir kimse sürelerin ne kadar olduğuna dair tercihleri savunmakta güçlük
çekebilir. Örneğin zamanaşımı konusunda ilk düzenlemesini 1790’da iki yıl olarak yapan
Amerikan Federal Kanunu, uzun dönemler geçmeden bunu önce üç, sonra da beş yıla
çıkarmıştır. Hâlihazırda bu beş yıllık sürenin ideal olup olmadığı ya da her bir suç için
zamanaşımı süresi öngörmenin daha iyi bir fikir olup olmayacağı hususları hala kolayca
sonuca varılan tartışmalar değildir. Bütün bu eleştiriler nedeniyle, bazı hukukçular
mevcut zamanaşımı kurallarının ilgası ile onun yerine her suç tipi için ayrı sürenin
belirlenmesi, yani davadan davaya değişecek zaman temelli uygulama getirilmesi
kanısındadırlar88.
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a.g.e., s. 230.
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a.g.e., s. 150.
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B. Zamanaşımının Hukuki Niteliği

1. Hukuki Niteliğin Anlamı

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yargılama hukukuyla herhangi bir ilişkisi
bulunmayan ceza zamanaşımının ceza hukuku kurumu olduğuna şüphe yoktur89. Burada
asıl tereddüt dava zamanaşımı konusunda çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu bölümde hukuki
nitelikle ilgili tartışma ve görüşler dava zamanaşımına yönelik olacaktır.
Zamanaşımının hukuki niteliği tartışmaları, muhakeme alanına ilişkin bir kural mı
yahut ceza hukuku kurumu mu olduğu ekseninde yürümektedir. Zamanaşımı maddi ceza
hukuku alanına ait bir kavramsa lehe olduğunda geçmişe yürüyebilecek90, ceza
muhakemesi alanına ilişkin olarak değerlendirildiğinde ise hiç mukayese edilmeden
derhal uygulanacaktır. Bu bağlamda ortaya çıkmış görüşlere geçmeden önce
zamanaşımının bir suçun soruşturulmasına ortaya çıktığı tarihi baz alarak bir süre limiti
koyan kurum olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu kurum, belli süreler içinde
iddianamesini ortaya çıkaramayan devletin suçu daha fazla soruşturmasına bir bariyer
oluşturur; bu süreler olmasaydı, devlet herhangi bir soruşturmayı ucu açık bir biçimde
elinde tutabilirdi91. Zamanaşımının maddi ceza mı yoksa usul kurumu mu olduğu
tartışmasını da bu zemin üzerinden yoklamanın yararlı olacağı kanısındayız.

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017, s. 701.
‘‘Sanıkların on yıl süren yargılama sonunda sorumlu tutuldukları toplu kaçakçılık suçunun yaptırımının
sonradan gerçekleştirilen değişiklikle ağır para cezasına dönüşmesi, kesintili dava zamanaşımı süresinin
de dolaylı biçimde 7 yıl 6 aya düşmesi ve bu sürenin önceki yargılama sırasında dolmuş bulunması
karşısında, mahkûmiyet hükmünde değişiklik yargılaması sonucunda davanın gerçekleşen zamanaşımı
nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi ve bu hükmün onanması isabetli olup…’’. CGK
25.03.2008 tarih ve E.2008/7, K.2008/58 sayılı kararı: BAKICI, Sedat-YEL, Özgecan Bakıcı, İçtihadı
Birleştirme ve Ceza Genel Kurulu Kararlarıyla TCK, CMK, CGTİK, Ankara 2009, s.146.
91
OCHOA-WITRISCH, 1997, s. 453.
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2. Maddi Ceza Hukuku Kuralı Olarak Zamanaşımı

Bu görüşü savunanların bir kısmı, zamanaşımı süresinin dolmasının fiilin
cezalandırılabilme niteliğini ortadan kaldırdığını, süre dolunca beraat kararı verilmesi
gerektiğini öne sürmektedir. Ancak bu görüş azınlıkta olup çoğunluk, devletin
cezalandırma hakkının ortadan kalkması nedeniyle zamanaşımının maddi hukuka ait
olduğunu ileri sürmektedir92. Bu nedenle de zamanaşımı süresi dolduktan sonra dava
açılmaz, devam etmekte olan davanın da zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilir.
Yani suçun üzerinden geçen uzun sure sonunda devletin ceza verme hakkı zamanaşımı
ile düşmektedir.
Zamanaşımının maddi hukuk kurumu olduğunun savunan görüşler kendi içinde
farklılaşsa da, sonuçta bu kurumun suça ilişkin bir olgu olarak ortaya çıktığı noktasında
birleşmekte ve örneğin zamanaşımının geçmişe aleyhe yürümesini reddederken, leheyse
kıyasa açık olmasını kabul etmektedirler93.
Suçun işlenmesinden bir süre sonra fail ile devlet arasında ceza ilişkisi doğmakta,
yargılama sonunda ise devlet bir ceza verip bunu infaz etmektedir. Ceza ile hedeflenen
ne ise bu ancak süresinde verilmiş bir cezayla elde edilir, fakat aradan geçen zaman
nedeniyle hedef gerçekleşemeyecekse, artık devletin cezalandırma hakkının ortadan
kalktığı kabul edilmelidir. Aksi halde devletin vereceği ceza adalete hizmet etmeyecektir.
Devletin bu suretle ceza verme hakkının ortadan kalkması, zamanaşımının maddi ceza
hukuku kurumu olarak görülmesi düşüncesine dayanak olmaktadır94.
Devletin ceza verme hakkını ortadan kaldıran zamanaşımının muhakeme hukuku
yönünden de bazı sonuçları söz konusudur. Ancak bu görüş taraftarları, usuli sonuçların
ceza verme yetkisinin doğal sonucu olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, devletin

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s.251; ÖNDER, 1989, s. 273; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s.
993. Bu konudaki tartışma için 1 numaralı dipnotumuza bakınız.
93
ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, s. 562.
94
DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020, s. 759.
92
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ceza verme hak veya yetkisinin ortadan kalkması ile bu hususun elbette yargılama
hukukuna da doğrudan etki edeceğini dile getirmekte, bu etkiyi “refleks etki” olarak
adlandırılmaktadırlar95.
Zamanaşımının maddi ceza hukuku kurumu olarak kabul edilmesinin bir sonucu
da yargı kararlarının sonucunu etkilemesidir. Örneğin, kurumun maddi ceza hukukuna
ilişkin olduğunu ileri sürenlerin bir kısmı, yukarıda değinildiği üzere, dava zamanaşımı
sona erse dahi, koşulları oluşmuşsa yargılamaya devam edilerek beraat hükmü verilmesi
gerektiği görüşündedirler96. Bununla birlikte hâkim düşünce, zamanaşımı süresinin
dolması ile birlikte artık iddianame düzenlenemeyeceği, mevcut kovuşturmalara da
devam edilemeyeceği yönündedir97.
Karşılaştırmalı hukukta İtalya, Hollanda, Avusturya, İspanya ve İsviçre Ceza
Kanunları zamanaşımını maddi ceza hukuku içerisinde görmektedir98. Avusturya Ceza
Kanununda zamanaşımı süresinin önemli bir bölümü geride kaldıktan sonra yakalanan
sanığın cezasında indirim öngörülmektedir99. Avusturya’daki bu düzenleme ancak maddi
ceza hukuku içinde kabul edilen bir zamanaşımı olgusu açısından söz konusu olabilir.
Zamanaşımı bir yargılama hukuku kurumu olsaydı tek bir süreden söz edilebilecekti.
Halbuki suçun ağırlığı ve cezanın türü göz önüne alınarak süre tespit edilmesi
mümkündür ki, bu durum zamanaşımının bir maddi ceza hukuku kurumu olduğunu
göstermektedir100.

ÖNDER, 1989, s. 273; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 994; KUNTER, 1951, s. 10.
DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 251.
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İÇEL, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2018, s. 795.
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DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 251.
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ÖNDER, 1989, s. 274.
100
a.g.e., s. 274.
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3. Muhakeme Hukuku Kurumu Olarak Zamanaşımı

Genellikle, delillerin kaybolmasını veya zamanla silinmesini zamanaşımı
düşüncesinin temeline koyan yazarlar zamanaşımını muhakeme hukuku içinde mütalaa
etmektedirler. Bu düşünceden hareketle, zamanaşımı süresi dolunca sanığa beraat değil
de, düşme kararının verilmesini bir gerekçe olarak ileri sürmektedirler. Yani dava
ilişkisini sona erdirdiği için zamanaşımının bir usul hükmü olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır101. Yine, zamanaşımının ceza kanunu içinde düzenlenmiş olmasının bunun
bir muhakeme hukuku müessesesi olma özelliğini ortadan kaldırmayacağı, nitekim
muhakeme hukukuna dahil olduğu halde ceza kanunlarında düzenlenen başka
müesseselerin de bulunduğu ileri sürülmektedir102.
Dönmezer–Erman’a göre, zamanaşımının davayı düşüren sebeplerden biri olarak
sayılması zamanaşımına usuli bir anlam kazandırmaktadır. Zira zamanaşımı süresinin
dolmasıyla davanın adeta fişi çekilmekte, sanığın suçlu olup olmadığı meselesi tartışma
dışı kalmakta ve re'sen dikkate alınan zamanaşımı nedeniyle dava düşürülmektedir. Bu
durumda, devletin ceza verme hakkından öte, devam eden bir kovuşturmayı da etkilemesi
ve duruşmanın devamına engel olması nedeniyle zamanaşımının usul hükmü olmak
özelliğinin ağır bastığını ileri sürmektedirler103.
Karşılaştırmalı hukukta, Fransız mevzuatı, zamanaşımını ceza muhakemesi
kanununda ve bir muhakeme kurumu düzenlemiştir104. Alman Hukukunda da zamanaşımı
maddi ceza hukukuyla ilgisi bulunmayan, usuli bir engel olarak görülmektedir105.

DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 251.
KUNTER, 1951, s. 8; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 993; DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s.
248.
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DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 250.
104
a.g.e., s. 249.
105
TANER, 2008, s. 23.
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4. Karma Bir Kurum Olarak Zamanaşımı

Bu görüşü savunanlara göre, zamanaşımı bir yandan yargı sürecini sona erdirdiği,
bir yandan da devletin cezalandırma yetkisini ortadan kaldırdığı için maddi ceza
hukukuna ve muhakeme hukukuna aynı anda ait, karma bir hukuk kurumudur. Olaydan
sonra geçen uzun süre içinde delillerin kaybolmuş ya da azalmış olması dolayısıyla, dava
zamanaşımının ceza usulünde, ceza zamanaşımının ise maddi ceza hukuku kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği, davayı düşüren bir sebebin maddi hukukta bulunmasının
uygun olmadığı da ifade edilmiştir106.
Karma görüş taraftarlarına göre, zamanaşımını sadece maddi ceza hukuku kurumu
olarak kabul etmek, zamanaşımının varlığı halinde bu hususun yargıç tarafından re’sen
nazara alındığı da düşünüldüğünde mümkün değildir. Dolayısıyla zamanaşımı sadece
ceza verme hakkını değil, açılmış olan ceza davasını da etkilemekte, açılan davanın
görülmesine engel olmaktadır. Bu nedenle zamanaşımının hukuki niteliği hakkındaki
görüşlerin birbirinden çok katı bir şekilde ayrıma tabi tutulmasını yerinde bulmayıp,
kurumun karma bir niteliğe sahip olduğunu savunmaktadırlar107.

5. TCK’da Zamanaşımının Hukuki Niteliği

a. Hukuki Nitelik ve Görüşümüz

Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kitabında, yaptırımlar kısmının ‘‘dava ve
cezanın düşürülmesi’’ başlıklı dördüncü bölümünde zamanaşımı kurallarına yer
verilmiştir. Dava zamanaşımı düzenlemesinde “kamu davası… geçmesiyle düşer.” (TCK
m.66); ceza zamanaşımı düzenlemesinde ise “cezalar... infaz edilmez.” (TCK m.68)
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EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 993; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 782.
DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 251.
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denilerek zamanaşımı ortaya konmuş, dava zamanaşımı kamu davasını düşüren sebepler
arasında sayılmıştır.
Görüldüğü üzere, zamanaşımında devletle ceza arasındaki ontolojik bağın
kopması söz konusudur ki kanımızca bu durum zamanaşımını maddi ceza hukuku
kurumu haline getirir. Bir hükmün muhakeme hukuku alanında etkilerinin görülmesi, o
hükmün mahiyetine karar vermek için tek başına yeterli olmayacaktır. Bize göre,
zamanaşımının temelinde yatan sebep, ceza verme isteğinin zamanla erimesidir. Sadece
maddi ceza hukukuna ait bir hüküm için cezalandırma isteğinin azalmasından söz
edilebilir. Devlet, cezaya göre çeşitlenen belli sürelerden sonra cezalandırmaktan
vazgeçmektedir ve bu ancak maddi ceza hukuksal bir motivasyonun neticesi olabilir.
Bunun sonucunda zamanaşımının varlığı halinde kamu davası görülemez hale gelmekte,
cezalandırma hakkı da ortadan kalkmaktadır108.
Zamanaşımının bir yargılama hukuku müessesesi olması durumunda, her suç için
ayrı zamanaşımı sürelerinin düzenlenmesi mümkün olmayacaktı. Bu nedenle de bütün
suçların ağırlıkları bakımından aynı zamanaşımı sürelerine tabi tutulmaları gerekecekti.
Kanun düzenlemesinin her suçun ağırlığı ve cezanın türünü de dikkate alarak değişik
zamanaşımı süreleri tespit etmesi zamanaşımının ceza hukuku kurumu olması ile
açıklanabilecektir109. Her ne kadar zamanaşımının dolması ile dava düşmekte ise de buna
yol açan husus maddi ceza hukukuna ilişkindir, kanunun esas aldığı sebep de budur110.
Nitekim Anayasamız da 38/2. maddesinde; aleyhe etki doğurmama ilkesini dava
ve ceza zamanaşımı bakımından da benimseyerek hem zamanaşımının maddi ceza
hukuku kurumu olduğunu doğrulamış, hem de ceza adalet sistemimizde kurumun bu
şekilde ele alınmasına olanak sağlamıştır.

108

KUNTER, 1951, s. 10.
ÖNDER, 1989, s. 276.
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Sonuç itibarıyla, zamanaşımını maddi ceza hukuku içinde değerlendiren görüşe
katılmaktayız. Ancak zamanaşımının maddi hukuk kurumu olmasından ilhamla
savunulan, dava zamanaşımının dolması halinde mahkemece beraat kararı verilmesi
gerektiği görüşüne katılmıyoruz. Kanunda belirtilen zamanaşımı sürelerinin geçmesi ile
artık dava açılamaz, açılmış ise düşmesine karar verilir. CMK’nın 223. maddesinin
sekizinci fıkrasında bu konuya şu şekilde açıklık getirilmiştir: ‘‘Türk Ceza Kanununda
öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir.’’ Gerçi,
böyle bir hüküm bulunmasaydı bile, beraat kararının verilmesi yine de doğru
olmayacaktı. Çünkü beraat, suç şüphesi altında bulunan kişinin suç işlemediğinin, kişinin
gerçekleştirdiği fiilin suç oluşturmadığının mahkemece sabit görülmesi üzerine verilen
bir hükümdür. Zamanaşımının maddi hukukla bağlantısı devletin cezalandırma hakkı
üzerinden kurulduğundan, sonuçta hüküm çeşidimizin düşme olmasında bir çelişki
bulunmayacaktır.

b. Zamanaşımı Kurallarının Dayandığı Görüş

Ceza Kanunumuzda dava ve ceza zamanaşımı düzenlemeleri yer almakta, ancak
Kanun

gerekçesinde

hangi

sebeple

zamanaşımının

kabul

edildiğinden

söz

edilememektedir. Bununla birlikte, Kanunda yazılı süreler içinde dava açılmazsa, kesin
hükümle sonuçlanmazsa ya da verilen cezanın infazı yerine getirilemezse, bu süreçte
kasıtlı bir suç işlemeyen suçlunun tehlikeliliğinin ortadan kalktığı anlaşılmaktadır111. Bu
nedenle, Türk ceza hukukunda zamanaşımı kurallarının sosyal yararın ortadan kalkması
görüşüne dayandığını düşünmekteyiz.
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Ancak bir konuda ayrım yapmak gerekmektedir. Aradan geçen zaman, suçlunun
topluma bir zararının bulunmadığını gösterir ve suçlu olumlu hareketleriyle bunu ispat
ederse ceza verilmesi için gerek kalmadığı anlaşılmaktadır. Fakat suçu işledikten sonra
dahi suç işlemeye devam eden kişilerin kamu düzenine karşı oluşturdukları tehlikenin
süreklilik arz etmesi nedeniyle cezalandırılmalarındaki sosyal faydanın ortadan
kalkmayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle bu kişiler hakkında zamanaşımı süresinin
uzun tutulması en doğru çözüm olarak görünmektedir. Sonradan tehlikeliliği ortadan
kalkan suçlular bakımından ise özel af gibi düzenlemelerin getirilmesinin yerinde olacağı
savunulmaktadır112.
Öte yandan, TCK’nın 71. maddesinin ikinci fıkrasında “üst sınırı iki yıldan fazla
hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç” işlenmesinin ceza zamanaşımını keseceği kabul
edilmiştir. Bu düzenleme, ‘‘uslanma’’ hipotezine doğrudan doğruya sahip çıkan bir
yaklaşımı ortaya koymaktadır.

112

a.g.e., s. 20.
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İKİNCİ BÖLÜM

DAVA ZAMANAŞIMI

I. DAVA ZAMANAŞIMININ TEKNİK GÖRÜNÜMÜ

A. Kavram ve Kapsam

1. Tanım

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği andan itibaren kanunda belli olan sürenin
geçmesiyle, ceza muhakemesinin yürümesine engel olan zamanaşımı çeşididir. Kural
olarak bütün suçlar zamanaşımına bağlıdır; kanunda açıkça belirtilmiş olan istisnalar
haricinde genel kural zamanaşımının işlemesidir113.
Zamanaşımı süresi kamu düzeninin bir gereği olduğundan, re’sen uygulanır (TCK
m. 72/2). Sonuçta aklanacağını düşünen şüpheli ya da sanığın yargılamaya devam etmek
istemesinin bir önemi bulunmamaktadır.
Dava zamanaşımı, suçun soruşturulmasını veya kovuşturulmasını engeller;
hükmün kesinleşmesinden önceki bir meseledir. Dolayısıyla işlendiği iddia edilen fiilin,
zamanaşımı dolsa da suç olma özelliğini koruduğu şeklindeki görüşe114 katılmamız
mümkün değildir. Dava zamanaşımı, ‘davayı’, yani ‘iddiayı’ sona erdirir; sonuçta
masumiyet karinesi gereğince o kişi artık o davadan/yükten kurtulmuş bulunmaktadır.
Ona bu yükü zamanaşımı dolduktan sonra yüklemeye devam etmek, iddia ettiği suçu
soruşturmakla vazifeli devletin başarısızlığının maliyetini suç şüphesi altındaki bireye
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DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 251; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 994; İÇEL, 2018, s. 796.
ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler, Ankara 2014, s. 852.
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yüklemesi ve adeta ‘‘özrü kabahatinden büyük’’ bir şekilde cezalandırma hakkını kötüye
kullanması anlamına gelecektir115. Aynı düşünceden hareketle, dava zamanaşımına
uğramış bir fiilin, daha sonra işlenen başka bir suçun cezasının bireyselleştirilmesinde
dikkate alınması yönündeki bir yaklaşımın da116 hukukun temel prensipleri karşısında
isabetsiz olacağı kanısındayız.

2. Dava Zamanaşımına Uğramayan Suçlar

a. Devlete ve Millete Karşı Yurtdışında İşlenen Suçlar

TCK’nın 66. maddesinin yedinci fıkrasına göre; “Bu kanunun ikinci kitabının
dördüncü kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya on yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçların yurtdışında işlenmiş olması halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.”
Benzer düzenleme 765 sayılı TCK’nın 102/2. maddesinde de vardı.
Kanunda yer alan bu istisnanın uygulanabilmesi için iki şart gerekmektedir.
Bunlardan ilki bu fiillerin, millete ve devlete karşı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu
hapis, ömür boyu hapis ya da on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir tipe ilişkin
olmasıdır. Diğer şart ise söz konusu suçun yurtdışında işlenmiş olmasıdır.
Bu düzenleme çeşitli nedenlerle eleştiriye maruzdur. Bir defa, özgürlükçü
olduğunu ve kişilerin haklarını ön planda tuttuğunu en başta belirten bir Kanunda, sırf
yurt dışında işlendi diye zamanaşımında negatif bir ayrıma gidilmesi çelişkili bir
durumdur117. İkinci olarak, ilgili kısımda bu düzenlemeden etkilenen suç sayısı 46 olup,
çok sınırlı tutulması gereken bir hükmün aslında geniş bir yelpazeye dağıldığı
görülmektedir.

HAFIZOĞULLARI-ÖZEN, 2011, s. 536.
ÖZGENÇ, 2014, s. 852.
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KOCA-ÜZÜLMEZ, 2017, s. 706.
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Erem-Danışman-Artuk, bu suçların yurtdışında işlenmiş olması şartının
açıklanmasının mümkün olmadığı, zira bu suçların yurtiçinde veya dışında işlenmiş
olmaları arasında fark gözetilmemesi gerektiği görüşündedir118. Dönmezer-Erman’a göre
ise bu suçların yurtdışında işlenmesi ile yurtiçinde işlenmesi arasında fark bulunmasının
sebebi, söz konusu suçların yurtdışında işlenmesi halinde süresi içinde dava
açılmasındaki ve cezalandırılmasındaki güçlüktür119. Bu iki farklı görüşten birincisine
katılıyoruz. Şöyle ki; fiilin işlenmesinden on yıllarca süre geçmiş olsa da sırf yurtdışından
devlete karşı işlendi diye zamanaşımının uygulanmaması hakkaniyet ve eşitlikle
bağdaşmamaktadır. Bu bağlamda mutlaka bir istisna oluşturulmak isteniyorsa, genel
sürelere kıyasla daha uzun limitlerin getirilmesi yeterli olabilirdi.

b. Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar

(1). TCK Düzenlemesi

TCK’nın 76/4. maddesinde soykırım suçuna, m. 77/4’de insanlığa karşı suçlara ve
m. 78/3’de de bu suçları işlemek amacıyla işlenen örgütlü suçlara zamanaşımının
işlemeyeceği düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemede soykırım suçu, belli bir grubu belli bir plan dahilinde
ortadan kaldırmak için madde metninde belirtilen eylemlerin120 gerçekleştirilmesi olarak
tarif edilmiştir. Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilecekken, mağduru herkes olamaz,
mağdur belli bir ulus, etnisite, ırk veya din grubunun üyesi olmalı ve söz konusu
düzenlemede belirtilen hareketlerden en az birine, o grubun bir parçası olduğu için maruz
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EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1003; TANER, 1953, s. 688.
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veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması; Grup içinde doğumlara
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kalmış olmalıdır121. Diğer anlatımla, failin amacı yalnızca ve özel olarak mağdura karşı
olmayıp, mağdurun mensup olduğu topluluğu kısmen veya bütünüyle ortadan kaldırmaya
yönelik olmalıdır.
Fail amacına ulaşsa da ulaşmasa da suç oluşur, yeter ki yok etme saikiyle hareket
etmiş olsun122. Dolayısıyla bu eylemi, vücut bütünlüğüne karşı işlenen başka suçlardan
ayıran en önemli özellik, failin özel kastıdır. Failin bir gurubu tamamen veya kısmen yok
etmek saiki manevi unsurun bir parçasıdır, yani bu suçta genel kast yeterli değildir.
Ayrıca, suçun işlenmesinde meşru müdafaa ya da zaruret gibi herhangi bir hukuka
uygunluk sebebinin bulunması da doğası gereği mümkün görünmemektedir123.
Kanunun 77. maddesinde ise bir grubu yok etmek amacı dışında politik, etnik,
teolojik ya da dünya görüşü gibi sebeplerle toplumun bir bölümüne karşı belli bir plan
doğrultusunda sistemli şekilde maddede yazılı eylemlerin gerçekleştirilmesi, insanlığa
karşı suç kapsamında değerlendirilmiştir. Görüldüğü üzere, Kanun soykırım suçunu
insanlığa karşı suçlardan farklı mütalaa ederek ayrıca düzenlemiş, öte yandan ikisini de
‘‘uluslararası suç’’ kısmı altında kabul etmiştir. Madde gerekçesinde bu düzenlemenin
Nürnberg Mahkemesi Statüsü’nden ilhamla kaleme alındığı, Fransız Ceza Kanunu’nun
da benzer bir hükmü taşıdığı ifade edilmiştir124.
Soykırım ve insanlığa karşı suçların yurtdışında işlenmesi halinde, Adalet
Bakanının talebiyle Türkiye’de yargılama yapılabilecektir. Bu suçlardan ötürü başka bir
ülkede beraat veya mahkûmiyet kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebine
istinaden Türkiye’de yargılama yapılır (TCK m.13). Dolayısıyla bu suçlar bakımından
“non bis in idem” ilkesine istisna getirilmiştir.
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(2). Zamanaşımının İşlememesinin Nedenleri

İnsanlığa karşı suçların niteliği gereği zamanaşımına uğramaması gerektiği
görüşü öğretide daha çok destek bulmaktadır125. Buna göre, delillerin kaybolması, sosyal
yararın ortadan kalkması, unutma gibi zamanaşımını haklı göstermek için ileri sürülen
görüşlerin insanlığa karşı suçlar söz konusu olunca geçerliliğini yitirdiği öne
sürülmektedir. Bu kapsamda, insanlığa karşı işlenmiş bir suçta, ne kadar zaman geçerse
geçsin ihlal edilen değere yönelik delillerin silinemeyeceği, hatta zamanla bu kanıtların
ortaya çıkmasının da kolaylaştığı savunulmuş, bu nedenle delillerin kaybolması ölçütü
kabul görmemiştir126. Ayrıca, olayın üzerinden geçen zamanın yeniden ve mütemadiyen
o günlere ilişkin hatırayı canlandırdığı düşünülmektedir. Karşılaştırmalı hukukta da, bu
suçların genellikle kamu görevlileri tarafından işlenmiş olması nedeniyle devletlerin suçu
ve suçluyu ortaya çıkarmakta isteksiz olabileceği, ama zaman ve siyasi iklim değiştikçe
delillerin ve gerçeklerin ortaya döküleceği, görgü şahitlerinin konuşmaya başlayacağı
belirtilmekte, İkinci Dünya Savaşının ardından yaşanan süreçler de bu duruma örnek
olarak gösterilmektedir127.
Ayrıca, insanlığa karşı suçların işlendiği coğrafyanın hafızasında kapladığı alan
dikkate alındığında, yargılama ve yaptırım uygulamadaki toplumsal yararın hiçbir zaman
ortadan kalkmayacağı da savunulabilir. Kaldı ki, bu suçların olumsuz etkilerinin geniş
olması, faillerin bulundukları yerde güç ve nüfuz sahibi olmalarından dolayı koruma

KOCA, 2010, s.1.; KÖPRÜLÜ, Timuçin, “Soykırım Suçu Üzerine Tartışmalar”, Hukuki Perspektifler
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görmeleri, delillerin gizlenmesi, karartılması, faillerin kendilerine yargı bağışıklığı
(muafiyeti) veya dokunulmazlık sağlaması gibi nedenlerle soykırım ve insanlığa karşı
suçlar kapsamına giren fiillerin cezasız kaldığı da unutulmamalıdır128. Bütün bu
sebeplerle biz de soykırım ve insanlığa karşı suçların “dava zamanaşımına uğramayan
suçlar” sınıfı içinde yer almasının isabetli olduğu düşüncesindeyiz.

(3). Tarihsel Süreç

İnsanlığa karşı suçların zamanaşımından hariç tutulması süreçlerini birkaç evrede
incelemek gerekir. Bu eğilim dünya hukuk literatürüne 2. Dünya Savaşı sonrası girmiş ve
Danimarka 1946’da yaptığı düzenlemeyle insanlığa karşı suçları zamanaşımına tabi
kılmayan ilk ülke olmuştur129. İkinci Dünya Savaşını izleyen bu ilk dönemde Çin (1946),
İsrail (1950) ve Nijer (1961) kendilerine özgü sebeplerle benzer düzenlemeleri
yapmışlardır. 90’lara kadar süren ikinci periyotta ise eski Doğu Bloğu ülkeleri ile Fransa
(1964), Batı Almanya (1969) ve Hollanda’nın da (1978) aralarında bulunduğu 19 ülkenin
daha insanlığa karşı suçları zamanaşımının dışına çıkardığını görüyoruz130.
1990’lardan günümüze kadar geçen süreçte de Türkiye dahil 59 ülke söz konusu
düzenlemeleri yapmıştır. Ayrıca, common law sistemini uygulayan ülkelerde herhangi
bir düzenlemeye gerek olmaksızın insanlığa karşı suçlar için zamanaşımının
uygulanmadığını hesaba katarsak, şu anda BM üyesi 193 ülkeden 146’sı bu kapsam
içerisindedir131. Müşterek hukukta zamanaşımı kural olarak yoktur, özel düzenleme
yapılmış fiillerde zamanaşımı uygulanabilir ve soykırım gibi insanlığa karşı suçlarda bu

ŞEN, Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C: I, İstanbul, Vedat Yayınevi, 2006, s. 207;
KOCAOĞLU, Sinan, “Uluslararası Ceza Hukuku ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Bağlamında Soykırım
Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2005/3, s. 149.
129
KOK, 2008, s. 45.
130
a.g.e., s. 45.
131
01.06.2020 itibarıyla (http://www.un.org/en/index.html)
128
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yönde bir düzenleme yoktur. Bu durum 1998 tarihli Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi
Statüsü model kanununda da belirtilmiştir132.

(4). Uluslararası Belgelerde Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçta Zamanaşımı

Uluslararası topluluğun tamamını ilgilendiren, bu topluluğun ortak varlığını tehdit
ederek

uluslararası

toplum

düzenini

bozan

fiiller,

uluslararası

suç

olarak

adlandırılmaktadır133. Bu kapsamda, âdet veya Sözleşme ile tesis edilen uluslararası bir
norm aracılığıyla suç haline getirilen davranış tipleri uluslararası suçtur134. Fiilin
etkilerini uluslararası toplum üzerinde de göstermesi, bu suçların ayırt edici vasfıdır.
Kavramın ortaya çıkışı insan ticareti, kölelik ve deniz haydutluğu gibi suçlarla olmuş,
soykırım ve diğer insanlık dışı eylemler daha sonra bu kavram kapsamına girmiştir135.
UCM Statüsüne ve uluslararası belgelere göre temel uluslararası suçlar; soykırım,
insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçudur. Uluslararası hukuk bağlamında bu
suçlar, insanlık ailesinin barış ve huzurunu tehdit eden, insan haklarına ağır saldırı niteliği
taşıyan ve uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren ciddi suçlardır136.

i. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi

9 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası suçlar ekseninde
hazırlanan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni Türkiye 23
Mart 1950 tarihinde imzalamış ve 31 Temmuz 1951 tarihinde onaylamıştır. Sözleşme

EKŞİ, Canan Ateş, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İnsanlığa Karşı Suçlar Üzerindeki Yargı
Yetkisi, Ankara 2004, s. 2; DEĞİRMENCİ, Olgun, “Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kararları Işığında
Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Soykırım Suçu (TCK m. 76)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,
Sayı: 70, 2007, s. 53.
133
EKŞİ, 2004, s. 2.
134
ÖZBEK, Veli Özer-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,
Ankara 2020, s. 60.
135
a.g.e., s. 2.
136
BASSIOUNI, 1999, s. 7.
132
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kapsamında birçok üye ülke konuyu kendi iç hukukunda da düzenlemiştir. Türkiye,
Soykırım Sözleşmesine 1950 tarihinde taraf olmasına rağmen, 1 Haziran 2005’e dek
Sözleşmeye paralel bir iç hukuk düzenlemesi yoktu. 5237 sayılı TCK ile birlikte soykırım
fiillerini ulusal mevzuatta açıkça suç olarak düzenleme yükümlülüğü yerine
getirilmiştir137; kanun gerekçesinde de bu hususlar belirtilerek niçin bu düzenlemenin
yapıldığı ortaya konulmuştur138.

ii. Zamanaşımının

İnsanlığa

Karşı

Suçlarda

ve

Savaş

Suçlarında

Uygulanmamasına İlişkin BM Sözleşmesi

1968 tarihli bu sözleşme, söz konusu suçlarda zamanaşımı engelini ortadan
kaldırmaya dönük en kapsamlı belgedir139. Sözleşme, BM Genel Kurulu’nun 2338 sayılı
(18 Aralık 1967) ‘‘Savaş suçları ve İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Kişilerin Cezalandırılması
Sorunu’’ başlıklı BM kararını müteakip imzalanmıştır; o kararda insanlığa karşı suçlarda
zamanaşımının uygulanamayacağı evrensel bir ilke olarak öngörülmüştür. Sözleşmenin
arka planında şu tartışma dikkat çekicidir: Bu sözleşmede insanlığa karşı suçlara
zamanaşımı uygulanmaması için bir prensip mi oluşturulacak (kurucu karakter), yoksa
insan hakları hukukunun doğası ve genel ilkeleri gereği bu suçlara zamanaşımı
uygulanmaması gerektiği tespitinde mi bulunulacaktır (deklare edici karakter)?

140

Sonuçta ortaya çıkan metinde uluslararası hukukta zaten var olan insanlığa karşı suçlarda

GEMALMAZ, Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 5. bs.,
İstanbul 2005, s. 621.
138
‘‘Soykırım suçunun millî, etnik, ırkî veya dinsel veya herhangi bir grubun tamamen veya kısmen ortadan
kaldırılması amacıyla işlenen bir suç olduğu açıktır. Bu suçun mevzuatımıza dahil edilmesi, 1948 tarihli
Jenosit Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin gereğidir. Sözleşme ile maddî ve manevî
unsurları açıkça belli olan farklı bir suçu ihdas etme yükümlülüğü getirilmiştir.
Roma’da düzenlenen diplomatik bir konferans sonucu kabul edilen ve jenosit dahil insanlığa karşı işlenen
suçların cezalandırılması amacıyla kurulması öngörülen Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi
Statüsü düzenlemelerinde de konu irdelenmiş bulunmaktadır.’’ http://www.sayilikanun.com/5237-sayiliturk-ceza-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/(SGT: 15.5.2020)
139
MILLER, Robert H., ‘‘The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes
and Crimes against Humanity’’, American Journal of International Law, 65, 1971, s. 71.
140
MILLER, 1971, s. 72.
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zamanaşımı uygulanmaması gerektiği prensibi hatırlatılmış ve buna -geçmişe etkili bir
biçimde- uyulması tavsiye edilmiştir141. Sözleşme 11 Kasım 1970’de yürürlüğe girmiş
olup şu güne kadar yüksek oranda bir destek almış değildir. Oysa Sözleşmenin gerisindeki
2338 sayılı BM kararına Türkiye dahil 126 Devlet destek vermişti. Bunu müteakip
yapılan BM konvansiyonuna ise şu ana kadar sadece 54 devlet imza atmıştır; Türkiye de
taraf değildir142.

iii. Zamanaşımının

Savaş

Suçlarında

ve

İnsanlığa

Karşı

Suçlarda

Uygulanmamasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından 25 Ocak 1974’te kabul edilmiştir. Aslında
Konsey; savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların uluslararası bağlayıcılıkta bir belge
ile zamanaşımına uğramaması yönündeki hükümet talepleri neticesinde oluşan 1968 BM
Konvansiyonu’nu desteklediğini aynı yıl bildirmişti. Ancak o konvansiyonda, yürürlüğe
girmeden önceki suçların da zamanaşımına uğramayacağının öngörülmüş olması tepki
toplamış ve çoğunlukla imzalanmamıştı. Bu nedenle 1974 yılında Avrupa Konseyi
yalnızca sözleşme yürürlüğe girdikten sonra işlenecek suçlara uygulanmak üzere
zamanaşımı istisnasını kabul etmiştir. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlayacak
olan onay safhasının tamamlanması için 29 yıl beklemek gerekmiş, sözleşmenin
yürürlüğe girmesi ancak 2003 yılında gerçekleşebilmiştir. Bunun nedeni, sözleşmede
savaş suçlarının zamanaşımına uğramasının kabul edilmiyor oluşuydu143. Şu ana kadar
sözleşmeyi dokuz devlet onaylamış olup, Türkiye bu sözleşmeye de taraf değildir144.

141

a.g.m.., s. 73.
Sözleşmeye taraf olan devletler için bkz.: http://treaties.un.org/ (SGT: 01.06.2020)
143
CASSESE-GAETA-JONES, 2001, s. 237.
144
Sözleşmeyi imzalayan ve/veya onaylayan devletler için bkz:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=082&CM=1&DF=&CL=ENG (SGT:
1.6.2020)
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iv. Roma Statüsü

1 Temmuz 2002 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 29.
maddesinde, UCM yargılamasına giren suçlarda herhangi bir süre sınırlaması
bulunmadığı belirtilmiştir145. Statü’nün 6. ve 7. maddeleri uyarınca soykırım ve insanlığa
karşı suçlar bu kapsamdadır. Statü yürürlüğe girdikten sonra işlenen ve UCM yetkisine
giren suçlarda zamanaşımı uygulanmamaktadır. 123 ülkenin taraf olduğu Statü’ye
Türkiye, birtakım çekincelerinin bulunması ve Statü’nün hükümlerine çekince
koyulamaması nedeniyle taraf olmamıştır146.

(5). Zamanaşımı Uygulanmamasının Geçmişe Yürümesi Sorunu

Uluslararası kamuoyundaki tartışmalar ve bazı ülkelerin tarihi deneyimleri,
zamanaşımının geçmişe etkili olarak kaldırılmasını öngören fevkalade kanunların
çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Örneğin Alman Ceza Kanunu 1965 tarihli değişiklikle
2. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimince işlenen soykırım ve savaş suçlarında
zamanaşımının uygulanmayacağı belirtilmiştir147. Çekya’da da komünist rejim tarafından
işlenen uluslararası suçlar bakımından 1993 yılında benzer bir düzenleme yapılmıştır148.
Hollanda’da ise 1947 tarihli kanunla, o tarihe kadar savaş suçu işlediği iddia edilenlerin
bu suça ilişkin zamanaşımı süresinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
işleyeceği kabul edilmiştir149.

1 Haziran 2020 itibarıyla Statüye taraf olan devlet sayısı 123’tür. Bkz:
https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pa.g.e.s/the%20states%20parties%20to%20the%20r
ome%20statute.aspx (SGT:1.6.2020)
146
KOÇAK, Yelda, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde
Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, 2008, s. 57.
147
KOK, 2008, s. 29.
148
a.g.e., s. 29.
149
a.g.e., s. 29.
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Bu yasal düzenlemelerin yanı sıra bazı ülke yargılarında, insanlığa karşı suç söz
konusu olunca suçun işlendiği tarihte mevzuatta açık hüküm bulunmasa da dava
zamanaşımının de facto göz ardı edildiği görülmüştür. Fransa’daki Barbie150
yargılamasında bu durumun ilk örneği görülmüş ve Fransız Yargıtayı 1985 yılında
verdiği kararda, insanlığa karşı suçlarda ve savaş suçlarında zamanaşımı engelinin söz
konusu olamayacağına hükmetmiştir. Yargıtay, aynı yaklaşımını 1992 yılında Touvier151
kararında da sürdürmüştür152. Bu arada Fransa’da dava zamanaşımının hüküm ve
sonuçları itibarıyla ceza muhakemesi kuralı olarak nitelendirildiğini hatırlatmalıyız.
İtalya’da da Yargıtay birçok kararında “jus cogens”in153 bir unsuru olduğu
düşüncesiyle

insanlığa

karşı

suçlarda

ve

savaş

suçlarında

zamanaşımının

uygulanamayacağına karar vermiştir154. Mahkeme, kararına dayanak sadedinde
Anayasanın 10/1. maddesinde belirtilen, iç hukukun milletlerarası hukuka uygun olması
zorunluluğunu göstermiştir155. Üstelik Mahkemenin “jus cogens” olarak nitelediği 1968
tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesine İtalya taraf değildir.
Jus cogens, Güney Amerika ülkelerinde de karşılık bulmuş, yakın tarihi acı
hadiselerle dolu bu ülkelerde mahkemelerin dayandığı önemli bir araç olmuştur. Arjantin
bu ülkelerden biridir. Zamanaşımını maddi ceza hukuku müessesesi olarak niteleyen
Arjantin yargısı, insanlığa karşı suçlarda zamanaşımını kabul etmemektedir. Bu sonuç
üzerinde 1994 yılında yapılan, uluslararası sözleşmelerin ve evrensel bağlayıcı normların
kanunların üzerinde olduğu yönündeki Anayasa değişikliği etkili olmuştur156.

Klaus Barbie, Lyon’da Yahudi, komünist ve Fransız direnişçileri vurmakla görevli bir Gestapo
subayıydı. “Lyon Kasabı” olarak da tanınmaktadır. (http://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Barbie)
151
Paul Touvier, Nazi işbirlikçisi bir Fransız vatandaşıdır. 7 Yahudinin ölümünden insanlığa karşı suç
kapsamında sorumlu tutulmuştur. (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Touvier)
152
TANER, 2008, s. 61.
153
Jus Cogens; Birleşmiş Milletler Sözleşmesi m. 38 ile varlığı teyit edilmiş olan, milletlerarası hukuk
kurallarının kaynaklarından hiyerarşide en üst sırada yer alan, yazılı olmayan, evrensel, birinci dereceden
bağlayıcı, emredici, aksi kararlaştırılamayan, herkese karşı ileri sürülebilen uluslararası hukuk kurallarıdır.
(Bu konuda bir çalışma için bkz. KARAKOÇ, İrem, ‘‘Uluslararası Hukukta Emredici Kural Olgusuna
Tarihsel Bir Yaklaşım’’, Dokuz Eylül Üni. Dergisi, 2006/1, s. 87-122)
154
TANER, 2008, s. 59.
155
a.g.e., , s. 60.
156
a.g.e., s. 60.
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Görüldüğü üzere, konu insanlığa karşı suçlar olduğunda, bu suçlar bakımından
zamanaşımı

değişikliğinin

geçmişe

aleyhte

yürümesine

yol

açan

normların

konulabileceği ve bu durumda sanığın gelecekten beklenti ve umuduna dair
düşüncelerinin bir ehemmiyetinin olamayacağına dair bir yönelim bulunmaktadır157. Öte
yandan, AİHM 18 Ekim 2000 tarihli Coeme ve diğerleri davasında, derhal uygulama
ilkesi gereğince, devam eden yargılamalara dair dava zamanaşımı sürelerindeki
değişikliğin AİHS’nin 7. maddesinin ihlali sayılmayacağına hükmetmiştir, yeter ki bu
değişiklik o davaya ilişkin zamanaşımı dolmadan önce yapılmış olsun158. Üstelik bu
karara konu fiil, insanlığa karşı bir suç da değildi. Başka bir davada da (Kononov/Letonya)
başvurucu, mahkûm olduğu savaş suçunun 1944’e ait olduğu, artık zamanaşımına
uğradığını ileri sürmüştür. AİHM, insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı konusunda ulusal
mevzuatın değil, uluslararası hukuk kurallarının esas alınması gerektiğini belirterek bu
başvuruyu da reddetmiştir159.

157

KOK, 2008, s. 77.
‘‘Zamanaşımı, suçun işlenmesinden sonra geçen belli bir süre sonunda suçu işleyenin hakkında dava
açılmamasına ilişkin kanuni bir haktır. Sözleşmeci Devletler’in iç hukuk sistemlerinin ortak özelliği olan
zaman aşımı süreleri, hukuki belirginlik ve kesinlik ile mahkemelerin üzerinden zaman geçtiği için eksik
kalabilecek delillere dayanarak karar vermesi sonucu davalıların haklarının ihlalinin söz konusu olmasının
önlenmesi gibi sebeplerden dolayı konmuştur. (bkz. Stubbings ve Diğerleri-Birleşik Krallık davası kararı,
22 Ekim 1996, Reports 1996-IV, s. 1502-1503, paragraf 51). [...]
24 Aralık 1993 tarihli kanunun getirdiği zamanaşımı süresi uzatımı ve Yargıtay’ın bu kanunu hemen
uygulamaya koymuş olması, gerçekten de, suçlara karşı açılacak davaların açılması için gerekli süreyi
uzatmış ve dolayısıyla başvuranların durumunu özellikle de beklentileri açısından olumsuz yönde
etkilemiştir. Ancak, bu durum 7. Madde kapsamında teminat altına alınan hakların ihlalini oluşturmaz
çünkü bu madde, bir usul hükmünün derhal uygulanması yoluyla, suçu oluşturan filler zaman aşımına
uğramamışken zamanaşımı sürelerinin uzatılmasını yasakladığı şeklinde yorumlanamaz. Suçu oluşturan
fiiller zamanaşımına uğradığı için faillerin cezalandırılamaz olduğu hallerde cezalandırabilme imkanı
sağlayan bir hukuki hüküm söz konusu olduğu takdirde 7. Madde’nin ihlal edilmesi, bu dava için söz konusu
değildir ve Mahkeme, bu nedenle bunu incelemek zorunda değildir. [...]
Mahkeme, suçlandıkları eylemlerin cezai sorumluluk yaratabileceğinin farkında olmamaları mümkün
olmayan başvurucuların, kamu davası zamanaşımı nedeniyle düşmeden işledikleri fiillerden hüküm giymiş
olduklarına dikkat çeker. Suçlar işlendikleri zaman suç teşkil etmektedirler ve uygulanan cezalar söz
konusu zamanda geçerli olanlardan daha ağır değildir. Ayrıca başvuranlar, 24 Aralık 1993 tarihli Kanun
nedeniyle de suçu işledikleri zamanda karşılaştıklarında daha ağır bir zararla da karşılaşmamışlardır
(bkz., gerekli değişikliklerle, yukarıda belirtilen Welch davası kararı, s. 14, paragraf 34).
Sonuç olarak, başvuranların Sözleşme’nin 7. maddesi kapsamındaki hakları ihlal edilmemiştir.’’
AİHM’in 18 Ekim 2000 tarih ve 32492/96 başvuru numaralı bu kararının Türkçe özeti için bkz.
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/aihm_kararlarindan_ornekler.pdf. İngilizce aslı için
bkz., http://www.inhak.adalet.gov.tr/hudoctr.html (SGT: 15.04.2020)
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Kononov/Letonya, no. 36376/04, 17.5.2010, kararın tam çevirisi için bkz.
https://www.anayasa.gov.tr/media/3589/18kononov-letonya.pdf (SGT: 15.4.2020)
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Ortaya koyduğumuz bütün bu verilere rağmen, zamanaşımını uzatmanın veya
kaldırmanın geçmişe aleyhe yürümesinin kanunilik ve hukuk güvenliği ilkesine aykırı
olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Burada, insanlığa karşı işlenmiş bir suçu ne pahasına
olursa olsun cezalandırmak ile modern ceza hukukunun kurucu prensiplerine sadık
kalmak arasında bir tercihte bulunmak gerekmektedir; bizim seçimimiz ikincisinden
yanadır. Çünkü bir defa dava zamanaşımı dolunca devletin ceza verme yetkisi ortadan
kalkar, artık failin ve hatta toplumun tükenmiş bir zamanaşımı süresine geri dönüşsüz
biçimde inanması ve güvenmesi gerekir. Gerekçe ne olursa olsun “oyunun kurallarının
sonradan değiştirilmesi”, failin zararına bir neticeye yol açmamalıdır160. Bu itibarla,
devlet zamanaşımı süresini geçmişte tamamlanmış sürelere etkili olacak şekilde uzattığı
takdirde, kanunilik ilkesinin murat ettiği kişi hürriyeti ve hukuk güvenliği ortadan
kalkmış olacaktır. Belirlilik ve öngörülebilirlik, her kim, hangi suçu işlemiş olursa olsun
modern hukukun vazgeçemeyeceği ilkeler olmalıdır.
Ülkemizde bu konu, Anayasa’nın geçici 15. maddesinin161 kaldırılması
bağlamında gündeme gelmiştir. Söz konusu madde ile 12 Eylül darbe döneminde Milli
Güvenlik Konseyinin ve bu Konsey uhdesindeki hükümetler ile kamu görevlilerinin işlem
ve eylemlerine yargı istisnası getirilmiş, herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği
belirtilmişti. Demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olan, anayasanın diğer hükümleri
ile de çelişen162 bu hüküm, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonucunda
07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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BASSIOUNI, 1999, s. 282.
Anayasa’nın geçici 15. maddesi şöyleydi: "12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu
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Maddenin Sistemde Yaşayan Ruhu)”, Demokrasi Platformu, 8/30, 2012.
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Geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla birlikte iki konu gündeme gelmişti; birincisi
darbe faillerinin, ikincisi 12 Eylül dönemindeki işkence sorumlularının yargılanması. Bu
bağlamda, geçici 15. maddenin zamanaşımını durduran bir engel olduğu da ileri
sürülmüştür. Darbe yargılamasında ilk derece mahkemesi, zamanaşımının geçici 15.
madde süresince durduğu düşüncesiyle yargılamaya devam etmiş, sanıkların
mahkûmiyetine karar vermiştir. 765 sayılı Kanuna göre bu suçun zamanaşımı süresi 20
sene idi. Mahkemeye göre, darbe eylemi 12.09.1980 tarihinde başlamış, 1982
Anayasasının yürürlüğe girdiği 09.11.1982 tarihine kadar devam etmiştir; ancak aynı
tarihte Anayasanın geçici 15. maddesi yürürlüğe girdiğinden bu suç yönünden
zamanaşımı işlemeye başlamadan durmuştur. Bu konuda Yargıtay’ın vereceği karar
beklendiği sırada sanıklar hayatını kaybedince, Yargıtay zamanaşımı tartışmasına hiç
girmemiş, davanın ölüm nedeniyle düşürülmesi gerektiğini kararlaştırmıştır163.
Geçici 15. maddenin kaldırılmasının diğer yansıması olan, 12 Eylül dönemi
işkence fiillerinin yargılamasında zamanaşımı konusunda ise işkencenin kişisel suç
olarak geçici 15. madde kapsamında olmadığı ve zamanaşımının buna göre hiç durmadan
hesaplanması gerektiği yönünde bir sonuca varılarak, zamanaşımının dolduğu tespit
edilmektedir164. Bu gerekçeye göre Milli Güvenlik Konseyi’nin sevk ve idare ettiği
işlemlerde zamanaşımının durduğu sonucu çıkmaktadır. Kanaatimiz, hem darbe failleri
bakımından hem de işkence suçu yönünden, suç tarihinde zamanaşımını durduran bir
norm bulunmadığına göre işlemesi gerektiği yönündedir. Kanunilik ilkesi ve onun birer
şubesi olan belirlilik ile öngörülebilirlik ilkelerinden hiçbir durumda vazgeçilmemelidir.

16.CD 2015/5829 Esas ve 2016/4175 Karar sayılı 21.06.2016 tarihli karar.
Emsal bir karar için bkz. Anayasa Mahkemesi Sait Özdemir Başvurusu/ başvuru numarası: 2016/1102,
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/1102
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c. İşkence Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun işkence suçunu düzenleyen 94 üncü maddesine göre; ‘‘bir
kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine,
algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.’’ Bu maddeye 11.04.2013 tarihli 6459 sayılı Kanunla eklenen altıncı fıkra
gereğince, bu tarihten sonra işlenen işkence suçundan dolayı da zamanaşımı
işlememektedir. Burada söz konusu fiilin, insanlığa karşı suçun maddi unsuru olan
işkence değil, kamu görevlisinin müstakil olarak işlediği işkence suçu olduğunu
hatırlatmakta yarar bulunmaktadır.

d. Askeri Ceza Kanunu’na Göre Zamanaşımına Uğramayan Suçlar

1632 sayılı Kanun uyarınca vatana ihanet suçunda zamanaşımı işlemez (m. 49/b).
Ayrıca aynı kanun, zamanaşımına bir istisna daha getirmiş, savaş zamanı düşman ülkeye
sığınanlar ve seferberlikte yükümlülüklerinden kurtulmak için yurtdışına kaçanlar
hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmaları dava zamanaşımı kapsamı dışına
almıştır. Hüküm verilmiş ve ceza kesinleşmiş ise ceza zamanaşımı da işlemeyecektir (m.
78/e). Şu halde, savaşta düşman ülkeye kaçan veya seferberlikte yükümlü olduğu
hizmetten kurtulmak kastıyla başka ülkeye sığınan askerler hakkında zamanaşımı söz
konusu olmaksızın her zaman soruşturma ve kovuşturma mümkün olabilecektir.
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e. Lehe Hükmün Belirlenmesi İçin Yapılan Uyarlama Yargılaması

Dava zamanaşımının kabul edilmediği bir başka hukuki düzenleme de 11 Mayıs
2005 tarih ve 5349 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/4. maddesinde yer almaktadır. Düzenlemede,
“Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili
olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama
bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz” denilerek zamanaşımına
istisna getirilmiştir. Ancak bu istisna, diğer istisnalardan farklı olarak kişi lehine
genişletici bir etki doğurmaktadır. Maddenin gerekçesinde bu düzenlemenin getirilme
nedeninin TCK’nın 66. maddesi beşinci fıkrasında, yeni kanunun daha lehe hükümler
taşıması durumunda, yargılamaya zamanaşımı dolsa bile devam edilebilmesi şeklinde
çeşitli değerlendirmeleri önlemek için açıklayıcı düzenleme gereksiniminden doğduğu
belirtilmektedir. Bu düşünceden hareketle, 765 sayılı Kanun kapsamında bir fiilden
dolayı verilmiş olan hüküm kesinleştikten sonra yürürlüğe giren yeni kanun hükümlerinin
lehe olması nedeniyle yeniden hüküm kurma gereğinin ortaya çıkması halinde, dava
zamanaşımına ilişkin sınırlamanın muhakemeye etki edip etmeyeceği sorununa açıklık
getirildiği ifade edilmiştir165.
Sonradan getirilen yasal düzenlemenin lehe olduğunun infaz savcılığı, hükümlü
veya hükümlünün müdafii tarafından ileri sürülmesi halinde 5275 sayılı CGİK gereğince
infaz edilmesi gereken cezanın tespit edilmesi veya duraksamanın ortadan kaldırılması
için hükmü veren mahkemece bir karar verilmektedir. İnfaz Kanunumuzun 98. maddesine
dayanan bu davaya uygulamada ‘‘uyarlama davası”, karara da ‘‘uyarlama kararı’’ adı
verilmektedir. 5252 sayılı Kanunun 9. maddesine eklenen fıkrayla, başvurulan
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http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss898m.htm (SGT: 25.3.2020)
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mahkemenin, başvuruyu zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle değerlendirmekten
kaçınması önlenmek istenmiştir.
Söz konusu düzenlemenin isabetsiz olduğunu savunan görüşe göre, uyarlama
davası hükümlünün yargılandığı ve ceza aldığı davanın bir cüzü değildir. Bir suça ilişkin
yargılama yapılıp mahkûmiyet hükmünün verilmesiyle beraber dava zamanaşımı, yerini
ceza zamanaşımına bırakmaktadır. Bu nedenle zaten ortadan kalkan bir sürenin sonradan
yapılacak bir başvuru ile yeniden başlayacağının kabul edilmesinin doğru olmadığı
savunulmuştur166.

Bu

görüşe

katılmıyoruz,

çünkü

uyarlama

yargılamasında

zamanaşımının dolduğundan bahisle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi
uyarlama davalarının alanını sanık aleyhine bir hayli daraltacaktır. Dolayısıyla,
düzenlemenin yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Yargıtay kararları da Kanunun
uygulanması ve yorumlanmasına doğru bir yol sağlamış bulunmaktadır167.

B. Dava Zamanaşımı Süreleri

1. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Tespiti

a. Genel Olarak

Dava zamanaşımı süreleri her olay ve dava için hakimin takdirine bırakılmış
olmayıp, kişiler için hukuki bir güvence olarak kanunla önceden tespit edilmiştir. Ancak
bu tespitin nasıl ve neye göre yapılacağı tartışma götürmektedir. Örneğin Tarde,
zamanaşımı sürelerinin tespitinde şu düşünceden hareket edilmesini önerir; insan
kişiliğinde meydana gelen değişiklikler herkeste, her yaşta aynı değildir, zamanaşımı
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TANER, 2008, s. 50.
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yönünden ise 765 sayılı TCK esas alınması suretiyle karma uygulama yapılamaz.’’ (11. CD. 20.05.2008,
8301/5079. Tezimizde yer verdiğimiz Yargıtay Kararlarında kaynak belirtilmeyenler UYAP Bilişim
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sürelerinin tespitinde de bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Sözü edilen bu
değişimlerin yavaş olduğu dönemlerde zamanaşımı süreleri uzun olmalıdır. İnsan kişiliği
yükselmeler ve alçalmalar gösterir fakat bu değişim anlarında insan kişiliği çocukluk ve
gençlikte hızla değiştikten sonra duraklamaya uğrar ve bundan sonra çok az değişir. En
sonunda ise zaman geçtikçe farklılaşmaz, bulunduğu durumu muhafaza eder. Bu nedenle
yazar, ince ayrıntıları göz önüne almaksızın küçükler için kısa, büyükler için ise
diğerlerine oranla uzun zamanaşımı olmak üzere iki farklı zamanaşımı süresi öngörülmesi
gerektiğini ileri sürer168.
Beccaria’ya göre ise kanunlar, gerek sanığın savunması, gerekse suç delillerinin
toplanması için kesin bir sürenin saptanmasını zorunlu hale getirmiştir. Yazar, bir suçun
kanıtlanması için gerekli olan süreye eğer yargıçlar karar verirse, bu durumun onların
kanun koyucu yerine geçmesine yol açacağını vurgulamıştır169.
Kabul etmek gerekir ki, süreler ne şekilde belirlenirse belirlensin her ülke veya
her hukuk sistemini kuşatan objektif bir süre belirleme kriteri bulunmamaktadır. Fakat
genel olarak toplum düzenini ağır bir şekilde etkileyen suçlar yönünden zamanaşımı
süresinin uzun, diğer suçlar bakımından ise kısa tutulduğu görülmektedir170. Zamanaşımı
süresinin tespitinde suçun gerektirdiği cezaya bakılmak gerekiyor ise de, bu cezanın suça
somut olarak verilecek ceza mı yoksa suçun soyut bir şekilde gerektirdiği ceza mı olacağı
hususu tartışma konusudur. Bu konuda soyut (objektif) ceza sistemi, somut (sübjektif)
ceza sistemi ve karma sistem olmak üzere üç yaklaşım bulunmaktadır.
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BECCARIA, 2004, s. 156.
170
İÇEL, 2018, s. 796.
169

50

b. Soyut (Objektif) Ceza Sistemi

Soyut ceza, zamanaşımı hesabında bir suça kanunda öngörülen cezanın üst
sınırının esas alınmasıdır. Bu sistemde temel cezayı artıran veya azaltan sebeplere
bakılmaksızın, normda belirtilen cezanın üst haddine göre zamanaşımı süresi belirlenir.
Yapılan işlem bu nedenle soyuttur. Zamanaşımı süresinin tespiti hâkimin takdirine
bırakılmamaktadır, aksi halde uygulamanın aşırı ve keyfi bir takdirde bulunmasının yolu
açılmış olacaktır. Örneğin, hâkimin haksız tahrik sayılabilecek bir hareketi bu şekilde
kabul etmemesi halinde suçun somut cezasının daha fazla olması nedeniyle zamanaşımı
süresi de daha uzun olacak ya da bunun tam tersi de olabilecektir171. Bu görüşü
savunanların172 görüşlerini dayandırdıkları tezler özetle şöyledir:
 Zamanaşımı süreleri suçların ağırlıklarına tabi olmalıdır. Bir suçun ağırlığı ise
kanunda o suç için öngörülen cezaya göre değerlendirilir.
 Hâkim, ceza tayininde aşağı ve yukarı sınırlar arasında takdir hakkını
kullanabileceğine göre; verilmesi gereken cezanın kıstas olarak alınması halinde suçun
zamanaşımına uğraması değişken ve rastlantısal olacaktır.
 Dava zamanaşımının gerçekleşmesi ile dava düşer. Bu durumda davanın
esasına girişilmeden düşme kararı verilecektir. Bu nedenle de suçun özelliğine göre tespit
edilen ceza en sağlam ve değişmez ölçüdür.
Soyut ceza sistemi, İtalya, İsviçre, Avusturya, Arjantin, Almanya ve Yunan
mevzuatlarında da kabul edilmiş olup, doktrinimizde de büyük bir çoğunluk tarafından
daha hakkaniyetli bulunmaktadır173.

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 254.
KUNTER, 1951, s. 63; ÖNDER, 1989, s. 278; İÇEL vd. 2000, s. 356; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s.
254.
173
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Soyut ceza sisteminin uygulanmasında esas alınacak ceza, kanunda yer alan
cezayı azaltan ya da artıran kanuni sebepler nazara alınarak değerlendirilecektir. Bunun
nedeni bu sebeplerin de kanunda yazılı olup, takdiri bir nitelik taşımamasıdır174.

c. Somut (Sübjektif) Ceza Sistemi

Somut ceza sistemine göre, suç nedeniyle meydana gelen zarar, soyut ceza olarak
belirlenmez. Suç, somut olayda ona etki eden tüm sebeplerle birlikte değerlendirilir.
Yargıcın bu konuda keyfi bir takdiri de söz konusu olamaz. Zira yargıcın kullanacağı
takdir yetkisi de kanunun bu konuda sağlamış olduğu imkânlara bağlıdır. Yargıç, suçun
gerektirdiği cezayı tespit edecek, artırım ve indirim sebeplerini de dikkate alarak sonuca
göre zamanaşımı süresini tespit edecektir. Ancak takdiri indirim sebeplerini dikkate
almayacaktır175.
Bu yaklaşımda, soyut ceza sistemine göre suçun kanunda yazılı cezasına bakarak
zamanaşımı

süresinin

tespit

edilmesinin

tamamen

varsayıma

dayandığını

düşünülmektedir176. Ayrıca yargıçların keyfi hareket etmelerine imkân sağlandığı, hiçbir
denetime tabi olmadan zamanaşımının dolduğuna veya dolmadığına karar verebilecekleri
ikaz edilmiştir. Aynı şekilde, işlediği suçta kanuni bir hafifletici nedeni bulunan bir kimse
ile bu hafifletici nedeni olmayan kişiler için zamanaşımı süresi aynı şekilde
uygulanabilecektir177.
Somut sistemde, suçluya verilmesi gereken gerçek cezanın esas alınmasının bu
sistemi daha hakkaniyetli kıldığı savunulmaktadır178. Buna göre, kişi işlemiş olduğu
suçun lehinde ve aleyhinde olan tüm durumlarından yararlandırılmalıdır. Yargılamanın
tamamlanıp hükmün kesinleşmemiş olması nedeniyle soyut ceza sisteminde de tamamen

KUNTER, 1951, s. 60; ÖNDER, 1989, s. 275.
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 253.
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gerçek ceza esas alınamayacaktır. Yargıç bu aşamada ancak cezayı azaltıcı ve artırıcı
sebepleri göz önüne alacak, fakat takdirine bırakılmış olan sebepleri ise dışarıda
tutacaktır179.
Bu görüşe göre öncelikle asıl suçun kanunda öngörülen üst sınırı temel ceza
sayılmalı, bu ceza dosyada yer alan kanuni artırım sebeplerinin üst sınırına kadar
artırılmalı, azaltıcı sebeplerin aşağı haddine göre de indirilmelidir. En son elde edilecek
ceza esas alınarak zamanaşımı süresi tespit edilmelidir.

d. Karma Sistem

Bu sistemde de soyut bir ceza değil, suçluya verilmesi gerekli ceza esas
alınmaktadır. Kişi hakkında, işlediği suçun lehe ve aleyhe olan tüm unsurları dikkate
alınmaktadır. Çünkü iş henüz yargıca intikal etmiş olmayıp, yargıç henüz takdir hakkını
kullanacak aşamada değildir. Bu görüşler sonucunda uygulanacak sistemde, sanığa isnat
edilen suçun kanundaki cezasının üst sınırı temel ceza sayılacak, kanuni artırıcı sebeplerin
üst sınırına kadar ceza artırılarak, indirim sebeplerinin alt sınırına kadar ceza indirildikten
sonra elde edilecek ceza üzerinden zamanaşımı süresi belirlenecektir180.
Yine aynı doğrultudaki bir görüşe göre de zamanaşımının tespitinde esas alınması
gereken ceza soyut ceza olmalıdır. Ancak zamanaşımı süresi hesaplanırken suçun
kanunda gösterilen temel şekli değil, somut olayla bağlantılı olarak suçu etkileyen
hallerde göz önüne alınmalıdır181. Yani suçun sadece üst sınırının değil, hafifletici ve
ağırlaştırıcı tüm sebeplerin dikkate alınması önerilmektedir182.
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İtalyan Ceza Kanunu’nda da fiile ilişkin ya da kişisel, suça etki eden tüm hukuki
sebepler nazara alınarak, ağırlaştırıcı sebeplerin en çok arttırma, indirim sebeplerinin ise
en çok indirim oranları uygulanıp, iş kesin hükümle sonuçlanmadığı için ise takdiri
herhangi bir sebep hesaba katılmayarak, faile verilecek ceza tespit edilmekte ve bu cezaya
göre zamanaşımı süresi tespit edilmekteydi183. Ancak İtalyan Ceza Kanunu’nda 2005
yılında yapılan değişiklik ile birlikte artık sisteminin soyut ceza sistemine daha yakın
olduğu söylenebilecektir184.
Bu sistemlere ek olarak faile ilişkin takdiri indirim ve artırım sebeplerinin yanı
sıra kanunun genel nitelikte kabul etmiş olduğu ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri de
uygulanarak elde edilecek ceza üzerinden zamanaşımının tayinini öngören bir sistem de
bulunmaktadır. İspanya Ceza Kanununda da bu sistem kabul edilmiştir185.
Norveç ve Danimarka hukukunda ise zamanaşımı süresi, işlenen suça kanuni ve
takdiri sebeplerin uygulanması ile tespit edilmektedir. Bu sistemin kabul edildiği
ülkelerde, soruşturma aşamalarına göre farklı değerlendirmeler yapılması gerektiğini ileri
sürenler olduğu gibi tamamen aksini düşünenler de bulunmaktadır. Farklı değerlendirme
talep edenlerin görüşüne göre, dava zamanaşımı süresinin soruşturma safhasında kanunda
belirtilen cezaya göre, yargılamaya geçildikten sonra ise somut olaya göre verilmesi
gereken ceza üzerinden belirlenmesi gerektiği savunulmaktadır186.

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 253; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 997.
İtalyan Ceza Kanunu'nun 157. maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şu şekildedir: “Tamamlanmış veya
teşebbüs halinde kalmış suçun tabi olduğu dava zamanaşımına esas olacak cezanın belirlenmesinde,
kanunun suçun daha ağır nitelikteki halleri için basit halden farklı türde bir ceza öngördüğü ve özel
sonuçlar bağladığı haller hariç olmak üzere, ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler dikkate alınmaksızın
kanunun o suç için belirlediği cezanın üst sınırı dikkate alınır.” (TANER, 2008, s. 81)
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e. TCK’da Kabul Edilen Sistem

(1). Sürelerin Belirlenmesi

765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK arasında sürelerin hesaplanmasında ‘‘sistem
farkı’’ gözlenmektedir. 765 sayılı Kanunda dava zamanaşımı, olaya göre verilmesi
gereken ceza miktarına (somut ceza) göre değil, fiilin uygun düştüğü normda öngörülen
cezanın üst sınırı (soyut ceza) göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Diğer deyişle,
fiilin suç olarak nitelendirilmesini takiben, kanundaki cezanın üst haddine göre dava
zamanaşımının belirlenmesi düzenlenmiştir.
Konu hakkında Yargıtay’ın 3 Haziran 1942 tarihli İBK içtihadında dava
zamanaşımı hesabında yargılama sonucunda ortaya çıkacak cezaya göre yapılmaması
gerektiği, kanunda sayılan şekilde her fiilin gerektirdiği cezaya göre soyut bir şekilde
yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır187.

7 Mayıs 1947 sayılı İçtihadı

Birleştirme Kararında da aynı yaklaşım devam ettirilerek, ceza kanununda soyut sistemin
benimsendiğine vurgu yapılmış, mahkemenin dosya kapsamında somut olarak belirlediği
cezaya göre değil, kanun maddesinde önceden tayin edilen suç ve ceza ilişkisine göre
hesaplama yapılması gerektiği ifade edilmiştir188.
Bununla birlikte 765 sayılı TCK’nın 109. maddesi somut ceza sistemini hatırlatan
istisnai bir özellik de göstermekteydi189. Maddeye göre, aynı suçtan yeniden yargılanması
gereken kişi, önceki mahkûmiyetinden daha hafif bir cezaya mahkûm olmuşsa,
zamanaşımı son aldığı ceza üzerinden hesap edilmekteydi.
5237 sayılı TCK’da ise, dava zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde dosyadaki
delillere göre nitelikli hallerin de göz önünde bulundurulacağı, zamanaşımı hesabına

YİBGK E. 1941/36, K. 1942/15, T. 03.06.1942.
YİBGK E. 1947/3, K. 1947/15, T. 07.05.1947.
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YÜCE, Turhan Tufan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara 1985, s. 195.
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ölçüt alınacak cezanın belirlenmesinde “suçun kanunda yer alan cezasının üst sınırı”nın
dikkate alınacağı ifade edilmiştir (m. 66).
Görüldüğü üzere 5237 sayılı TCK, zamanaşımının tespitinde suçun nitelikleri
halleri bakımından hükmedilebilmesi mümkün olan en yüksek cezayı göz önünde
tutmaktadır190. Cezanın üst sınırının belli olmadığı durumlarda ise, genel hükümlerdeki
maddelere bakılacaktır. Yani, 5237 sayılı TCK yönünden, 49. maddede düzenlenen süreli
hapis ve 52. maddede düzenlenen adli para cezası gibi hükümlerden yola çıkılarak üst
sınır belirlendikten sonra dava zamanaşımını düzenleyen hükümlere göre hesaplama
yapılacaktır191.
Söz konusu düzenleme uyarınca uygulamacı, önce daha ağır cezayı gerektiren bir
nitelikli halin bulunup bulunmadığını dosya kapsamından saptayacak, fakat suça ilişkin
cezayı şahsi veya genel artırıcı sebepleri dikkate almayacaktır. Sonuçta, yaş küçüklüğü
sebebiyle ceza indirimi, suçun müteselsilen işlenmesi halinde ceza artırımı oranı, haksız
tahrik ya da teşebbüs gibi durumlar zamanaşımı süresinin tespitinde göz ardı edilecek192,
ancak ‘‘şiddet sebebi’’ olarak bilinen ağırlatıcı sebepler (silahla yaralama, bina
dahilinden hırsızlık vb.) hesaba katılacaktır.
Örneğin, resmi evrakta sahtecilik suçunun basit şeklinin cezası 2 yıldan 5 yıla
kadar hapis olduğu için zamanaşımı süresi 8 yıldır. Eğer mahkeme ilamı sahte olarak
düzenlenmişse aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince cezanın yarı oranında artırılması
öngörülmektedir. Bu durumda cezanın alt sınırı 3 yıl üst sınırı ise 7 yıl 6 ay olacak ve
zamanaşımı süresi bu üst sınır karşısında 15 yıla çıkacaktır193. Aynı şekilde, neticesi
sebebiyle ağırlaşmış bir suçun varlığı halinde de dava zamanaşımı, ağır netice hesaba
katılarak belirlenmelidir194.

ÖZGENÇ, 2014, s. 855.
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190
191

56

Bütün bu özellikleri birlikte düşündüğümüzde, 5237 sayılı TCK’nın zamanaşımı
sistemine bir ad verebilmek güçtür. Bu sistemin soyut ceza sistemi olduğunu savunanlar
olduğu gibi195, somut ceza sistemine daha uygun olduğunu düşünenler de
bulunmaktadır196. Kanımızca, Kanunun sistemi somut ceza sistemine daha yakındır; tam
olarak somut ceza diyemiyoruz çünkü suçun sadece daha ağır cezayı gerektiren nitelikli
hallerinin göz önünde bulundurulduğu; suçun basit şekli ile hafif şekli arasında ise fark
gözetilmediği anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle nitelikli haller söz konusu olunca somut
cezaya bakan Kanun, hafifletici nedenlerde ise soyut cezadan yana tavır almaktadır. Bu
tutarsızlığın ortadan kaldırılması; suçun basit şekli ile daha az cezayı gerektiren halleri
arasında da fark gözeterek, zamanaşımının buna göre hesap edilebilmesi gerekirdi197.
Madde gerekçesinde198 sebebine rastlanmayan bu düzenleme sadece kanun önünde eşitlik
ilkesiyle değil, ayrımcılık yasağı ilkesi ile de çelişmektedir199.
Dolayısıyla, sübjektif ceza sisteminin özelliklerini daha ağır cezayı gerektiren
nitelikli haller bakımından gösteren, öte yandan fiilden kaynaklanan hafifletici haller ile
kişisel indirim ya da artırım sebeplerinin hesap dışı bırakılması nedeniyle de objektif ceza
sistemine benzeyen bir durum vardır. Bu tercih, karma bir sistem olmaktan ziyade,
‘‘kendi içinde çelişen somut ceza sistemi’’ gibi görünmektedir.
Hafızoğulları’na göre mevcut sistemdeki en büyük sakınca, birbirleriyle çok farklı
şekilde yaptırıma bağlanan iki ayrı suçun zamanaşımı yönünden aynı süreye tabi tutularak
adalet duygusunun zedelemesidir200. Öte yandan, suçun nitelikli hali için öngörülen en

DEMİRBAŞ, 2020, s. 762; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 783; ÖZGENÇ, 2006, s. 736.
SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2020, s. 619.
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üst ceza kriteri karşısında, birçok suçta dava zamanaşımı dava açıldığında
belirlenemeyecek, deliller toplanıp suç vasfı ve daha ağır cezayı gerektiren nitelikli
hallerin var olup olmadığı belirlendikten sonra zamanaşımı süresi bulunabilecektir. Bu da
birçok davayı gereksiz yere uzatabileceği gibi deliller toplandıktan sonra davanın
düşürülmesi de gereksiz emek, masraf ve zaman kaybına neden olacaktır201.

(2). Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Sürelere Etkisi

Dava zamanaşımı süresi açısından öncelikle belirleyici husus öncelikle
iddianamedeki sevk maddesidir. Sevkteki madde dikkate alınarak zamanaşımı süresinin
dolması nedeniyle dava ortadan kaldırılmış fakat katılan tarafından suç vasfındaki
ağırlaşma nedeniyle aleyhe temyiz talebinde bulunulmuş ise, öncelikle sübut incelenerek
temyiz nedeni haklı görülürse hüküm bozulacak, aksi halde -yani eylem sevk
maddesindeki suça uygun kabul edildiğinde- hüküm onanacaktır202.
Öyleyse, iddianamenin düzenlenmesiyle birlikte zamanaşımı süresi bakımından
sanık lehine kazanılmış bir hak doğmaz. Suç niteliğinin değişmesi, zamanaşımı süresinin
değişmesine neden olduğu takdirde, yargılamanın tüm süjeleri bu duruma
katlanacaklardır. Bununla birlikte, nitelemenin değiştiği tarihte eğer zamanaşımı süresi
dolmuşsa, yeni ve daha uzun olan zamanaşımı süresinin uygulanma imkânının
bulunmadığı, aksi halde yargılamanın her aşamasında yargıca suç niteliğini değiştirerek
zamanaşımı süresini uzatma şansı verilmiş olacağı düşüncesiyle süre dolmuşsa
kazanılmış hakkın gündeme gelmesi ve görevsizlik kararı vermeden davayı düşürmek
gerektiği savunulmaktadır203. Bu bağlamda, yalnızca ilk zamanaşımı süresinin dolmamış
olması halinde görevsizlik kararı verilebileceği ve bu sefer zamanaşımı süresinin

TAŞDEMİR, 2011, s. 81.
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tespitinde yeni suç için kanunda öngörülen ceza süresinin göz önünde bulundurulacağı
ileri sürülmektedir204.
Sevkteki maddeye göre zamanaşımı süresi dolduktan sonra görevsizlik kararı
verilemeyeceği yönündeki bu görüşe katılmıyoruz. Aksi halde, savcılara iddianameyle
zamanaşımı belirleme yetkisi verilmiş olacaktır. Oysa yargıç için iddianamede anlatılan
olay ve delilleriyle ortaya konulan fiil bağlayıcıdır; dolayısıyla sevk maddesi ve bundan
doğan sonuçlar yargılama esnasında değişebilecektir. Örneğin savcının mağdura ait
rapordaki hayati tehlike olabileceğine ilişkin ibareyi dikkate almadan basit yaralamadan
dava açması halinde, basit yaralama suçundan zamanaşımı süresinin dolduğu
gerekçesiyle davanın düşürülmesi hem zamanaşımının mantığına, hem de kanun
koyucunun amacına aykırıdır. Böyle bir durumda dosya görevsizlikle gönderilmeli, diğer
mahkemece deliller değerlendirildikten sonra eylemin basit yaralama oluşturduğunun
kabulü halinde davanın düşürülmesine, aksi halde zamanaşımı süresi dolmamış bulunan
daha nitelikli suçtan yargılamanın devamına karar verilmelidir205.

2. Dava Zamanaşımı Süreleri

a. Sürelere İlişkin Genel Kural

TCK’nın 66/1. maddesinde yer alan süreler, genel dava zamanaşımı süreleridir.
Kanunun, önceki TCK’ya kıyasla zamanaşımı sürelerini çok daha uzun tuttuğu
görülmektedir. Mukayeseli hukuka göre dikkat çekici bir şekilde uzun olan bu süreler;
devletin suç teşkil eden davranışları zamanında ve etkin şekilde soruşturacak kapasiteye
ulaşamadığına karine teşkil edeceği gibi, makul sürede yargılanma hakkının ihlaline de
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zemin hazırlamak anlamına gelebilecektir206. Ayrıca bireyin sahip olduğu temel değerleri
hak ve özgürlükleri ön planda tuttuğunu ve özgürlükçü bir karaktere sahip olduğunu
belirten bir kanunda zamanaşımı sürelerinin bu kadar uzun öngörülmesi de ayrı bir çelişki
olarak görülmektedir207.
Söz konusu düzenlemeye göre; bir ceza muhakemesinin sürebileceği azami
müddet, ‘‘Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında’’ 208 şu şekildedir:
 Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis gerektiren suçlarda otuz sene,
 Ömür boyu hapis gerektiren suçlarda yirmi beş sene,
 20 sene ve üzeri hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi sene,


5-20 sene aralığında hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş sene,

 Adli para cezası ve/veya 5 seneye kadar hapis cezasını gerektiren suçlarda

sekiz sene.
Bu süreler, fiil tarihinde 18 yaşını doldurmuş olanlar için geçerlidir. Çocukların
işledikleri fiiller ayrı sürelere tabidir.

b. Çocukların İşledikleri Fiillerde Dava Zamanaşımı Süreleri

Ceza

Kanunumuzda

çocuklar

yararına

“pozitif

ayırımcılık”

yapılarak,

zamanaşımı hesabında süreler kısaltılmıştır (m. 66/2). Zamanaşımı konusunda böyle bir
ayrımı hukukumuza ilk kez getiren düzenlemeye göre; suç tarihinde 12-15 yaş grubunda

HAFIZOĞULLARI, Zeki, “Türk Ceza Hukukunda Cezalandırma Hukuki İlişkisi ve İlişkinin Sona Erme
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olanlar bakımından genel zamanaşımı sürelerinin yarısı; 15-18 yaş grubundaki çocuklar
için ise üçte ikisinin geçmesiyle ceza muhakemesi düşecektir.
Bu durumda, fiili gerçekleştirdiğinde 15-18 yaş grubundaki çocuklar için dava
zamanaşımı süreleri;
 Ağırlaştırılmış ömür boyu hapiste yirmi sene,
 Ömür boyu hapiste on altı sene sekiz ay,
 20 sene ve üzeri hapiste on üç sene dört ay,
 5-20 sene hapis cezası için on sene,
 Adli para cezası ve/veya 5 seneye kadar hapis gerektiren suçlarda ise beş sene

dört ay;
Suçu işlediğinde 12-15 yaş grubundaki bulunan çocuklar için ise dava zamanaşımı
süreleri;
 Ağırlaştırılmış ömür boyu hapiste on beş sene,
 Ömür boyu hapiste on iki sene altı ay,
 20 sene ve üzeri hapis cezasında on sene,
 5-20 sene hapis cezası için yedi sene altı ay,
 Adli para cezası ve/veya 5 seneden fazla olmamak üzere hapis cezasını

gerektiren suçlarda dört sene olacaktır.
Çocuklara ilişkin bu tarz bir pozitif ayrımcılık düzenlemesinin varlık nedeni
madde gerekçesinde açıklanmamaktadır. Meclis Adalet Komisyonu raporunda209 bu
düzenlemenin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile paralel ve bunları karşılayan bir hüküm
olduğu belirtilmiştir. Sözleşmeye baktığımızda; işkence ve kötü muamele yasağı, kişi
özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, suçta ve cezada kanunilik ve çocuk ceza
adaleti ile hükümler görülmektedir210. Gerekçe eksik kalmış olsa da, bu düzenlemenin
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yerinde ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel amacına211 uygun olduğunu
belirtmeliyiz.
Çocukların yetişkinlere nazaran, istismara ve sömürüye daha açık olduğu ve
zayıflığının suiistimalden korunması gerektiği izaha ihtiyaç duymamaktadır. 5237 Sayılı
TCK’nın söz konusu hükmü, çocukların eğitim, öğretim, bakım hakkı ve toplumla
entegre olmuş, yasalara ve hukuka saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine dair uluslararası
sözleşme tavsiyelerine de uygundur. Öğretide Erem de, 765 Sayılı TCK’da küçüklük
halinin işlenen cezaya ilişkin zamanaşımının tespitinde nazara alınmamasını eleştirmiş,
bu şekilde tespit edilen zamanaşımı süresinin gerçek cezayla uyumlu olmayacağını ifade
etmişti212.
Ancak belirtmemiz gerekir ki, çocuklar lehine getirilen bu düzenleme, çocuk
suçluluğunun önlenmesine yönelik tedbirlerin daha sıkı şekilde alınmasını gerekli
kılmaktadır. Nitekim öğretide, zamanaşımı konusunda yetişkinler ile çocuklar arasında
ayırım yapılmasını, çocuk suçluluğuna prim tanıyacağı ve ayrıca kanun önünde eşitlik
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yanlış bulan görüşler de vardır213.
Görüşümüz, yukarıda açıkladığımız sebeplerle dava zamanaşımında çocuk
faillere tanınan avantajın yerinde olduğu, ancak ceza zamanaşımında böyle bir pozitif
ayrıma hiç gerek olmadığı yönündedir. Aşağıda ‘‘Mukayeseli Hukukta Zamanaşımı
Süreleri’’ başlığı altında görüleceği üzere, dünyada da dava zamanaşımı yönünden
çocuklara mahsus kısa sürelerin öngörüldüğü bir eğilim bulunmakta, ceza zamanaşımı

Sözleşme’nin 40/3. maddesi : ‘‘Taraf Devletler, hakkında ceza yasasının ihlal ettiği iddiası ileri sürülen,
bununla itham edilen ya da ihlal ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir
yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu
konularda çaba göstereceklerdir:
a) Ceza Yasasını ihlal konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza
ehliyetinin olmadığının kabulü;
b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi
koşulu
ile
bu
tür
çocuklar
için
adli
kovuşturma
olmaksızın
önlemlerin
alınması’’http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_08.pdf
(SGT:16.5.2020)
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bakımından ise fiili işlediği sırada çocuk olan ile yetişkin olan arasında bir ayrım
gözetmeye genellikle gerek duyulmamaktadır.

c. Seçimlik Cezayı Gerektiren Suçlarda Zamanaşımı Süreleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 765 sayılı Kanunun aksine seçimlik cezayı
gerektiren suçlarda zamanaşımına esas cezanın hangisi olduğunu belirtmiştir. Kanunun
66. maddesinin dördüncü fıkrasına göre suçun cezasının hapis veya adli para cezası
şeklinde seçimlik olarak düzenlenmesi halinde, zamanaşımı hesabında hapis cezası esas
alınacaktır. Ayrıca hapis ve para cezası gerektiren suçlarda da daha ağır olanı, yani hapis
cezası baz alınarak süreler hesaplanmalıdır214.

d. Lehe Kanunun Tespiti ve Zamanaşımı Süreleri

Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren bir kanunun aleyhe hükümlerinin faile
uygulanmaması, leheyse uygulanması Anayasamızın da tanıdığı215 evrensel bir ceza
hukuku kuralıdır.
Yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eski kanuna göre dava ve ceza zamanaşımı
dolan suçlar yönünden herhangi bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Bu konudaki asıl sorun,
dava veya ceza zamanaşımı süresi dolmadan yeni kanun çıktığında, hangi kanundaki
sürenin esas alınacağıdır. Ancak Anayasa’nın 38. maddesi düzenlemesi karşısında
hukukumuz bakımından böyle bir sorunun söz konusu olmadığı savunulabilir. Zira

214

TANER, 2008, s. 65.
Anayasa m. 38/1-2:‘‘Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır
bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.’’
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zamanaşımı konusunda aleyhe değişiklik yapan düzenlemeler geçmişe etkili olamayacak,
lehe düzenlemeler ise geçmişe etkili olarak uygulanabilecektir216.
5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun’un 9/3. maddesinde; “Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün
hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması
suretiyle belirlenir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, 01.06.2005 tarihine kadar
zamanaşımına uğramamış suçlar hakkında yargılama yapılırken, eski ve yeni TCK’nın
zamanaşımı hükümleri ayrı ayrı ve kendi bütünlüğü, kendi kanunu içinde hesaba
katılacaktır.
Lehe kanunun tespitinde öncelikle failin durumunu ağırlaştıracak kanun geçmişe
yönelik uygulanamayacaktır. Zamanaşımı bakımından lehe kanun, zamanaşımı süresini
kısaltan kanun olabileceği gibi, aynı fiilin daha az zamanaşımına tabi olmasını sağlayan
kanun da olabilecektir. Bunlara ek olarak lehe kanun değerlendirmesinde, infaza yönelik
maddelerin de hesaba katılması gerekmektedir. Zamanaşımının durmasını ve kesilmesini
kolaylaştıran, bu konuda daha fazla seçenek öngören kanunun aleyhte olacağına da dikkat
edilmelidir217.

“...suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 342/1, 102/3 ve 104/2 madde ve
fıkraları uyarınca bu suça ilişkin kesintili zamanaşımı süresi ( 15 ) yıl olup, somut olayda bu süre henüz
dolmamıştır.
Ancak sanığa yüklenen fiil, hükümden sonra 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk
Ceza Yasası'nın 210. maddesi aracılığı ile 204. maddesinin 1. fıkrasında da suç olarak düzenlenmiş,
yaptırımı ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın
üst sınırına göre bu suça ilişkin asli dava zamanaşımı süresi de, aynı Yasanın 66. maddesinin 1. fıkrasının
(e) bendine göre ( 8 ) yıldır.
Öte yandan, Yasanın 67. maddesinin 2. fıkrasında: dava zamanaşımını kesen nedenler sayılmış, 3.
fıkrasında: kesici işlemin varlığı halinde, kesilme gününden itibaren, birden çok nedenin bulunması halinde
de en son kesilme gününden itibaren zamanaşımının yeniden işlemeye başlayacağı öngörülmüş, 4.
fıkrasında ise: kesici nedenlerin kanunda belirtilen zamanaşımı sürelerini yarıdan fazla uzatamayacağı
hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla sanıklara somut olayda yüklenen suç bakımından, sonradan yürürlüğe
giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasında öngörülen kesintili zamanaşımının azami süresi ( 12 ) yıl olup, suç
tarihi ile inceleme tarihi arasında bu süre dolmuş bulunmaktadır.
Bu itibarla, suçtan sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasası bütünüyle olaya
uygulandığında, dava zamanaşımı gerçekleşmiş bulunduğundan davanın düşürülmesi gerektiği, dolayısıyla
5237 sayılı Yasanın uygulanması suretiyle belirlenen bu sonucun sanıkların lehine olduğu saptanmıştır. O
halde, her iki sanık hakkındaki kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmelidir.”
(CGK, E. 2005/6-100, K. 2005/126, T. 15.11.2005)
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Bu konudaki bir diğer önemli husus ise, 5237 sayılı TCK’nın 66/2. maddesinde
düzenlenen, yaş ile ilgili hükümlerdir. Mesela suça sürüklenen çocuk 3 sene hapis
cezasını gerektiren bir suç işlemişse; bu suçu işlediği tarihte 12-15 yaşları arasındaysa
zamanaşımı 4 sene, 15-18 yaşları arasında ise 5 sene 4 ay olarak hesaplanacaktır.
Lehe kanun uygulamasında 5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK’nın karma
uygulanmayacağı Yargıtay kararlarında da açıkça belirtilmiştir218. Bu noktada, hükmün
kurulma sürecinde uygulanması gerekli düzenlemelerin tek kanun kapsamında olmasının
şart olmadığı hatırlanmalıdır. Örneğin 765 sayılı TCK yürürlükteyken, cezanın
ertelenmesine ilişkin hükümler 647 sayılı İnfaz Kanunu’nda düzenlenmiş bulunmaktaydı.
5237 sayılı TCK’da tekerrür düzenlemesi 5275 sayılı İnfaz Kanunu ile birlikte
düzenlenmiştir. Koşullu salıverme ile ilgili ise 765 sayılı TCK ile 647 sayılı İnfaz
Kanunu’nun her ikisinde de hükümler bulunmaktaydı, bunun muadili düzenlemeler ise
sadece 5275 sayılı İnfaz Kanununda yapılmıştır219. Bütün bu örneklerden anlaşılacağı
üzere, lehe kanun tespiti için yapılan değerlendirme sadece bir kanunla sınırlı
bırakılmayıp, kurumla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunların hepsi birlikte göz
önünde bulundurulmalıdır220.

e. Suçların İçtimaı Halinde Zamanaşımı Süreleri

Kişilerin ceza normunu birden çok defa ihlal etmesi ve böylece birden çok suçtan
sorumluluk doğmasına rağmen bu suçlara tek ceza verilmesi suçların içtimaı anlamına

“...23.02.1938 gün, 23/9 sayılı Yargıtay İçtihadı birleştirme kararı, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Daire kararlarında açıkça belirtildiği üzere suç tarihinde yürürlükte
bulunan yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasanın olaya ilişkin tüm hükümleri uygulanarak sonuçların
birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunan lehe yasanın bir bütün halinde tüm hükümlerinin uygulanması
gerektiği gözetilmeden, 765 sayılı Yasanın lehe olduğunun kabul edilip sahte fatura kullanmak suçuna ait
359/b-1 maddesindeki cezanın üst sınırı gözetilerek anılan yasanın zamanaşımına ilişkin 102/4 ve 104/2.
maddelerindeki süreler esas alınıp kamu davasının düşürülmesine karar verilmek suretiyle karma
uygulama yapılması, yasaya aykırı olup...” (11 CD. E. 2007/1339, K.2007/3688, T. 28.05.2007)
219
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gelmektedir221. Suçların içtimaı halinde, zamanaşımına esas cezanın tespiti içtimaın
çeşidine göre belirlenecektir.
Fikri içtima durumunda fail, tek fiil ile birden normu ihlal etmekte, birden fazla
suç işlemektedir. TCK’nın 44. maddesi düzenlemesine göre faile işlemiş olduğu
suçlardan en ağırının gerektirdiği ceza uygulanacağı için zamanaşımı süresi de bu cezaya
göre hesaplanacaktır.
Zincirleme suçta ise bir suçu işleme kararıyla bir norm değişik zamanlarda birden
fazla kez ihlal edilmektedir. Bu durumda faile belli ölçüde artırmak suretiyle tek ceza
verilmektedir (TCK m. 43). Zamanaşımı süresinin tespitinde zincirleme suç nedeniyle
cezada yapılan artırım dikkate alınmamalıdır. Ceza Kanunumuzun 66. maddesinin
üçüncü fıkrasında zamanaşımı süreleri belirlenirken suçun daha ağır cezayı gerektiren
nitelikli hallerinin de göz önünde bulundurulacağı düzenlenmiştir. Zincirleme suç, suçun
nitelikli halleri arasında yer almadığından, bundan dolayı yapılacak artırım, zamanaşımı
hesabının dışında bırakılmalıdır222.
Diğer bir içtima şekli olan bileşik suç, farklı mahiyetteki iki suçun birleşmesiyle
oluşur223. Bu birleşme, iki suçtan biri diğerinin unsuru ya da ağırlaştırıcı nedenini
oluşturunca ortaya çıkar (TCK m. 42). Bu durumda faile kanunun bağımsız maddesinde
gösterilen ceza verilecektir. Dolayısıyla bileşik suçu oluşturan suçların zamanaşımına
uğramış olması, bileşik suçun da zamanaşımına uğraması anlamına gelmeyecektir.
İçtima olarak sayılamayacak geçitli suç durumunda ise fail hafiften ağıra göre
suçları işleyeceği için, ağır suçun zamanaşımı süresi daha uzun olacağından hafif suçların
zamanaşımına uğramasının önemi yoktur224.
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3. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı

a. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıç Günü Hakkındaki Görüşler

(1). Suçun Ortaya Çıktığı Gün

Bu düşünceye göre esas alınması gereken tarih, suçun ortaya çıktığı, yani halk
tarafından öğrenildiği gündür. Örneğin, önceleri intihar olarak görülen bir olayın
sonradan cinayet olduğunun anlaşılması halinde zamanaşımının,

bu suç vasfının

öğrenildiği tarihten başlaması gerektiği savunulmaktadır225. Sosyal endişe düşüncesine
dayanan bu görüşte, suçun ortaya çıktığı andan itibaren zamanın unutturucu ve takibin
sosyal etkisini azaltıcı etkisinin başlamadığı düşünülmektedir.
‘‘Suçun ortaya çıktığı gün’’ yaklaşımı, öğretide zamanaşımını sonsuz hale
getireceği düşüncesi ile eleştirilmiştir226. Zira suçun ortaya çıkmasına kadar geçen süre,
zamanaşımı süresinden uzun olabileceği gibi, suçun ne zaman ortaya çıktığının ispatı da
birçok durumda güç bir hal almaktadır.

(2). Soruşturma İşleminin Yapıldığı Gün

Bu yaklaşıma göre, dava zamanaşımı soruşturma makamının soruşturmayı açtığı
tarihte başlayacaktır. Ancak bu sistem de dava zamanaşımını başlatıp başlatmama
hususunun savcının isteğine bırakılmasının zamanaşımı süresini belirsiz hale getireceği
gerekçesiyle eleştirilmiştir227. Bu sakıncasına rağmen savcılık işlemlerinin bir kısmına

CERTEL, Abdülkadir, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara 2008, s. 59.
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 998.
227
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 252.
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zamanaşımını kesici etki tanınması, bu görüşün kısmen de olsa mevzuata yansıdığını
göstermektedir228.

(3). Suçun İşlendiği Günün Ertesi Günü

Bu görüşü savunanlara göre sürelerin hesabında suçun işlendiği gün dikkate
alınmayacak, ertesi günden itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Bunun
nedeni günün 24 saat olması ve dolayısıyla suç işlenmeden zamanaşımı süresinin
başlaması gibi bir sonuca yol açılmasıdır. Bu nedenle zamanaşımı süresinin suçun
işlendiği günü takip eden gün ile birlikte başlaması önerilerek, ceza hukukunda sürelerin
ölçüsü “saat” olmayıp “gün” olduğuna göre, suçun işlendiği günün nazara alınmaması
gerektiği ifade edilmiştir. Zira suçun işlendiği güne ait kesirli gün birinci gün sayılacak
olursa işlendiği saat belli olan suçlar bakımından zamanaşımı süresi, saati belli
olmayanlar bakımından daha kısa zamanaşımı süresine tabi olacaktır229.
Bu görüşü destekleyen bir diğer düşünceye göre ise, örneğin iki ev arasındaki
uzaklığın hesabında başlangıç noktasının evin iç değil dış duvarının olması, kanunda
süreler saat ve dakika olarak sayılmadığı için de bu birimin kabul edilemeyeceğini bu
nedenle de en küçük ölçü birimi olan “gün” esas alındığından suçun işlendiği günün
hesaba katılmaması gerektiği ifade edilmektedir230. Bu arada mukayeseli hukukta
Hollanda Ceza Kanunu, zamanaşımını suçun işlendiği günün ertesi günü başlatan bir
örnek olarak gösterilebilir231.

228

EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 999.
a.g.e., s. 1000.
230
KOK, 2008, s. 28.
231
a.g.e., s. 28.
229

68

(4). Suçun İşlendiği Gün

Bu görüşe göre, dava hakkı ne zaman doğmuş ise zamanaşımı süresi de o günden
başlamalıdır. Dava açma hakkı suçun işlendiği anda oluşur ve zamanaşımının da bu andan
itibaren başlaması gerekir232. Suçun işlendiği günü ölçüt almak gerektiğini savunanlar,
zamanaşımının suçun işlendiği günün ertesi günden itibaren başlaması halinde sürenin
bir müddet durdurulmuş olacağını ileri sürmektedirler. Oysa zamanaşımını durduran
sebepler kanunda tahdidi olarak sayılmış olup, bu sebepler arasında da bu hal mevcut
değildir. O halde zamanaşımının suçun işlendiği anda başlamasının zaruri olduğunu ifade
eden bu görüş, sürenin başlangıcı olarak suçun işlendiği günün ertesi gününü tespit edip
zamanaşımını

sanık

aleyhine

uygulamak

için

haklı

bir

sebep

olmadığını

vurgulamaktadır233.
Karşılaştırmalı hukukta ise Almanya, Belçika, İsviçre, İsveç ve İtalya;
zamanaşımı süresini suçun işlendiği günden itibaren başlatan ülkelere örnek olarak
gösterilebilir234.

(5). TCK’ya göre Zamanaşımının Başladığı Gün

Mülga 765 sayılı Kanun’un ilk metninde suçun işlendiği günün zamanaşımı
süresine dahil olmadığı kabul edilmişti235. Ancak 3083 sayılı Kanun ile 11.06.1936
yılında yapılan değişiklikle suçun işlendiği gün zamanaşımına dahil edilmiştir.
5237 sayılı TCK’da dava zamanaşımının başlangıç günü 66. maddenin altıncı
fıkrasında suçun işleniş biçimleri de göz önünde bulundurularak şu şekilde tespit

ÖNDER, 1989, s. 276.
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 332; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1000.
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BOLES, 2012, s. 230.
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765 saylı TCK’nın 104. maddesinin değişiklikten önceki metni şöyledir; ‘‘Hukuku amme davasının
müruru zamanı vicahi ve gıyabi hükmün tefhimiyle münkatı olur. Bundan başka maznunun firarı sebebiyle
neticesiz kalan tevkif müzekkereleri ve o iş hakkında maznuna kanun dairesinde tebliğ olunan her türlü
tahkikat muamelesi müruru zamanı keser. Bu halde müruru zaman müddeti inkıtaı ertesi gün başlar.”
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edilmiştir: “Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs
halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin
gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy
veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun
on sekiz yaşını doldurduğu tarihten itibaren işlemeye başlar”.
Ancak TCK’da zamanaşımı süresinin başlangıç gününün zamanaşımı süresine
dahil olup olmadığı konusunda açık bir hüküm yer almamaktadır. Bu konuda eski TCK
uygulamasında olduğu gibi başlangıç gününün zamanaşımı süresine dahil olduğu
biçiminde sanık lehine bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Nitekim uygulamada
da mülga 765 sayılı TCK’dan miras alınan ‘‘suçun işlendiği gün’’ süreyi başlatma ölçütü
aynen sürdürülmektedir236. O halde, tamamlanmış suçlarda zamanaşımı fiilin işlendiği
günden başlar. Fiilin işlendiği gün, neticenin gerçekleştiği gündür.
TCK’nın 72. maddesinde dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin gün, ay ve yıl
olarak hesaplanacağı belirtilmiştir. Maddede gün hesabının yirmi dört saat, ay hesabının
otuz gün olduğu ifade edilerek, yılın da resmi takvime göre hesaplanacağı ifade edilmiştir.

b. Suçun İşlendiği Tarihin Tespit Edilememesi Halinde Dava Zamanaşımı
Süresinin Başlangıç Günü

Suçun işlendiği günün tam olarak tespit edilememesi halinde zamanaşımı
süresinin başlangıç tarihi ile ilgili olarak iki görüş ileri sürülmektedir. İlk görüşe göre
şüpheden sanık yararlanır prensibi gereği sanık lehine hareket edilerek suç tarihlerinden
en uzak olan tarihin esas alınması gerektiği savunulmaktadır237. Diğer görüşe göre ise
daha ziyade delillerin takdirinde kullanılması lazım gelen bu usul prensibinin asıl ceza

CGK 18.11.2003 tarih ve E.2002/9-314, K.2003/15 sayılı kararı.
CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 783; DEMİRBAŞ, 2020, s. 766; UZUN, 1994, s. 85; İÇEL, 2018,
s. 798.
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hukuku alanında kullanılması uygun görülmemekte, kanunun açık amacına göre hareket
edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu görüşte, kanun düzenlemesine göre suçun
zamanaşımına uğramasını istenmeyeceğinden, suçun ihbar ya da şikâyetten çok önce
işlendiğine dair herhangi bir sebep yoksa şikâyet veya ihbardan pek az önce işlendiğinin
kabul edilmesi önerilmektedir238.
Yargıtay kararlarında, dava zamanaşımının belirlenmesinde sanık lehine hareket
edileceği belirtilmiştir. Bir Ceza Genel Kurulu kararına göre, yargıç dava zamanaşımının
başlangıcını tespit edebilmek için suçun işlendiği zamana en yakın tarihe kadar gittikten
sonra, dava zamanaşımının başlangıcını sanığın en lehine olacak ihtimale göre tespit
edecektir239.
Bu konuda altı çizilmesi gereken diğer bir husus ise failin ya da suçun
belirlenemediği suçlar bakımından zamanaşımı süresinin ne zaman başlaması
gerektiğidir. TCK’da zamanaşımı süresinin suçun işlendiği günden itibaren başlayacağı
belirtilmiş,

suçun

öğrenilmesi,

zamanaşımı

süresinin

başlangıç

şartı

olarak

belirtilmemiştir. Bu nedenle öğrenilmeyen suçlar gibi faili meçhul suçlar da suçun
işlendiği tarihin zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak kabulü gerekmektedir240.
Zamanaşımı süresinin ilk günü tespit edildikten sonra son gününün tespit edilmesi
kolaylaşacaktır. Süre hesabında son gün de hesaba dahil edilecektir, zira bir aylık bir
sürede otuzuncu gün geçmeden davanın zamanaşımına uğradığını söylemek mümkün
değildir241.
Sürenin tespitinde son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde CMK’da
yer alan, sürenin tatilin ertesi günü biteceği şeklindeki düzenlemenin uygulanma imkânı
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bulunmamaktadır. Zira kanuni mehiller davaya ilişkin usuli bir işlemin yapılmasına
yönelik düzenlenmiştir. Bu nedenle CMK’da düzenlenen kanuni sürelere ait hükümlerin
zamanaşımında uygulanma imkânı yoktur242. Şu halde sürenin son günü tatile tesadüf etse
de dava zamanaşımı o gün dolacaktır.

c. Suçun Özel Görünüş Biçimlerine Göre Dava Zamanaşımı Süresinin
Başlangıç Günü

(1). Neticesi Harekete Bitişik ve Hareketten Ayrı Suçlar Ayrımına Göre

Her şeyden önce, tamamlanmış suçlarda zamanaşımının TCK’nın 66. maddesi
uyarınca suçun işlendiği günden itibaren başlayacağına şüphe bulunmamaktadır. Suçun
objektif ve sübjektif unsurlarının tümü oluştuğunda suç tamamlanmış olur. Aksine bir
düzenleme bulunmadığı için bu kural, yabancı ülkelerde işlenen ve Türk Mahkemelerinde
görülmesi gerekli suçlar bakımından da aynıdır. Dolayısıyla bu suçlarda da zamanaşımı
süresi suçun tamamlanmasından itibaren başlayacaktır243.
Bir suçun ne zaman tamamlandığının tespiti için kanunda o suça ilişkin
açıklamaya bakmak ve suç için gerekli unsurların oluşup oluşmadığının araştırılması
gerekmektedir. Ceza hukukunda sonuç; bazı suçlarda hareket veya ihmalin kendisi, bazı
suçlarda ise bu hareket veya ihmalden doğan bir olaydır244. Birinci grup suçlarda fiilin
gerçekleştirildiği anda netice de doğmaktayken, ikinci grup suçlarda netice hareketten
ayrılmaktadır. Birinci grup suçlara ‘‘sırf davranış suçu’’ veya ‘‘şekli suç’’, hareketin dış
etki gösterdiği ikinci grup suçlara ise ‘‘sonuç suçları’’ veya ‘‘maddi suç’’ denmektedir245.
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Neticenin hareketten ayrılamadığı suç tipi olan şekli suçlarda suçun
tamamlanması için hareketin gerçekleştirilmesi yeterlidir, hareketle netice aynı bedende
iki can gibidir. Bu suçlar, hareketin gerçekleştirildiği tarihte işlenmiş sayılır. Bu nedenle
bu suçlarda zamanaşımı hareketin yapıldığı gün başlayacaktır. Mesela hakaret suçunda
hakaretin edilmesiyle birlikte246, yalan tanıklık suçunda ise tanıklığın yapıldığı anda
zamanaşımı işlemeye başlayacaktır247.
Sonuç suçlarında netice, hareketin dış etkisidir248, hareketle netice ayrı
görüntülere sahiptirler. Bu suçlarda zamanaşımının hangi tarihten itibaren işleyeceği
konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre hareketin gerçekleştirilme
tarihi zamanaşımının başlangıç tarihidir. Örneğin, kasten yaralama mağdurunun, yaralı
olarak bir müddet yaşadıktan sonra bu fiile bağlı olarak ölmesi durumunda,
zamanaşımının ölümün gerçekleştiği tarihten değil, yaralama hareketinin yapıldığı
tarihten itibaren başlatılması gerektiği ifade edilmiştir249. Doktrindeki hakim fikre göre
ise süre başlangıcı için harekete değil neticeye bakmak gerekmektedir. Bu nedenle de
yine aynı örnekte ölümün gerçekleştiği tarih, zamanaşımının başlangıç tarihi
sayılmalıdır250. Zamanaşımının neticenin gerçekleştiği tarihte işlemeye başlaması
halinde, netice meydana gelmeden sürenin dolması gibi bir ihtimalden söz
edilemeyecektir251. Aksi takdirde bazı hallerde neticenin gerçekleştiği tarihe kadar
zamanaşımı süresinin dolduğunun kabulü gerekirdi.
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Sonucu gecikmiş suçlarda dava zamanaşımı süresinin başlangıcında sonucun
gerçekleştiği tarihin esas alınıyor oluşu, ceza kanunlarının zaman bakımından
uygulanması bakımından fiilin gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan kanunların
göz önünde bulundurulması ilkesine engel olmayacaktır252.
Mukayeseli hukukta, Alman Ceza Kanunu’nun 78-a maddesinde zamanaşımı
süresinin eylemin tamamlanmasıyla başlayacağı belirtilmiş olup, eğer eylemin sonucu
daha sonra ortaya çıkarsa bu durumda zamanaşımı süresi de o zaman başlayacaktır253.
Avusturya Ceza Kanunu’nun 57. maddesinde de zamanaşımı süresinin, hakkında ceza
öngörülen faaliyetin veya davranışın son bulduğu anda işlemeye başlayacağı
düzenlenmiştir. Fransız Ceza Usul Kanununda zamanaşımı süresinin suçun ya da
kabahatin işlendiği günden başlayacağı öngörülmüştür. İtalyan Ceza Kanunu’nun 158.
maddesine göre de dava zamanaşımı süresinin; tamamlanmış suçlar için tamamlanma
gününden itibaren, teşebbüs edilen suç bakımından suç için suçlunun faaliyetinin sona
erdiği günden, zincirleme veya kesintisiz suçlarda suçun kesintiye uğradığı veya son
suçun işlendiği tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir254.

(2). Taksirli Suçlarda

Dava zamanaşımı süresinin başlangıcı ile ilgili genel kural suçun taksirli olarak
işlenmesi halinde değişmez255. Zira bu suçlarda da kasıtlı suçlar gibi neticenin meydana
geldiği tarihte zamanaşımı işlemeye başlayacaktır. Bu konudaki bir diğer görüşe göre
suçun kasten değil taksirli olarak işlenmesi halinde hareket tarihinin zamanaşımına esas
alınması gerektiği savunulmaktadır. Buna göre, hareketin sonucunun ortaya çıktığı tarihe
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kadar zamanaşımı süresi geçmişse, zamanaşımının dolmuş olduğunun kabul edilmesi
gerektiği belirtilmiştir256.
Bu bağlamda ileri sürülen bir düşünce de taksirli suçlarda, fail iradi hareketinden
sonra meydana gelecek sonucu müdahale ederek engelleyemeyecekse, zamanaşımı
süresinin hareket tarihinde başlaması gerektiğidir257. Böyle bir ayrımla zamanaşımı
süresinin başlangıcı konusunda farklılık yaratılmasının yerinde olmadığı görüşündeyiz.
Çünkü yukarıda açıklandığı üzere bazı hallerde netice hareketten çok daha sonra meydana
gelebilir. Örneğin, ülkemizde yaşanan büyük depremler nedeniyle gerçekleşen ölüm ve
yaralanmalarda bu durum gözlenmiş; bina yapımından sorumlu olanların kusurlu
hareketlerinin üzücü neticeleri yıllar sonra bir afetle ortaya çıkmıştır. Bu suçlar bakımdan,
neticenin ortaya çıktığı gün itibarıyla dava zamanaşımı süresini başlatmak daha doğru
olacaktır258.
Nitekim Yargıtay, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depremi ile ilgili
vermiş olduğu kararlarda da, taksirli hareketin (deprem yönetmeliğine aykırı bir şekilde
güvenliksiz ve kusurlu bina yapmanın) gerçekleştiği değil, neticenin ortaya çıktığı tarihte
zamanaşımının başlamasının gerektiği yönünde hükme varmıştır259.
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(3). Mütemadi (Kesintisiz) Suçlarda

Mütemadi suçlarda temadi eden hareketin kesildiği gün süre başlar (TCK m.
66/6). Bunun nedeni, suç işlenmeye devam ettiği sürece hukuka aykırılığın da devam
etmesidir. Kesintisiz suç, ihmal ya da icra suretiyle işlenebileceği gibi, icrai bir davranışla
başlayıp kasıtlı ihmal ile devam ettirilebilir. Örneğin, konut dokunulmazlığının ihlali
suçunda, konuta rıza ile giren kişiden çıkmasının istenmesine rağmen çıkmaması, rızanın
bulunmadığı andan itibaren ihmali bir suç niteliğini taşımaktadır260.
Devamlı surette suç teşkil eden eyleme son verildiği tarihte zamanaşımı işlemeye
başlayacaktır. Kesintisiz suçlarda failin her zaman hukuka aykırı fiile son verecek iktidara
sahip bulunması ve kesintinin failin kendi iradesiyle gerçekleşmesi gerekmektedir.
Hukuka aykırı fiille alakalı dava açılması kesinti anlamına gelmemekle birlikte, sanığın
yakalanması ve tutuklanmasının temadinin kesilmesi anlamına geleceği kabul
edilmektedir261. Bazı durumlarda ise sanığın suçu işlediğinin tespiti ile suçun kesintiye
uğrayacağı kabul edilmektedir262.
Majno’ya göre zamanaşımının işlemeye başlamasında, suçların sonuçları ile
suçların sonuçlarının gerçekleştiği günün karıştırılmaması gerekir. Örneğin, hırsızlık malı
eşyanın satın alınması ve saklanması suçu, bu malın alınması ve saklanması anında tüm
unsurlarıyla oluştuğu için suçun kesintisiz suç olarak değil, ani suç olarak kabul edilmesi
gerekmektedir. Hukuka aykırı fiil ile meydana gelen suç, alım anında gerçekleştiği için,
bu malın failin elinde bulunması sadece suçun semerelerinden yararlanma anlamına
gelecektir. Yani bu tarz fiiller kesintisiz suç niteliğini taşımayacak, zamanaşımı süresinin
işlemesine de engel olmayacaktır263.

260

CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 274.
a.g.e., s. 274.
262
“Kaçak elektrik kullanma eyleminin temadi eden suçlardan olması ve tespit tarihinin temadinin sona
ereceği ve suçun işlendiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği…” (2. CD. E. 2008/18678, K. 2008/13606,
T. 22.07.2008)
263
KUNTER, 1951, s. 67.
261

76

Tehlike suçu olarak da nitelenen sırf hareket suçlarında da mütemadi suçta olduğu
gibi yeni ve hukuka aykırı durum sürüp gitse bile, bu suçlarda normun ihlal edildiği ilk
hareket ile birlikte zamanaşımı süresi başlayacaktır264. Örneğin firar suçunda süre,
cezaevinden kaçıldığı gün başlar.
Kaçakçılık suçlarında ise suç konusu eşyanın el konulan tarihe kadar kullanılması
ve o ana kadar kaçak olma niteliğini devam ettirmesi nedeniyle bu suçlar mütemadi suç
olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla, zamanaşımı süresi hesaplanırken başlangıç günü
olarak kaçak eşyaya el koyma günü alınmalıdır265. Vergi kaçakçılığı suçunda da, Vergi
Usul Kanunu 359. Maddede sayılan hareketlerden birinin yapılmasıyla zamanaşımı
başlar, bu eylemler neticesinde vergi ziyaı sonucunun oluşup oluşmadığına bakılmaz266.
Takibi şikâyete bağlı mütemadi suçlarda ise şikâyetin geri alınması geçmişe etkili
olarak hüküm ifade eder. Hukuka aykırı fiil devam ediyorsa şikâyetin geri alınmasından
sonra kesintisiz suç işlenmeye devam etmiş olacaktır267.
Elektrik hırsızlığı ya da bilinen adıyla kaçak elektrik kullanma şeklinde ortaya
çıkan mütemadi suçlarda suçun iddianame tarihine kadar devam etmesi halinde
zamanaşımı başlangıcının iddianame tarihi olacağı Yargıtay kararlarında ifade
edilmiştir268.

(4). Zincirleme (Müteselsil) Suçlarda

TCK’nın 66. maddesinde zincirleme suçlarda zamanaşımının son suçun işlendiği
tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.
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Zincirleme suçun tek bir fiilden ibaret olmaması nedeniyle kendine mahsus bir
sonucu, özel bir tamamlanma anı yoktur. Dolayısıyla bu suçlarda zamanaşımı, son ihlale
teşebbüs edildiği veya son ihlalin yapıldığı anda başlayacaktır269. Aynı zincir içindeki
suçlardan sonuncusunun tamamlandığı ya da teşebbüs aşamasında kaldığı gün, zincirleme
suçun meydana geldiği ve zamanaşımının başlayacağı gündür270.
Birbiri ardından işlenen zincirleme suçlarda, suçların temel kanuni unsurlarında
teklik aranacaktır. Bu nedenle de kısa aralıklarla farklı nitelikteki suçların işlenmiş olması
halinde zincirleme suçun varlığından söz edilemeyecektir. Farklı nitelik taşıyan suçların
aynı suçu işleme kararına bağlanması söz konusu değildir271.
Araya giren uzun süre sebebiyle aynı suç işleme kararında birlik yoksa ayrı
suçların oluşacağı kabul edilmektedir272. Aynı suçu işleme niyetiyle işlenen birden fazla
suçun zincirleme suç sayılarak bunun, son işlenen suç tarihinden itibaren zamanaşımına
uğraması ancak zincirleme suçların tümünün kovuşturulabilir olmasına bağlıdır.
Bunlardan bir kısmı zamanaşımına uğramışsa zincirleme suç sadece zamanaşımına
uğramamış suçları içerecektir273. Uygulamada da, zincirleme suç içerisinde kalan bazı
suçlar zamanaşımına uğrasa dahi, bu suçların zincirleme suçtan ayrılamayacağı kabul
edilmektedir274.
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Zincirleme suçun tabi olduğu zamanaşımının tespitinde TCK’nın 66. maddesi
gereği zincirleme suçtan dolayı yapılması gerekli artırımın göz önüne alınıp alınmaması
hususu tartışmalıdır. Sanığın lehine olan bu kurumun sanığın aleyhine sonuç doğuracak
şekilde yorumlanmaması gerektiğini düşünen yazarlar, bu nedenle zincirleme suç silsilesi
içinde bulunan her fiile ayrı ayrı zamanaşımı uygulanması gerektiği kanısındadırlar275.

(5). Suça Teşebbüste

Suç yolu (iter criminis), teşebbüs aşamasında kesilmiş ise zamanaşımı icrai son
hareketin yapıldığı günden itibaren başlamalıdır (TCK m. 66/6). Kanunumuzda geçen
“son hareket” tabiri, gerçekleştirilen son icrai hareket olarak anlaşılmalı; failin
hareketlerine engel olan sebep nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığı günden
itibaren zamanaşımının işlediği kabul edilmelidir276. Örneğin, içinde patlayıcı madde
bulunan bir pakete hedef şahsa ulaşmadan kargoda el konulması halinde, zamanaşımı bu
durumun anlaşıldığı günden ya da el koyma gününden itibaren değil, failin son hareketi
yaptığı gün olan kargoya verme tarihinden itibaren başlayacaktır.
İhmal suretiyle işlenen suçlara teşebbüsün mümkün olup olmadığı hususu
tartışmalıdır. Bu tartışmayı aşabilmek için genelde ikili bir ayrım yapılmakta, sırf ihmal
suçlarına teşebbüsün mümkün olmadığı, ihmal suretiyle icra suçlarına ise teşebbüsün
olabileceği ifade edilmektedir277. Örneğin, adam öldürme suçu icra suçudur, ancak bir
hemşirenin kasten ilacı vermemesi gibi ihmal suretiyle de işlenebilecek ve bu durumda
teşebbüse konu olabilecektir. Sırf ihmali suçlarda ise, yapılması öngörülen hareketin

Daire tarafından inceleme tarihi itibarıyla dava zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle 765 sayılı
TCY’nın 102/4, 104/2 ve 5251 sayılı CYY’nın 223/8. Maddeleri uyarınca düşmesine karar verilmesinde bir
isabetsizlik bulunmamaktadır.” şeklinde bir sonuca varılmıştır. (Karar metni ve bu konuda uygulamadaki
çelişkili içtihatlar için bkz. KOCA-ÜZÜLMEZ, s.712, 528 numaralı dipnot)
275
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yapılması için gerekli süre geçmemiş ise yapma ödevinin ihlali söz konusu olmayacaktır;
fakat bu süre geçtiğinde ise suç zaten tamamlanmıştır278.
Sırf ihmali suç bile olsa davranışa bölünebilen bir suç yolu mümkün olduğunda,
teşebbüs söz konusu olabilecektir. Örneğin, belli bir süre içinde bir görevi yerine getirmek
yükümlülüğü olan bir kimsenin, bunun için gerekli zaman ve yerde hazır
bulunamayacağını bilerek ve isteyerek uzak bir ülkeye gitmesi ve fakat başkalarının o
görevi süresinde yapması nedeniyle zararlı amacına ulaşamaması durumunda teşebbüs
olabilir279. Elbette böyle bir olayın gerçekleşmesi de, kanıtlanması da çok zordur. Sonuçta
ihmal suretiyle işlenen suçlarda zamanaşımı süresinin sonucun ortaya çıktığı tarihte
başladığının kabulü gerekmektedir280.

(6). İştirak Halinde İşlenmiş Olan Suçlarda

TCK’da iştirak halinde işlenen suçlarda zamanaşımı süresinin başlangıcına dair
bir düzenleme yer almamaktadır. İştirak halinde işlenen suçlarda sürenin başlangıcına
ilişkin ilk görüşe göre, suça katılan ortaklar bakımından zamanaşımı süresinin başlangıcı
konusunda, her ortağın fiilinin bağımsız olduğu ve her ortak kadar suçun mevcut olduğu
bu nedenle de her ortak bakımından zamanaşımı süresinin suça katkı yapılan andan
itibaren başlayacağı savunulmaktadır. Diğer görüşe göre ise iştirake bağlılık kuralı
karşısında, fiilin sonuçlandığı ya da teşebbüs halinde kaldığı andan itibaren tüm suç
ortakları bakımından zamanaşımı süresinin başladığı kabul edilmelidir281.
Bize göre de, iştirak halinde işlenen suçlarda, bağlılık kuralının bir sonucu olarak,
planlanan suçun icrai hareketlerine başlayan asli failin eylemi teşebbüsten ileriye
geçememiş ise, teşebbüs anından itibaren bütün suç ortakları bakımından zamanaşımı
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işlemeye başlamalıdır. Zincirleme suçta da zincir içindeki suçların hepsine katılmamış
olan suç ortağı için de aynı sonuca varılmadır282. İştirak halinde işlenen suçun yargılaması
tamamlanmış ve beraat kanaatine varılmış, ancak tam bu sırada zamanaşımı da
gerçekleşmiş ise de beraat kararı ile yargılama sonuçlandırılabilir. Başka bir ifadeyle,
müsnet suçun sanıkları arasında eldeki delil durumu itibarıyla beraatı hak edenler varsa
bu hakkı teslim etmekten kaçınılmamalıdır283.
Bu arada, suça iştirak halinde ortakların cezalandırılabilmesi için ortada işlenmiş
bir suç olması gerekmektedir. Ortada suç oluşturan bir fiil bulunmaması halinde, doğal
olarak ortaklar da cezalandırılamayacaktır.

d. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlamasının Özel Olarak Düzenlendiği Suç
Tipleri

(1). Çocuklara Karşı Nüfuz Kullanmaya Yetkili Olan Kimseler Tarafından
İşlenen Suçlar

Ceza Kanunumuz, çocuğun üstsoyu veya üstsoy üzerinde hüküm ve nüfuz
kullanmaya yetkili kişilerce çocuğa karşı işlenen suçlarda dava zamanaşımını, mağdurun
18 yaşını tamamladığı günden itibaren başlatmaktadır (m. 66/2). Söz konusu düzenleme
ile hukukumuza giren bu durumun madde gerekçesine göre nedeni; çocukların mağduru
olduğu bu tür fiillerin takibinin çocukların zayıflığı sebebiyle çok güç olmasıdır. Bu
nedenle genel kurala istisna getirilerek, çocukların korunması ve kırılgan grup mensubu
olan mağdurların korunması ilkesi bakımından gerekli olduğu düşüncesiyle bu suçlarda
dava zamanaşımının, mağdur çocuğun reşit olduğu günden itibaren zamanaşımının
işlemesi öngörülmüştür284.
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1010; ÖNDER, 1989, s. 286.
ÖZAR, Süleyman, "Türk Ceza Hukukunda Zamanaşımı'', Adalet Dergisi, Mayıs 2010, s. 186.
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Söz konusu düzenlemenin aynısı Fransız Ceza Usul Kanunu’nda da
bulunmaktadır285. Fransa’da 1998 yılından 2004 yılına kadar çocuklara karşı işlenen tüm
suçlarda zamanaşımının çocuğun reşit olması ile başlayacağını öngörmekteydi, ancak
2004 ve 2006 yıllarında yapılan değişikliklerle hükmün uygulanabileceği suçlar sayılarak
uygulama alanı daraltılmıştır286. İsviçre’de de 16 yaşından küçüklerin mağdur olduğu
istismar suçlarında zamanaşımı süresi mağdur 25 yaşına gelince başlamaktadır287.
Çocukların toplum içinde korunmaya ve desteklenmeye en muhtaç grup olması
ve onların güçlü, onurlu, eşit ve gelişmiş bireyler olarak toplum hayatında rol alması
gereği; yasama faaliyetinde çeşitli istisnai düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir.
Bu durum, çocuklara ilişkin özgün ve farklı kuralların doğmasını sağlamakta ve güçsüz
ve kırılgan konumda olan çocukların kollanıp gözetilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bütün
bunları anlamak ve kabul etmekle birlikte, çocukların sosyo-ekonomik ve psişik
varlığının kollanıp geliştirilmesi için söz konusu düzenlemenin çok da elverişli olmadığı
kanaatindeyiz. Zamanaşımı tespit edilirken, suç yerine mağdurun veya mağdurunun
yaşının kıstas olarak alınmasının işin doğasına aykırı olması bir tarafa288; her durum ve
şartta suçları önlemek ve işlenmiş suçları da ortaya çıkarmakla görevli devletin,
soruşturma ve yargılama işleminde çocukları adeta ihbar aracı gibi kullanması da bir
sorundur289.
Bir çocuğun zarar gördüğü herhangi bir suçun etkin bir şekilde soruşturulmasını
isteyen Kanunumuz, bu suçların zamanaşımını mağdurun 18 yaşını doldurmasıyla
başlatarak, suçlunun takibi noktasındaki tavrını tahkim etmek istemektedir. Oysa
mağduru kim olursa olsun, fiilin ve failin takibi meselesi devletin uhdesindedir, bu
meseleyi suçun mağduruna dayanarak zamanaşımı üzerinden çözmeye çalışmak adaletsiz
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sonuçlara yol açabilecektir. Örneğin, 3 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunan bir
baba düşünelim; takibi şikâyete bağlı olmayan bu suç için zamanaşımı 15 sene sonra
başlayabilecek, iddianameyle kesilirse 12 yıla çıkacak toplam süreyi de hesaplayınca,
sanık baba, olayın üzerinden geçen 27 yıla rağmen

-ağır ceza gerektirmeyen- bu

eyleminden dolayı mahkûm olabilecektir.
Son olarak, hükümde geçen ‘‘nüfuz sahibi kimse’’ öznesini ebeveyne
özgülememek gerektiğini belirtmeliyiz. Yargıtay kararlarında da, nüfuz sahibi kimse
olarak anlaşılması gereken kişiler, her olay ve duruma göre farklılık göstermektedir290.

(2). İftira Suçunun Mağdur Tarafından İşlenmediğinin Hükme Bağlanması

5237 sayılı TCK.’nın 267. maddesi sekizinci fıkrası hükmü uyarınca; “İftira
suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten
başlar”. Hakkında şikâyet edilen taraf lehine verilen beraat kararının kesinleşmesi
üzerine, asılsız suç isnadında bulunan ihbarcı ya da şikâyetçiye yönelik olarak dava
zamanaşımının başlangıç tarihi, verilen kararın kesinleştiği tarihtir; asılsız şikâyet ya da
ihbar tarihi değildir. Gerekçeden, bu düzenleme ile iftira suçunun işlendiği ortaya
çıkmadan zamanaşımına uğramasının engellenmek istendiği anlaşılmaktadır291.

“…sanık Celal, mağdurenin 6 yaş büyük ağabeysi durumundadır…Bu durumdaki eniştenin, küçük
yaştaki baldızı üzerinde hüküm ve nüfuz sahibi sayılması da zorunlu bir sonuçtur…”(CGK, E. 1973/5-413,
K. 1973/695, T. 12.11.1973); “…sanığın evde oturan ve korumasına da bırakılmış olmayan dayısının kızı
mağdure üzerinde hüküm ve nüfuzu bulunmadığı gözetilmeksizin hakkında TCK’nın 417. maddesinin
uygulanması ile fazla ceza tayini” (5. CD., E. 1991/5450, K. 1991/155, T. 23.01.1991); ‘‘Mağdurun
öğrenim gördüğü eğitim kurumunun müdürü olan sanığın mağdura yönelik basit tıbbi müdahale ile
giderilebilir nitelikte yaralanmasına neden olan eyleminin, 5237 sayılı TCK.nın 232/2. maddesinde
düzenlenen kötü muamele suçunun unsurlarından olan yaralama, tehdit, sövme gibi kanunun başka
maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan, çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme,
korkutma gibi merhamet ve şefkatle bağdaşmayan eylemleri kapsamayıp, kamu görevlisinin sahip olduğu
nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle 5237 sayılı TCK.nın 86/2, 3-d maddesinde belirtilen kasten yaralama
suçunu oluşturduğunun anlaşılması...’’ (14. CD, 4.6.2012, 2012/5670-6378) gibi kararlar hüküm ve nüfuz
sahibi kişilerin somut olaya göre değişebileceğini örneklemektedir.
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(3). Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlilik Suçları

5237 sayılı TCK’nın 230. maddesinin ilk üç fıkrasında belirtilen suçlardan
zamanaşımının evliliğin iptali kararının kesinleşmesi ile başlayacağı belirtilmiştir.
Maddenin ilk üç fıkrasında yer alan bu suçlar; “(1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla
evlenme işlemi yaptırmak, (2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir
kimse ile evlilik işlemi yaptırmak, (3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla
evlenme işlemi yaptırmak” olarak sayılmıştır.
Bu suçlardan dolayı zamanaşımının evlenmenin iptali kararının kesinleştiği
tarihte başlaması kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere kanun, diğer evliliğin ya da hileli
evlenmenin öğrenilmesini dahi yeterli bulmamış, başlangıç için çok sonraki bir durumu,
iptal kararının kesinleşmesini öngörmüştür.
Bu tarz bir düzenleme İtalyan Ceza Kanununda da bulunmakta ancak 765 Sayılı
TCK’da yer almamaktaydı. Bu kurum İtalya’da ceza hukukçuları tarafından
eleştirilmiştir, örneğin karısını öldüren kişinin bile fiili 30 senede zamanaşımına
uğrarken, daha hafif nitelikteki bu suçun zamanaşımının çok daha uzun süreye tabi olma
olasılığı doğru bulunmamaktadır292.

(4). Askeri Suçlar

28 Mart 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin 2012/143 esas, 2013/48 sayılı
kararıyla iptal edilen Askeri Ceza Kanunu’nun 49. maddesinin (A) bendi şöyle bir
düzenleme içermekteydi: "Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava
müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün
bitmesinden itibaren işlemeğe başlar". Bu madde kapsamındaki failler için dava
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zamanaşımı suç tarihinden itibaren değil, üstlenilen askeri mükellefiyetin bitmesi ile
başlamaktaydı. Aslında TCK’nın genel hükümlerinde yer alan zamanaşımı kurallarıyla
çatışan bir özel kanunun, Kanunun 5. maddesi uyarınca uygulanmaması gerekir ise de;
31 Mart 2005 tarih ve 5329 sayılı Kanunla 1632 sayılı Kanuna eklenen 8. madde ile bu
düzenleme TCK’nın genel hükümlerinden ayrıksı tutulmuştu.
Anayasa Mahkemesi söz konusu normu, kamu yararı ile temel hak ve özgürlükler
arasında olması gereken denge ve ölçülülüğe uygun olmadığı gerekçesiyle iptal
etmiştir293. Mahkemeye göre, bu düzenleme yoklama kaçaklığı, bakaya gibi suçların
niteliğini ve bunlara verilen ceza sürelerini dikkate almamış, bu fiillerin
cezalandırılmasından beklenen, umulan sosyal faydanın uzun süre devam etmeyeceği
hususunu göz ardı etmiştir. Şu halde yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar failleri de
zamanaşımı bakımından TCK’nın 66. maddesine tabi olacaktır.

e. Cezalandırma Şartını Taşıyan Suçlar

Cezalandırma şartını taşıyan suçlarda zamanaşımı süresinin ne zaman işlemeye
başlayacağı hususunda ceza kanunumuzda açık bir düzenleme yoktur. Cezalandırma
şartları, suçun işlenmesinden sonra ortaya çıkan, failin iradesi dışında gerçekleşen ve
cezalandırılmasına imkân sağlayan şartlardır294. Bu şartlar suçun tamamlanmasına dair
belirleyici bir işleve sahip olmayıp, suçun unsurları arasında değildir. Ancak
cezalandırma şartı gerçekleşmeden faile ceza verilemeyeceğinden, olması gereken, şartın
gerçekleşmesi ile birlikte zamanaşımı süresinin de işlemeye başlamasıdır295.

‘‘maddede sayılan suçların ağırlığını, öngörülen ceza sürelerini, cezadan beklenen sosyal faydanın
zaman içinde azalacağını dikkate almaması, disiplinin yeniden tesisine etkin bir katkı sağlamayacak
olmasına rağmen faili uzun ve aynı zamanda belirsiz olan süre ile ceza tehdidi altında bırakması nedeniyle
kamu yararı ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir denge oluşturduğu söylenemeyeceği…’’
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/f52b3bd4-9537-4242-aa87fc9c642cdc76?higllightText=yoklama%20ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1&excludeGerekce=False&wo
rdsOnly=False (SGT: 15.2.2020)
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İtalyan Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde cezalandırma şartı taşıyan suçlarda
şartın gerçekleştiği tarih itibarıyla zamanaşımının işlemeye başlayacağı kuralı
düzenlenmiştir.

Cezalandırma

koşulu

taşıyan

suçlarda

zamanaşımının,

şartın

gerçekleşmesinden itibaren işlemeye başlayacağına ilişkin düzenlemenin ülkemizde de
yapılması gerektiği fikrine296 katılmakla birlikte bu düşünce sahiplerinin, mevcut
durumda dahi sanki böyle bir düzenleme varmış gibi uygulama yapılması önerisine
katılmıyoruz. Kanunda bu konuda bir düzenleme bulunmaması karşısında zamanaşımı
süresinin genel kurala uygun şekilde suçun işlendiği yani ‘‘unsurlarının gerçekleştiği
günden itibaren’’ başladığının kabulü gerekmektedir297.

f. Kovuşturma Şartını Taşıyan Suçlar

Talep, izin ve şikâyet gibi kovuşturma şartlarını taşıyan suçlarda kovuşturma
yapılması bu koşulların gerçekleşmesine bağlı bulunduğundan, zamanaşımının
kovuşturma şartının gerçekleştiği günden değil, eylemin ortaya çıktığı andan itibaren
başlayacağı kabul edilmiştir298. Bu koşullar, niteliği gereği usule ilişkin olduğu için
devletin cezalandırma hakkına engel olmamaktadır299. Dolayısıyla dava zamanaşımı bu
suçlarda dava zamanaşımı genel hükümlere göre başlayacaktır.

g. Yeniden Yargılama Konusu Olan Suçlar

TCK’nın 66/5. maddesinde yer alan; “aynı fiilden dolayı tekrar300 yargılamayı
gerektiren hallerde, mahkemece bu hususun kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin

DEMİRBAŞ, 2020, s. 765; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 783.
ÖZTÜRK, Bahri-ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri
Hukuku, Ankara 2020, s. 176.
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değil, yargılamanın yenilenmesi kavramı kullanılmıştır. TCK’da da aynı tabir devam etmeli, yasa
koyucunun dil ve kavram birliğinde titiz olduğu sonucuna varabilmeliydik. Kaldı ki tekrar yargılama ile
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zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar” düzenlemesi ile zamanaşımının
dolmasının yeniden yargılamaya engel olmaması amaçlanmıştır. Ayrıca, maddede
‘‘yargılama’’ ifadesi kullanıldığından, kesinleşen KYOK kararından sonra yeni bir
kanıtın ortaya çıkması halinde sulh ceza hakiminin kararıyla kamu davası açılmasına izin
veren CMK 172/2. maddesi, zamanaşımı dolmuşsa uygulanma alanı bulamayacaktır.
Yargılamanın yenilenmesinde zamanaşımının yeni baştan başlaması, 5237 sayılı
TCK’ya 29 Haziran 2005 tarihli değişiklikle eklenmiştir. Değişiklik gerekçesinde, bir
fiilden dolayı tekrar kovuşturulmaya yola açan hallerde zamanaşımının hangi suça göre
hesaplanacağı bir sorun olarak kabul edildiği görülmektedir. Gerekçeye göre, bu sorunun
çözümüne yasal bir karşılık getirilerek, artık bu gibi hallerde en son yapılmakta
yargılamaya konu suçun zamanaşımı yeni baştan işletilerek, yeniden yargılamaya bazen
engel olan zamanaşımı sürelerinin de yenilenmesi sağlanmaktadır301.
Bu düzenlemede dikkat çeken husus, zamanaşımı kurallarına durma veya kesilme
sebebi değil de, ‘‘yeni baştan işleme’’ sebebi getirilmiş olmasıdır. Diğer bir anlatımla,
TCK’nın 66/5. maddesi gereğince yeni baştan işleyen dava zamanaşımının, önceki
davada işleyen dava zamanaşımı süresi ile ilgisinin bulunmadığı, bundan bağımsız
olduğu sonucu çıkmaktadır.
Kanunun doğrudan ifadesine göre, zamanaşımı nedeniyle düşmüş bir davanın
yeniden yargılama olasılığında tekrar diriltilmesi ihtimali her zaman vardır ve bu halde
dava zamanaşımı yeniden/sıfırdan işlemeye başlayacaktır302. Bu durumun kişilerin hukuk
güvenliği içinde olması ilkesine aykırılık göstereceği ve zamanaşımının fiil ile ilgisini
kesmek suretiyle kurumun tabiatına da uygun olmayacağı açıktır. Nitekim bazı ceza
kanunları bu anlam çıkmasın diye, yargılamanın sanık aleyhine yenilenmesinin ancak

yeniden yargılama aynı şey değildir, yargılama tekrarı mümkün de değildir; burada yargılamanın
tekrarı/tekerrür etmesi değil davanın yeniden görülmesi söz konusudur. Sonuçta yasa koyucunun muradı
anlaşılmaktadır ancak kavramsal bir insicamın bulunmadığı bu gibi örneklerle teyit edilmektedir.
301
http://www.sayilikanun.com/5237-sayili-turk-ceza-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
SGT:5.3.2020
302
ÖZBEK, 2005, s. 609.
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dava zamanaşımı süresi içinde mümkün olduğunu açıkça ifade etmişlerdir303.
Kanunumuzda böyle bir hüküm bulunmadığına göre ‘‘yeni baştan işleyen zamanaşımı’’
olgusunu lafzıyla ve maksadıyla tekrar ele almakta yarar bulunduğu düşüncesindeyiz.
TCK’ya göre yapılacak değerlendirmede, her şeyden önce iptali istenen hükmün
kesinleşme tarihine bakılmalı, eğer kesinleşme tarihi 29.06.2005’ten önceyse 765 sayılı
TCK’nın dava zamanaşımına ilişkin hükümleri çerçevesinde sonuca varılmalıdır304.
Kesinleşme tarihi itibarıyla 5237 sayılı kanun uygulanacaksa; bir defa, sanık lehine
yenileme talebi zamanaşımı doldu diye geri çevrilemez; talep kabul edildiği takdirde ise
o tarihten itibaren zamanaşımı ‘‘yeni baştan’’ başlayacaktır. Sanık aleyhine yenileme
talebi ise ancak zamanaşımı dolmamışsa incelenebilir. Yapılacak incelemede talep kabul
edilirse zamanaşımı yine ‘‘yeni baştan’’ başlayacaktır.
Kanundaki ‘‘yeni baştan’’ tabirinin durmaya ya da kesme kapsamında olmadığı
açıktır. Kanun, bu iki durumun da ötesinde, süreyi sıfırdan başlatmakta, böylece
zamanaşımı adalete uygun olmayan bir şekilde genişlemektedir.

Bu noktada,

yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edildiği günden itibaren zamanaşımının
‘‘kesileceği’’ ve zamanaşımının asıl sürenin yarısının eklenmesiyle ulaşılan süreyi

303

TANER, 2008, s. 119.
765 sayılı TCK’da yargılanmanın yenilenmesi durumunda zamanaşımına dair özel bir düzenleme
yoktur; Yargıtay meseleyi şöyle çözmüştür: ‘‘Yargılamanın yenilenmesi davasında zamanaşımı hususu
gözetildiğinde; hüküm kesinleştikten sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 66/5. maddesinin sanık
hakkında uygulama şartlarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında suç ve kesinleşme
tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın dava zamanaşımını düzenleyen 96-111. madde
hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre;
Yargılamanın iadesi kararı üzerine yapılan yargılamada asli dava geri gelmeyeceğinden bu aşamada dava
zamanaşımı sözkonusu olamaz. Kesinleşmiş karardan önce geçen zamanaşımı süresi ile yargılamanın
iadesi kararından sonra geçecek zamanaşımı süresi birlikte değerlendirilemez. İade-i muhakeme kararı
üzerine mahkeme yeni delillerle önceki delilleri birlikte değerlendirerek, sonuçta yeni delilleri önceki
hükmün iptalini gerektirmeyecek nitelikte görürse önceki hükmün onanmasına karar vermekle yükümlüdür.
Önceki hüküm iptal edilmez de onanırsa zamanaşımından dolayı hüküm bozulamaz. Buna karşılık ister lehe
ister aleyhe olsun iade-i muhakeme kararı üzerine yapılan yargılama sonunda eski hüküm iptal olunur ve
belirlenecek yeni duruma göre, bir mahkûmiyet hükmü kurmak gerekirse belirlenen yeni durumun
gerektirdiği zamanaşımı dikkate alınacak ve başlangıcı da suç tarihi kabul edilecektir. Ancak, yargılamanın
iadesi kararı ile önceki mahkûmiyet hükmü iptal olunur ve yeni duruma göre beraat kararı vermek
gerekirse zamanaşımı sözkonusu olamaz. Bu durumda beraat kararı verilmelidir.’’ 7. CD., 4.5.2010,
9001/6517 (TAŞDEMİR, 2011, s. 138.)
304

88

geçmeyeceği bir şekilde yeni bir kesme nedeninin düzenlenmesinin daha doğru olacağı
kanısındayız.

4. Karşılaştırmalı Hukukta Zamanaşımı Süreleri

a. Müşterek Hukukta

(1). Genel Olarak

Günümüzde 62 ülke305 müşterek hukuk (common law) sistemini, diğer
adlandırmayla Anglosakson hukukunu uygulamaktadır. Kara Avrupa’sında da,
zamanaşımı bakımından Yunanistan ve Portekiz’de müşterek hukuka daha yakın bir
sistem uygulanmaktadır306.
Müşterek hukuk sisteminde zamanaşımı deyince anlaşılan, dava zamanaşımıdır;
ceza zamanaşımı söz konusu değildir. Bu sistemde genel kural suçların zamanaşımına
uğramamasıdır, istisnai bir düzenleme yoksa zamanaşımı da yoktur. Bu istisnai
düzenlemeler ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Örneğin, Malezya, Singapur ve
Hindistan’da askeri disiplin suçları zamanaşımına tabidir307. Ayrıca zamanaşımı
bakımından Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD gibi bazı müşterek hukuk sistemlerinde
Kıta Avrupası hukuk sistemlerini çağrıştıran karma bir yapı da görülebilmektedir. Fakat
sonuçta, içinde İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin de yer aldığı pek çok müşterek hukuk

ABD, Antigua, Avusturalya, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Belize, Birleşik Krallık, Buhutan,
Botswana, Burunei, Dominik, Fiji, Gambiya, Gana, Granada, Guyana, Hindistan, İrlanda, Jamaika, Kanada,
Kıbrıs Rum Kesimi, Kenya, Kiribati, Kuveyt, Lesotho, Liberya, Malawi, Malezya, Maldivler, Marşal
Adaları, Mikronezya Federe Devletleri, Miyanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Yeni Zelanda, Nijerya,
Umman, Palau, Pakistan, Papua Yeni Gine, St. Kittis ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Samoa, Seyşeller,
Sierra Leone, Singapur, Solomon Adaları, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sri Lanka, Sudan, Svaziland,
Tanzanya, Tonga, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya ve Zimbabwe. (KOK, 2008, s. 31)
306
ÖNDER, 1989, s. 277.
307
TURNER, 1966, s. 621.
305
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düzeninde zamanaşımına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır308. Bununla birlikte
müşterek hukuk sisteminde zamanaşımı kodifikasyonuna pek rastlanamasa da, bu tesiri
meydana getiren ve soruşturmaların nihayetsiz sürmesini engelleyen kurallar
bulunmaktadır, yani bu sistemde de zamanaşımı genel zannın aksine ihmal edilmiş
değildir. Bu bağlamda İngiltere ve ABD modeli üzerinde durmanın yararlı olacağı
kanısındayız.

(2). İngiltere

Zamanaşımı

konusunda

ülkemizde

yapılan

çalışmalarda,

bu

kurumun

bulunmadığı ülkeler hakkında verilen ilk örnek İngiltere olagelmiştir. Oysa İngiltere’de
yazılı bir zamanaşımı normunun bulunmaması, her suçun her zaman soruşturulabileceği
anlamına gelmemektedir.
Bu ülkede zamanaşımı etkisi meydana getiren yazısız kurallar bulunmaktadır,
bunlardan ilki ‘‘sürecin suiistimali’’ doktrinidir (abuse of process doctrine). Şayet bir
suçun işlendiği tarihle iddianame arasında uzun bir süre varsa ve bu uzun süre eylemin
ilk gerçekleştiği dönemde savcının işi ağırdan alması, aktüel bir karşılık verememesi gibi
bir sebepten kaynaklanıyorsa, sanık mahkemede bu doktrini ileri sürebilecek, ayrıca
mahkeme de resen gözetebilecektir. Böyle bir durumda elbette yargıcın olaya özgü bir
takdir yetkisi bulunmakta olup, dürüst yargılama ilkesi gereğince sürecin kötüye
kullanıldığı tespitiyle davayı düşürme imkânı söz konusudur309.
Diğer bir prensip olarak karşımıza çıkan ‘‘suçun izlerinin silinmesi’’ doktrini (the
staleness of offence doctrine) ise soruşturma aşamasında savcıya harekete geçmeme

Cinsel saldırı suçunda zamanaşımı olmayışı İngiliz kamuoyunda yoğun bir şekilde eleştirilmektedir.
Şüphelinin uzun yıllar önce işlediği iddia edilen bir suçlamaya karşı kendini savunmak zorunda bırakılışı
ve jürinin cinsel saldırı iddialarında genelde mağduru kollaması çok tartışılmaktadır. Bu konuda ‘‘Should
Britain have a Statute of Limitations on sex crimes?’’ (Britanya Cinsel Suçlarda Zamanaşımına Sahip
Olmalı mı?) başlıklı haber ve analiz için bkz.: http://www.theopinionsite.org/should-britain-have-a-statuteof-limitations-on-sex-crimes/ (SGT: 20.3.2020)
309
ASHWORT, Andrew, Criminal Process, Oxford University Press, 1998, s. 199.
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yetkisi veren bir ilkedir. Birleşik Krallık Kraliyet Soruşturma Kanunu’na göre, savcı eski
tarihli bir suç iddiası karşısında, toplanan delillerin artık güvenilir bir tarafının
kalmadığını düşünüyorsa ve söz konusu suç da ağır cezayı gerektiren bir suç değilse bu
gerekçeyle kamu davası açmama kararı alabilir310. Dolayısıyla bu doktrin de zamanaşımı
ile aynı işlevi görebilmektedir.
Son olarak, sadece İngiltere’de değil, tüm müşterek hukuk düzenlerinde savcıların
soruşturmama takdiri (nolle prosequi) bulunmaktadır. Soruşturma mercii kamu yararı
bulunmadığı gerekçesiyle hiç harekete geçmeyip, soruşturmaktan kaçınma yetkisine
sahiptir. Bu noktada, iddia edilen eylem tarihi ile bu olayı öğrendiği tarih arasında savcıya göre- uzun zaman geçmiş ise nolle prosequi yetkisiyle savcı soruşturmaya hiç
başlamayabilecektir. Elbette bu uygulama politik veya idari arzuların tatmini gibi kötüye
kullanımlara açıksa da sonuçta zamanaşımı müessesesine hizmet etmektedir311.

(3). ABD

ABD’de zamanaşımı kurumu kendisine yasal bir karşılık bulmuş, Cumhuriyetin
kurulduğu ilk dönemlerden beri uygulanmıştır. Halihazırda Kongre ve hemen hemen tüm
eyalet meclisleri312 dava zamanaşımı sürelerine ilişkin düzenleme yapmış durumdadır313.
Zamanaşımı kuralları tamamen kanun koyucunun bir ürünü olup, parlamento bu
kanunları koyduğu müddetçe var olacaktır; yani common law herhangi bir zamanaşımı
kuralı ihdas edemez314. Dolayısıyla süre limitleri yasama erkinin uhdesinde olup; sadece

310

TURNER, 1966, s. 621.
ASHWORT, 1998, s. 201. Hatırlatmak gerekir ki, Kıta Avrupası sisteminde savcıların soruşturmamayı
takdir etmesi ya da soruşturmadan imtina etmesi mümkün değildir. Örneğin Alman Ceza Muhakemesi
Kanunu 152. maddesine göre herhangi bir suçun işlendiğini öğrenen savcı harekete geçmek ‘zorundadır’
ve bu kuralın istisnası yoktur. (YENİSEY, Feridun-OKTAR, Salih, Alman Ceza Muhakemesi Kanunu,
İstanbul 2015, s. 235). Türk ceza usul sisteminde de soruşturma açmak mecburidir. (Soruşturma sistemi ve
savcının karar takdiri hakkında bkz. YAVUZ, Hakan A., Ceza Muhakemesinde Kovuşturmaya
Alternatif Yöntemler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020, s. 111-129.)
312
Güney Corolina ve Wyoming eyaletleri dışında bütün eyaletler ceza kanunlarında zamanaşımına yer
vermiştir. (BOLES, 2012, s. 223)
313
a.g.e., s. 223.
314
a.g.e., s. 218; KOK, 2008, s. 25.
311
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parlamento zamanaşımı sürelerini koyabilir, değiştirebilir ya da kaldırabilir. Ayrıca, bir
suç için düzenlenmiş zamanaşımı kuralı yoksa o suç zamanaşımına tabi olmayacaktır.
Birleşik Devletler Kanunu, federal suçlara 5 yıllık bir genel zamanaşımı süresi
öngörmektedir315. Bununla birlikte Kongre, Federal Kanun’da belli suçlar için suçun
ciddiyetine göre değişen zamanaşımı süreleri ihdas etmiştir316. Ayrıca ağır cezalık suçlar
ve insanlığa karşı suçlar için herhangi bir zamanaşımı kuralı konulmamıştır, bu suçlar her
zaman soruşturulabilir317. Avustralya’da da durum ABD’de olduğu gibidir. Sadece, çocuk
istismarının soruşturma başlangıcına dair ilginç bir düzenleme söz konusudur. 1958
tarihli Zamanaşımı Kanunu’na göre çocuk istismarı iddiası mağdur en geç 37 yaşına
gelene kadar ileri sürülebilecektir318.

b. Kıta Avrupa’sında

Kıta Avrupası hukuk sisteminde, özel bir hükümle hariçte bırakılmadıkça tüm
suçlar kural olarak zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süreleri ise ülke hukuklarında
çeşitli kriterler gözetilerek tayin edilir, bu kriterlerden en yaygın olanı suçun ciddiyeti
yani cezasının miktarıdır.
Alman Ceza Kanunu’nda dava zamanaşımı süreleri, ömür boyu hapis cezası
gereken suçlarda 30 sene, 10 seneyi aşan hapis cezası gereken suçlarda 20 sene, 5 ila 10
sene arası hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 sene, 1 ila 5 sene arası hapis cezası
gereken suçlarda 5 sene ve diğer suçlarda 3 sene olarak düzenlenmiştir (m.78/3)

319

.

Alman hukukunda soykırım suçu açısından hem dava, hem de ceza zamanaşımı kabul

ABD Federal Yasası Suç ve Ceza Muhakemesi faslına ulaşmak için bkz:
https://www.unodc.org/tldb/pdf/US/USA_Title18.pdf (SGT: 15.6.2020)
316
BOLES, 2012, s. 223. Örneğin işyerinden hırsızlık 20 yıl, pasaport ve vatandaşlık gibi işlemlerde
sahtecilik 10 yıl zamanaşımına tabidir. ABD Federal Yasası Suç ve Ceza Muhakemesi faslı için bkz:
https://www.unodc.org/tldb/pdf/US/USA_Title18.pdf (SGT: 15.6.2020)
317
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edilmemiştir. Nitelikli adam öldürme suçunda ise dava zamanaşımı kabul edilmemiş,
ceza zamanaşımı tanınmıştır. Bu arada suçun ne olduğuna bakılmaksızın, ömür boyu
hapis cezaları bakımından ceza zamanaşımı kabul edilmemiştir320.
İtalyan Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde dava zamanaşımı süreleri şu şekilde
belirlenmiştir: En az 24 sene hapis cezası gereken cürümler 20 sene, en az 10 sene hapis
cezası gereken cürümler 15 sene, en az 5 sene hapis cezası gereken cürümler 10 sene,
para cezası veya 5 seneyi geçmeyen bir hapis cezası gereken cürümler 5 sene, hapis
cezasını gerektiren kabahatler 3 sene, diğer kabahatler ise 2 sene geçmekle dava
zamanaşımına uğrayacaktır321.
İspanyol Ceza Kanunu da 131. maddesinde yine cezaların ağırlığına göre 6 aydan
20 yıla kadar süreler konulmuş; Fransız Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7, 8 ve 9.
maddelerinde ise suçların ciddiyetine göre hafiften ağıra doğru bir, üç ve on yıllık
zamanaşımı süreleri öngörülmüştür322.

5. Dava Zamanaşımının Sonuçları

Dava zamanaşımı, devletin o suçla ilgili yargılama yapma imkânını ortadan
kaldırır. Kesilmeksizin veya durmaksızın ya da kesilmesine/durmasına rağmen kanunda
belirtilen sürelerin geçmesi halinde dava açılamaz, açılmışsa da davaya devam edilemez.
Dava zamanaşımı süresinin dolduğunu gören savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar vermesi gerekir323.
Öğretide bazı yazarlar tarafından dava zamanaşımının dolması halinde kamu
davasının açılmasından kaçınılamayacağı, zamanaşımının dolması halinde dahi kamu

ÖZGENÇ, 2014, s. 862-401 no.lu dipnot.
KOK, 2008, s. 33.
322
a.g.e, s. 34.
323
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 279; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 792; TAŞDEMİR, 2011,
s. 33.
320
321
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davasının açılması gerektiği görüşü savunulmaktadır324. 765 sayılı TCK uygulamasında
zamanaşımının dolduğunu tespit eden savcının soruşturmayı takipsizlik ile kapatmakla
yükümlü olduğunu savunan görüşün325 5237 sayılı TCK bakımından da geçerliliğini
devam ettirdiği kanaatindeyiz. Gerçi, yeni TCK’da zamanaşımından düşme kararı
verileceği belirtildiği için, ancak bir ‘‘dava’’ düşebilir. Soruşturma evresinde düşme
kararı verilemeyeceğine göre, savcının iddianame düzenleyip mahkemece düşme kararı
verilmesi gerektiği akla gelebilir ise de, CMK’nın muhakeme imkânı bulunmayan
hallerde de kovuşturmama kararı verilmesini öngören 172. maddesi gereğince,
soruşturma aşamasında dolan zamanaşımının savcının iddia faaliyetini engelleyeceği
açıktır326. Bununla birlikte, zamanaşımına uğramış bir fiil hakkında CMK’nın 170.
maddesindeki şartları karşılayan bir iddianame düzenlenmiş ise, bu iddianamenin kabulü
ve duruşmaya geçilmeksizin tensip ile düşme kararı verilmesi gerekmektedir. Dava
zamanaşımının CMK’nın 174. maddesinde sayılan iddianamenin iadesi sebepleri
arasında yer almaması nedeniyle iddianamenin bu sebepten iadesi doğru değildir327.
Davanın zamanaşımına uğradığının fark edilmesi halinde yargılama sırasında
mahkeme tarafından, temyiz incelemesi sırasında Yargıtay tarafından verilmesi gerekli
karar konusunda Yargıtay kararlarında görüş ayrılığı bulunmaktaydı. 765 sayılı TCK 102.
maddede zamanaşımı süresinin dolması halinde “kamu davasının ortadan kaldırılması”
ibaresi kullanılmaktayken, 1412 sayılı CMUK’un 252. maddesinde ise “hüküm” niteliği
taşıyan böyle bir karar sayılmamaktaydı. Buna rağmen anılan kanun döneminde Yargıtay
çoğunlukla ortadan kaldırma yönünde karar vermekteydi328. Ancak Yargıtay kararlarında

ÖZGENÇ, 2006, s. 734.
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s.279.
326
CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 792; DEMİRBAŞ, Timur, Tekerrür, Erteleme, Koşullu
Salıverme ve Zamanaşımı, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları, İstanbul 2008, s. 260.
327
CERTEL, 2008, s. 103.
328
1 Haziran 2005 tarihinden sonra 765 sayılı Kanun kapsamında zamanaşımı dolduğu dosyalarda davanın
ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. 11 CD., 2007/2547, K. 2007/382, T. 31.01.207 (TAŞDEMİR,
2011, s. 74); Yargıtay’ın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdiği örnek içtihatlar için
bkz. 8. CD., E. 1997/954, K. 1997/3647, T.17.03.1997; 8. CD. E. 1997/949,K. 1997/3638, T. 17.03.1997
(YARBAŞ-BAĞCI, 1999, s. 66)
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bütünlük olmamakla birlikte zamanaşımı nedeniyle “düşme” kararı verildiği de
olmuştur329.
5237 sayılı TCK’nın 66. maddesinde belirlenen sürelerin geçmesi durumunda
kamu davasının düşeceği belirtilmiştir. TCK düzenlemesi ile uyumlu olan 5271 sayılı
CMK’nın 223. maddesinin sekizinci fıkrasında da herhangi bir düşme nedeninin
bulunması halinde davanın düşmesine hükmedileceği belirtilmiştir. Buna rağmen
Yargıtay’ın 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden sonra da
zamanaşımı ile ilgili içtihatlarında “ortadan kaldırma” kararı verdiği görülmektedir.
Yargıtay’ın bu yönde karar vermesinin gerekçesi 5252 sayılı Kanunun 9. maddesinde
açıklanan, kanunların karma uygulanamayacağına ilişkin düzenlemedir. Zira söz konusu
karar tarihleri itibarıyla yeni TCK kapsamında suçların zamanaşımına uğraması mümkün
bulunmadığından lehe kanun uygulaması ile eski TCK uygulanmakta ve dava
zamanaşımı süresinin dolması halinde ortadan kaldırma kararı verilebilmektedir330. Buna
karşılık, yerel mahkeme tarafından 765 sayılı TCK kapsamında zamanaşımı nedeniyle
ortadan kaldırılmasına karar verilen dosyalar için de “ortadan kaldırılmasına” ibaresi
hükümden çıkarılıp “düşmesine” ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilerek onama kararı
verildiği de görülmektedir331.
Zamanaşımı konusu davaya re’sen uygulanacak, sanık zamanaşımı hükümlerinin
uygulanmasından vazgeçemeyecektir (TCK m. 72/2). Aynı doğrultuda, zamanaşımı
konusunda herhangi bir talebin varlığı aranmaksızın, suç zamanaşımına uğradığı anda

4. CD. E. 1997/821, K. 1997/1381, T. 25.02.1997 YARBAĞ-BAĞCI, 1999, s. 66.
Yargıtay 1 Haziran 2005 tarihinden sonra verdiği bazı kararlarda, düşmesine hükmedilerek karma
uygulama ile karar verilmiş davada, düşme kararını değiştirerek davanın ortadan kaldırılmasına karar
vermiştir (Örneğin, 11. CD. 5314/278, 28.05.2007 TAŞDEMİR, 2011, s. 123). Aksi yönde verilen
kararlarda ise her ne kadar karar 765 Sayılı TCK’nın 102. maddesine göre veriliyorsa da hüküm tarihinde
yürürlükte bulunan 5271 Sayılı CMK’nın 223. madde düzenlemesi gözetilip kamu davasının düşürülmesi
ibaresinin benimsenmesi gerektiği ifade edilmiştir. (Örneğin CGK., E. 2005/3-92, K. 2005/100, T.
20.09.2005 ve 5. CD., E. 2007/9271, K. 2007/9451, T. 29.11.2007 tarihli kararlar-TAŞDEMİR, 2011, s.
135-138)
331
8. CD., E. 2007/1200, K. 2007/3168, T. 18.04.2007 (TAŞDEMİR, 2011, s. 155)
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savcı ya da hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır332. Kanun yolu incelemesinde de
zamanaşımı diğer tüm iddialardan önce incelenmelidir. Zamanaşımı varken, üst derece
mahkemesi işin esasını inceleyemez333.
Yargıtay kararlarında düşme sebeplerinin birden fazla olması halinde ceza
ilişkisini düşüren sebeplerin infaz ilişkisini ortadan kaldıran sebeplerden önce
uygulanması gerektiği, birden fazla düşme sebebinin varlığı halinde ise sanığın en lehine
olan sebebin uygulanacağı belirtilmiştir334.
Derhal beraat kararı verilebilecek durumlarda düşme, durma veya ceza
verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi mümkün değildir (CMK m. 223/9). Yargıtay
içtihatlarına göre bu hüküm, herhangi bir delil değerlendirmesi ve esasa dair tartışma
gerektirmeyen, fiilin suç oluşturmadığının ilk bakışta açıkça anlaşıldığı durumlarda
uygulanabilir335. Bu durumda, derhal beraat kararı verilebilecek ise zamanaşımı
gerekçesiyle düşme kararı verilemez336.
Dosya kapsamında birden fazla düşme sebebi ortaya çıkmış ise, ön ödeme veya
af sebebiyle düşmeden önce zamanaşımı gerekçesiyle düşme tercih edilmelidir337.

“…5237 S. TCK m. 7 ve 5252 S. K. m.9/3 hükümleri karşısında; yüklenen suçun tabi olduğu, suç
tarihinde yürürlükte bulunan ve sanığın lehine olan 765 S. TCK. m. 102/4’de öngörülen asli dava
zamanaşımının, suçun işlendiği 1995 ve 20 yıl öncesi tarihlerinin iddianame ile kamu davasının açıldığı
04.10.2002 tarihine kadar geçtiği gözetilmeden, kamu davasının ortadan kaldırılması yerine sanıkların
beraatlarına karar verilmesi, yasaya aykırı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde
görüldüğünden sair yönleri incelenmeksizin hükmün 5320 S. Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 S.
CMUK m.321 uyarınca istem gibi bozulmasına, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını
gerektirmediğinden aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanıklar hakkında açılan
kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 Sayılı TCK m.102/4 uyarınca ortadan
kaldırılmasına…” 11. CD., E. 2005/554, K. 2005/3356, T. 14.06.2005 (TAŞDEMİR, 2011, s. 285)
333
KOCA-ÜZÜLMEZ, 2017, s. 715.
334
İBGK, E. 1983/2, K. 1983/2, T. 11.04.1983; CGK, E. 1987/535, K. 1987/123, T. 16.03.1987
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu 09.10.2007 tarih ve 2007/7-96 E, 2007/201 K sayılı ilamında‘‘Yerel
Mahkemece 5271 sayılı CYY’nın 223. maddesinin 9. fıkrasındaki, “Derhâl beraat kararı verilebilecek
hâllerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.” hükmünün, herhangi bir
kanıt değerlendirmesi ve tartışmasını gerektirmeyen, eylemin ilk bakışta açıkça suç oluşturmadığının
anlaşılması haliyle sınırlı bir düzenleme olduğu nazara alınmaksızın, zamanaşımı süresinin dolmasından
sonra kanıtların irdelenerek 11.05.2006 tarihinde sanıkların beraatine karar verilmiş ise de bu hüküm
somut olayda derhal beraat kararı verilmesi koşullarının bulunmaması nedeniyle isabetsizdir. Sanıklar
hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CYY’nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmesi yerine
beraatlerine karar verilmesi isabetsizliğinden Yerel Mahkeme direnme kararının bozulmasına karar
verilmesi’’ gerektiği ifade edilmiştir.
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ŞAHİN, Cumhur-GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2013, s. 155.
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Zamanaşımı, bir düşme gerekçesi olarak şikâyetten vazgeçmeye göre de öncelikle
uygulanmalıdır. Öbür yandan, davanın reddini gerektiren bir sebep ile birlikte
zamanaşımı söz konusu olduğunda; ret hükmü, düşme hükmünü yenecektir. Çünkü
zamanaşımı, normal seyrinde yürüyen bir davayı düşürür, hiç başlamaması gereken bir
dava söz konusu ise, öncelikle ve her zaman ret kararı verilmelidir338.
Suçun zamanaşımına uğramış olması, eylemle ilgili açılmış veya açılacak hukuk
davalarını etkilemeyecektir (TCK m. 74/2). Öte yandan, bir eylem hem Borçlar Kanunu
anlamında haksız fiil teşkil etmekte hem de bir ceza normunu ihlal etmekteyse ve ceza
hukuku boyutuyla dava zamanaşımı süresi daha uzunsa, haksız fiilin değil, suçun
zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Borçlar Kanunu’nun 60. maddesindeki bu hükmün
uygulanabilmesi için kovuşturmanın başlamış olması şart değildir339. Ayrıca suç,
zamanaşımına bağlı olmayan fiillerden birine ilişkin ise, doğal olarak haksız fiil de
zamanaşımından etkilenmeyecektir340.
Dava zamanaşımı süresi şikâyet süresinden ve buna bağlı sonuçlardan niteliği
gereği farklıdır. Bu nedenle, şikâyet süresi kaçırıldığı için ceza muhakemesinde
soruşturma hiç başlamamış olsa bile, haksız fiile ilişkin özel hukuk alanındaki tazminat
davası, ceza hukuku dava zamanaşımı süresinden yararlanmaya devam edebilecektir341.
Davanın

zamanaşımına

uğraması

halinde

infaz

edilmiş

bir

ceza

bulunmayacağından tekerrür söz konusu olmayacaktır342. CMK’nın 144. maddesinin
birinci fıkrası (c) bendinde kanuna uygun olarak yakalanan ve tutuklanan kişilerden,
hakkında kamu davasının düşmesine karar verilenlerin tazminat talep etme imkânının
bulunmadığı düzenlenmiştir.
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Dava zamanaşımı süresinin dolması nedeni ile davanın düşmesinde, ‘‘suçta
kullanılan eşyanın’’ müsaderesine hükmedilemeyecektir343. Çünkü davanın düşmesi
nedeniyle, sanığın üzerine atılı suçu işleyip işlemediği sübuta kavuşamamış olacaktır.
Aynı nedenle, yargılama giderleri ve vekalet ücreti de sanığa yükletilemeyecektir344.

II. DAVA ZAMANAŞIMI ENGELLERİ

A. Dava Zamanaşımının Durması

1. Genel Olarak

Zamanaşımının işleyip gitmesine engel olan sebepler, sürenin belli şartlar altında
durması ile karşımıza çıkar. Kural olarak zamanaşımı süresi engellenemez, bu nedenle
zamanaşımı engelleri kanuna dayanmalı, tahdiden sayılmalı ve kıyasa elverişli
olmamalıdır345, yalnızca kanunda açıkça belirtilen hallerde zamanaşımının durması söz
konusu olabilecektir.
TCK’da (m. 67/1); “soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar
alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı
bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun
gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu
karar kaldırılıncaya kadar” dava zamanaşımının duracağı belirtilmiştir. O halde,
soruşturmanın başlaması veya kamu davasının açılması veyahut da kamu davasının
yürümesi; izne, karara ya da diğer bir yargı merciinin çözeceği sorunun sonucuna bağlıysa
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7. CD., E. 2004/2080, K. 2005/21107, T. 12.12.2005; 7. CD., E. 2002/15359, K. 2003/13104, T.
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zamanaşımının durmasından söz edilir. Kanunda belirtilen hallerin dışında bir nedenin
zamanaşımını durdurması söz konusu olamaz346.
Durma sebebi, açılmış ve zamanaşımı başlamış olan bir davada ortaya
çıkabileceği gibi, bir soruşturmanın açılmasına engel olacak bir şekilde de ortaya
çıkabilir. Ceza Kanunumuzda belirtilen durma sebeplerinden izin, karar ve kaçaklık hem
soruşturmada hem kovuşturmada söz konusu olabilir; bekletici mesele ise yalnızca
yargılama sırasında ortaya çıkabilir. Şu durumda, TCK’da bekletici meselenin hem
soruşturma hem de kovuşturmada geçerli olabilecekmiş gibi kaleme alınmış olması,
sistematik bir yanlış olarak görünmektedir.
Zamanaşımının durmasını haklı gösteren sebeplerden ilki, devletin harekete
geçmiş olmasının o suçla ilgili hatıraları canlı bıraktığı düşüncesidir. Diğer bir görüşe
göre ise ‘‘serbest hareket edebilme imkânına sahip olmayan kişiye karşı zamanaşımı
işlemez’’ kuralı durmanın genel gerekçesini oluşturur347. Zamanaşımının durmasını
kesinlikle kabul etmeyen yazarlarca, durma sebeplerine rağmen zamanın geçip gittiği ve
etkisini gösterdiği ileri sürülerek, zamanaşımının temelinin durmayı kabul etmeyeceği;
davanın usul işlemiyle kesilmesi imkânı varken durmasının gerekli olmadığı ifade
edilmektedir348.
Zamanaşımının durmasının; suç hatırasının canlı kalması gibi bir düşünceye değil;
ortaya çıkan engel nedeniyle soruşturma ya da kovuşturmanın ilerlemesine imkân
bulunmaması esasına dayandırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Dava zamanaşımının
durması halinde o ana kadar işleyen zamanaşımı süresi yanmaz, zamanaşımını durduran
sebebin ortadan kalkması ile birlikte kaldığı yerden devam eder. Dolayısıyla dava
zamanaşımının durması soyut süreyi uzatmayacak, zamanaşımı ne kadar süre durmuş
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KUNTER, 1951, s. 79.
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olursa olsun, durduran sebep ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden işlemeye devam
edecektir.
Kıta Avrupası ülkelerinin tamamında zamanaşımının durması veya kesilmesi
sebeplerinde de kanunilik ilkesi geçerlidir349. Müşterek hukuk sisteminde ise süreler
kanunla ihdas edilirken, bunların durması veya kesilmesi içtihatla yürüyebilmektedir.
Örneğin ABD’de dört sebeple zamanaşımı durabilir: a) Suçlananın ülkeyi temelli terk
etmiş olması, b) Suçlananın belirli bir adresinin ya da ikametgâhının bulunmayışı c) Savaş
zamanı d) Eyalet içinde zamanaşımın durmasını haklı gösteren diğer sebepler. İşte bu
sonuncu sebep mahkemenin takdiriyle ortaya çıkacaktır350.

2. Dava Zamanaşımını Durduran Sebepler

a. Kamu Davasının İzin ya da Karar Alınmasına Bağlı Olması

İzin, Anayasa ya da kanun ile belirli bazı fiil ya da failler için soruşturma ya da
kovuşturma yapılmasının yine belli makamların uygun görmesine bağlı olduğu bir çeşit
muhakeme şartıdır351. Dolayısıyla izin ilgili idari merciin takdirinde olan bir yargılama
şartı olup352, bu izin alınmadan Cumhuriyet savcısı kendiliğinden dava açamayacaktır.
Karar da bir muhakeme şartı olup, kanunda öngörülen makamların bazı suç failleri
hakkında dava açılabilmesini ya da davaya devam edilmesini kamu yararı ilkesi
çerçevesinde karara bağlamasıdır353.
İzin konusunda Anayasa’nın 129. maddesinin son fıkrası örnek olarak
gösterilebilir: “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen
suçlar nedeniyle ceza kovuşturması açılması, kanunda belirtilen istisnalar dışında,
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kanunun gösterdiği idari merciin iznine tabidir”. Bu doğrultuda 2.12.1999 tarih ve 4483
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un birinci
maddesindeki düzenleme tamamlayıcı niteliktedir. Bu düzenlemeyle kamu görevlilerinin
işledikleri görev suçları sebebiyle yargılanabilmeleri bakımından izin sisteminin
benimsendiği ifade edildikten sonra, adı geçen kanunun 3. maddesinde izin vermeye
yetkili makamlar gösterilmiştir.
Burada söz konusu olan kavramın esas itibarıyla ‘karar’ mı yoksa ‘izin’ mi olduğu
tartışmalıdır. Bazı yazarlar, Anayasa ve 4483 sayılı Kanunundaki ‘‘izin’ kavramını
‘‘karar’’ olarak anlamanın daha uygun olacağı görüşündedir. Bu görüşe dayanak olarak,
savcıların bir ‘‘görev suçu’’ işlendiğini öğrendiklerinde kaybolma ihtimali bulunan ve
ivedilikle toplanması gerekli delilleri tespit etmelerini buyuran 4483 sayılı Kanunun 4/1.
maddesi gösterilmektedir. Bu durumda, zaten soruşturma başladığına göre, bu aşamadan
sonra yetkili makamlardan izin istenmesinin, muhakemenin ileriki aşamalarına
geçebilmek için gerekli bir ‘‘karar’’ sağlamaya yönelik olduğunu ileri sürmektedirler354.
Diğer görüştekiler ise, savcının soruşturma engeline takıldığı gerekçesiyle mevzuattaki
‘‘izin’’ tabirinin yerinde bir tercih olduğunu savunmaktadırlar355.
Zamanaşımının durması bakımından bu fikir ayrılığının pratik bir karşılığı
bulunmamaktadır. Son tahlilde bu bir izin de olsa, karar da olsa zamanaşımı bakımından
sonuç değişmemektedir: Suçun işlenmesiyle süre başlar, izin veya karar istendiği gün
durur; izin veya kararın gelmesi halinde zamanaşımı süresi kaldığı yerden işlemeye
başlar.
Bu noktada bir kavram tercihi gerektiğinde, sürecin ‘‘izin’’ olarak adlandırılması
gerektiği görüşündeyiz. Gerçekten, uygulamada kamu görevlileri ve memurlar
hakkındaki suç duyuruları, şikâyet veya ihbarlar soruşturmaya kaydedilmemekte,
muhabere evrakı üzerinden ivedi deliller ‘‘tespit’’ edildikten sonra ‘‘ön inceleme’’
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dosyası olarak yetkili mercie soruşturma izni için gönderilmektedir. Aynı şekilde, izin
talebi reddedilirse takipsizlik/kovuşturmama kararı değil, işlemden kaldırma kararı
verilmektedir;

bu

durum

ortada

başlamış

bir

soruşturma

bulunmamasından

kaynaklanmaktadır356.
İzin, öğretide aktif ve pasif izin olmak üzere iki biçimde görülmektedir357. Aktif
izin, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma ve/veya kovuşturma açılmasının izne
bağlanmasıdır. Pasif izinde ise dava açılmadan önce yerindelik denetimi yapılmak
suretiyle uygun olmayan durumlarda dava açılması engellenmek istenmektedir. Aktif
izinde fail, pasif izinde fiil izin konusudur358.
Soruşturulması değil de, kovuşturulması izne bağlı bulunan suçlarda da suçun
işlenmesi ile zamanaşımı süresi işlemeye başlamaktadır. Zamanaşımının ne zaman
duracağı hususunda kanunda bir açıklık olmamakla beraber Cumhuriyet savcısının dava
açabilmek için yetkili makama başvuru yapmasıyla birlikte zamanaşımının duracağı ve
iznin alınmasıyla birlikte zamanaşımının kaldığı yerden işlemeye devam edeceği kabul
edilmektedir359. Yalnız, durma süresinin bir limitinin olmayışı bazı sıkıntıları beraberinde
getirebilecektir. Kanunun bu ihtimale suskunluğu karşısında, hakkın kötüye
kullanılmamasını dilemekten başka çare bulunmamaktadır360.
İzin verilmesi halinde bu iznin tamamlandığı andan itibaren, durmuş olan
zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. Dolayısıyla zamanaşımının devam
etmesi için iznin savcıya tebliği şart değildir361. İzin talebi yetkili merciler tarafından
reddedilirse, talebe konu suçtan dolayı dava açılamayacak ya da kovuşturma evresinde

‘‘...4483 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerekli soruşturma izninin alınamaması halinde ceza
soruşturması başlamadığı için, suç işlendiği yolunda yapılmış olan ihbar ve şikâyetler hakkında ‘‘işlem
yapılmasına yer olmadığı’’ kararı verilebilecek ise de, CMK’nın 172. Maddesinde belirtildiği anlamda
‘kovuşturmaya yer olmadığı kararı’ verilemeyecektir.’’ (4. CD, 10.5.2006, 9424/10703)
357
KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, 2008, s. 90.
358
a.g.e., s. 90.
359
ÖNDER, 1989, s. 291; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 276; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s.
1014; KUNTER, 1951, s. 81.
360
HAFIZOĞULLARI-ÖZEN, 2011, s. 541.
361
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 276.
356
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ise şart gerçekleşmediğinden düşme kararı verilecektir. Yasama dokunulmazlığının
kaldırılması taleplerinde ise yasama döneminin sonu gelip dokunulmazlığın
kendiliğinden kalkması beklenebilecektir362.
Yetkili merciin vermiş olduğu ret kararına karşı kanunda yazılı duruma göre Ağır
Ceza Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ya da Danıştay’a itiraz başvurusu
yapılabilecektir. İtiraz süresince de dava zamanaşımı durmaya devam etmektedir. İtiraz
merciinin kararı iptal etmesi halinde izin alınmış sayılacağı için dava zamanaşımı
işlemeye devam edecek, itiraz merciinin kararı hukuka uygun bulması halinde ise artık
isnat edilen suçlamanın muhakemeye konu olması mümkün olmayacak, dosya işlemden
kaldırılacaktır363.
Usulüne uygun bir şekilde verilmiş olan iznin sonradan geri alınıp alınamayacağı
konusunda açık bir hüküm mevcut değildir. Ancak izin verildikten sonra izne dayanarak
açılmış bir davanın iznin geri alınması yoluyla durdurulması mümkün değildir. Dava
açıldıktan sonra normal yargılama devam ettirilecek ve duruşmaya son veren kararlardan
birisi verilecektir364. Kunter’e göre ise izin idari bir işlem olduğuna göre geri alınması da
mümkündür. Olay ve şartların değişmesi nedeniyle takdirin değişmesi karşısında önceden
verilen iznin geri alınmasının mümkün olduğunu düşünen yazar, bu durumun izin isteme
tarihi

ile

izin

alınması

tarihleri

arasında

zamanaşımının

durmasına

etkisi

bulunmayacağını da ilave etmektedir365.
Soruşturma evresinde izne tabi olmayan bir suçun yargılamanın ilerleyen
aşamalarında suç vasfının değişmesi ile izin istenmesi gerekli bir hale gelmesi durumunda

362

a.g.e., 277.
“…4483 Sayılı Yasa uyarınca verilen soruşturma iznine karşı sanığın itirazı üzerine Zonguldak Bölge
İdare Mahkemesi'nin 19.03.2002 gün ve 13/37 sayılı kararında "15.10.2001 gün ve 1541 sayılı yazı ile
ilgili olarak soruşturma izni verilmemesine, aynı gün ve 1543 sayılı yazıya ilişkin izin kararının
onanmasına" şeklinde hüküm kurulmasına karşın, soruşturma izni verilmeyen eyleme ilişkin olarak açılan
kamu davası hakkında CYY.'nın 253/5. maddesi uyarınca düşme kararı verilmesi yerine mahkûmiyet hükmü
kurulması…” 4. CD, E. 2003/9638, K. 2004/9638, T. 06.10.2004 (TANER, 2008, s.124, 365 no.lu dipnot)
364
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 277.
365
KUNTER, 1951, s. 88.
363
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ise; tıpkı izin gerektiği halde izinsiz dava açılması halinde olduğu gibi, durma kararı
verilerek yetkili merciden izin istenmesi gerekmektedir366.

(1). Soruşturulması ve/veya Kovuşturulması İzne Bağlı Suçlar

Ceza Kanunumuzda yer alan, ‘‘Cumhurbaşkanına hakaret’’ (m. 299), ‘‘Temel
milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlanması suçunu savaş hali dışında
işlemek’’ (m. 305/3) ve ‘‘Yabancı devlet aleyhine asker toplamak’’ (m. 306) fiillerinin
kovuşturulması; ‘‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve
organlarını aşağılama’’ (m. 301) fiilinin ise soruşturulması için Adalet Bakanı’nın367 izni
gerekmektedir. Asker kişilerin anılan suçları işlemeleri halinde ise izin vermeye yetkili
kişi Milli Savunma Bakanıdır368.
Yukarıda sayılan suçların soruşturulması pasif izne tabidir. Çünkü bu suçların
failleri değil suçların niteliği göz önünde bulundurulmaktadır. Söz konusu suçların
soruşturulması veya soruşturulmaması noktasında asıl karar vermeye yetkili merciin
siyasi bir pozisyona bağlı olması, bu suçların tabiatı gereği mümkündür; zorunlu değilse
de anlaşılabilir bir usul tercihidir369.
Öğretide aktif izin olarak adlandırılan, soruşturulması ve/veya kovuşturulması
izne tabi olan kişileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

‘‘...Bunun yanında soruşturma izni alınması ve sonucuna göre davanın açılması gerektiği ileri sürülerek
iddianamenin iadesine karar verilmesi de isabetli değildir. CYY’nın 223/8. maddesi uyarınca
‘soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği
anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir.’ Ancak bu durum iddianamenin iadesi
nedeni olamaz. Zira, bu durum CYY’nın 170-174. maddelerinde öngörülen iddianamenin iadesi sebepleri
arasında yer almamaktadır...’’ 4. CD, 8.7.2008, 2008/9666-15900
367
Eski TCK’da Adalet ‘‘Bakanlığı’ ibaresi geçmekteyken, 5237 sayılı TCK’da Adalet ‘‘Bakanı’’ tercih
edilmiştir.
368
1632 SK m. 48/B: ‘‘Askeri kazaya tabi olupta Türk Ceza Kanunu mucibince takibi Adliye Vekilinin
iznine bağlı suçlar hakkında izin, Milli Müdafaa Vekili tarafından verilir.’’
369
ÖZAR, Süleyman, ‘‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin A. Taner Akçam v. Türkiye Kararı Işığında
Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesini Yeniden Düşünmek’’, Ankara Barosu Dergisi, 2012/3, s. 438.
366
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 Hakim ve savcıların, ‘‘görevlerinden doğan ya da görev sırasında işledikleri
suçlarda’’ soruşturma ve kovuşturma izni (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu m.
82);
Avukatların, ‘‘avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların
organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarda’’
soruşturma ve kovuşturma izni (1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 58) 370;
Noterlerin, ‘‘görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarda’’
kovuşturma izni (1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 153) verilmesi Adalet Bakanlığı’nın
yetkisindedir.
 Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, ‘‘görevlerinden doğan veya
görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçları ve kişisel suçları için’’ soruşturma
açılması Anayasa Mahkemesi Genel Kurul kararına bağlıdır (6216 sayılı Anayasa
Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun m. 16).
 Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin,
‘‘görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı’’
dava açılabilmesi, Danıştay Başkanı tarafından seçilen bir daire başkanı ile iki üyeden
müteşekkil kurulun yapacağı ilk soruşturmaya bağlıdır (2575 sayılı Danıştay Kanunu m.
76). İlk soruşturmada elde edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde soruşturmaya geçilip
geçilmemesi hakkındaki karar ise İdari İşler Kurulu’na aittir. Bu kurulun kararlarına
yapılacak itirazlar, Danıştay Genel Kurulu tarafından incelenir, İdari İşler Kurulu Başkan
ve üyeleri bu incelemeye katılmazlar. Kanunun 82. maddesi gereğince Danıştay Başkanı,
Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin görevle ilgisi bulunmayan kişisel
suçlarının muhakemesi sürecinde, Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve

Avukat hakkında dava açılması için Adalet Bakanlığı’nın izin tarihine kadar zamanaşımının duracağına
ilişkin verilen karar için bkz. 4. CD., E. 2009/3723-12745, 24.06.2009 (TAŞDEMİR, 2011, s. 169)
370
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üyelerinin kişisel suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması ile ilgili usul ve esaslar
geçerlidir.
 Yargıtay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilinin, ‘‘görevleriyle ilgili
veya kişisel suçlarından dolayı’’ soruşturma açılabilmesi için ön koşul Birinci Başkanlık
Kurulunun bu konuda vereceği karardır (2797 sayılı Yargıtay Kanunu m. 46). Ağır cezayı
gerektiren suçüstü hallerinde soruşturulması yapılması ise genel hükümlere tabidir. Kamu
davasının açılmasına karar verildiği takdirde yargılama yetkisi görev suçlarında Anayasa
Mahkemesi’ne, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na aittir.
 Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları
yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında da izin usulü
öngörülmüştür. (2547 sayılı Kanun 53-c).
 Memur ya da diğer kamu görevlilerinin, ‘‘görevleri sebebiyle işlemiş oldukları
suçlardan dolayı’’

haklarında ceza muhakemesi işlemlerinin yapılabilmesi, yetkili

merciin soruşturma izni vermesine bağlıdır (4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun m. 4). Kanunun 9. maddesi uyarınca,
yapılan inceleme neticesinde yetkili merci tarafından görevli hakkında soruşturma
yapılmasına yer olmadığına ya da soruşturma yapılmasına dair karar verilecektir. Karara
itiraz halinde, itiraz karara bağlanıncaya kadar zamanaşımı süresi duracaktır. İzin alınan
merciin yetkisiz olması halinde ise alınan izin için yapılan başvuru zamanaşımını
durdurmayacaktır371.

Yetkisiz makamın verdiği soruşturma izninin zamanaşımını durdurmayacağına ilişkin verilen karar için,
CGK E. 2006/4-34, K. 2006/94, 28.03.2006 (TAŞDEMİR, 2011, s. 156-162)
371

106

Örneklerden görüldüğü üzere soruşturulması aktif izne bağlı bulunan bu suçlarda
soruşturma ve/veya kovuşturma yapılabilmesi için izin prosedürü farklı koşullara
bağlanmıştır. Yetkili makamın soruşturma izni vermemesi durumunda dava açma şartı
gerçekleşmeyeceği için ilgili kamu görevlisi hakkında muhakemenin ilerlemesi mümkün
olmayacaktır.

(2). Yasama Dokunulmazlığının Zamanaşımına Etkisi372

Millet iradesini temsil eden milletvekillerine, yasama faaliyetini kesintisiz ve
etkin bir şekilde yapmalarını temin etmek ve böylece kamu yararını gerçekleştirmek
düşüncesiyle, hukuk önünde yurttaşların genelinden farklı bir statü bahşeden kimi
muafiyetler (bağışıklıklar) verilmiştir; bu muafiyetler yasama sorumsuzluğu ile yasama
dokunulmazlığıdır373.
“Kürsü dokunulmazlığı” veya “mutlak dokunulmazlık” gibi isimlendirmelerle de
anılan “yasama sorumsuzluğu”; parlamento üyelerinin ‘‘meclis çalışmalarındaki oy ve
sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında
tekrarlamak veya açığa vurmaktan’’ dolayı herhangi bir cezai soruşturma ve kovuşturma
ihtimali ile karşılaşmalarının mümkün olmaması anlamına gelmektedir374. Seçimle iş
başına gelen temsilciler, bu dokunulmazlık sayesinde doğrudan parlamenter fonksiyonla
ilgili fiillerinden dolayı hukuki bir koruma elde etmektedir. Ayrıca, yasama sorumsuzluğu
süreklilik arz etmektedir. Yani üyeliğin bitmesi, geçmiş dönemlere ilişkin sorumsuzluğu
ortadan kaldırmaz. Meclis kararıyla kaldırılamaması ve gerek cezai gerekse hukuki

Milletvekilleri hakkında meclisin kararının beklenmesi de bir çeşit ‘‘aktif izin’’ olmasına rağmen,
konunun önemine binaen ayrı bir başlık açmayı uygun gördük.
373
Bkz. ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2017, s. 249; TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa
Hukuku, İstanbul 1997, s.380; TANÖR, Bülent-YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk
Anayasa Hukuku, İstanbul 2001, s. 225.
374
SANCAR, Türkan Yalçın, “Yasama Sorumsuzluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.2, 1992, s.
217.
372
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açıdan tam bir koruma sağlaması nedenleriyle yasama sorumsuzluğu öğretide “mutlak
dokunulmazlık’’ olarak da adlandırılmaktadır375.
Yasama dokunulmazlığı ise, seçilmeden önce veya seçildikten sonra bir suç
işlediği

iddia

edilen

bir

milletvekilinin,

tutulmasının,

sorguya

çekilmesinin,

tutuklanmasının ve yargılanmasının mümkün olmamasıdır376. Anayasada belirtilen bu
muhakeme engellerinin aşılabilmesi için yine Anayasanın 83/2. maddesi gereğince
‘‘Meclis kararı’’ gerekir. Dolayısıyla yasama dokunulmazlığı, sadece üyelik sıfatı
bulunduğu sürece devam etmesi, Meclis tarafından kaldırılabilmesi, yalnızca ceza
davalarından koruması (hukuk ve icra davalarından korumaması) ve bazı istisnalara sahip
olması nedenleriyle nisbi nitelikte olup, bu bakımdan geçici dokunulmazlık ya da nisbi
dokunulmazlık şeklinde de ifade edilmektedir377.
Anayasa’nın yasama dokunulmazlığı başlıklı 83. maddesinin ikinci fıkrasına göre;
bu dokunulmazlık türü bütün ceza davalarını kapsamamaktadır. Milletvekilinin ağır
cezayı gerektiren bir suçtan dolayı suçüstü yakalanması durumunda ve seçilmeden önce
soruşturmasına başlanmış olması şartıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki fiiller
dokunulmazlık kapsamının dışındadır. Anayasa koyucu, dokunulmazlık kapsamına giren
suçlar bakımından burada bir muhakeme engeli ihdas etmiştir. Öbür yandan aynı
maddenin üçüncü fıkrasına göre ise bir milletvekili hakkında verilmiş bir ceza varsa
bunun infazı yasama üyeliği sona erdikten sonra yapılacaktır. Dolayısıyla, bu hüküm ile
de bir çeşit ceza zamanaşımı engeli öngörülmüştür.
Bu husus üzerinde durmakta yarar bulunmaktadır; Anayasanın 83. maddesinin
ikinci fıkrasında yasama dokunulmazlığının soruşturma ve kovuşturma bakımından ele

ÖZBUDUN, 2017, s. 250; GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa 2020, s.
342; Özek, bu kurumun “sorumsuzluk” olarak isimlendirilmesini doğru bulmadığını belirtmekte ve “mutlak
yasama dokunulmazlığı” ibaresini kullanmaktadır (ÖZEK, Çetin, “Mutlak Yasama Dokunulmazlığı
Sınırlanabilir mi?”, İÜHFM, Cilt XXXI, S. 1–4, İstanbul 1966, s. 79 vd.); Öztürk-Erdem de bu ibareyi
tercih etmektedirler (ÖZTÜRK-ERDEM, 2020, s. 153.)
376
GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2003,
s. 245; DEMİRBAŞ, 2020, s. 768; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 130.
377
ÖZBUDUN, 2017, s. 251; TEZİÇ, 1997, s. 382.
375
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alınarak, bir muhakeme engeli ihdas edildiğini378; üçüncü fıkrasında ise durumun
mahkûmiyet hükmünün yerine getirilmesi açısından hüküm altına alındığını görüyoruz.
Zamanaşımı ibaresi ise her iki fıkrada değil, her iki fıkrayı içerecek şekilde de değil,
sadece mahkûmiyet hükmü ile ilgili üçüncü fıkra içerisinde ‘‘üyelik süresince
zamanaşımı işlemez’’ şeklinde geçmektedir. Bu hüküm karşısında, zamanaşımının dava
zamanaşımını da içerecek şekilde geniş yorumlanmasının mümkün olmadığı şeklinde bir
görüş ileri sürülmüş379, bu görüş kısmen uygulamaya da tesir etmiştir380. Bu düşüncelerin
temelinde yatan sebep olarak; Anayasa’daki bu hükmün, kıyasen dava zamanaşımına
uygulanmaması gerektiği, çünkü zamanaşımının ceza hukuku alanına ait bir kavram
olarak kanunilik ilkesine tabi bulunduğu belirtilmiştir381.
Nitekim, Anayasaya 20 Mayıs 2016 tarihli 6718 sayılı Kanunla eklenen geçici 20. maddede; ‘‘Bu
maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da
kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet
Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet
komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83
üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında,
Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar,
gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.’’ şeklinde bir düzenleme yapılarak, zamanaşımı
tartışmasına hiç girilmeksizin meselenin sadece muhakeme engelinden ibaret olduğu zımnen kabul
edilmiştir.
379
FEYZİOĞLU, Metin, ‘‘Yasama Dokunulmazlığı’’, AÜHFD, cilt 42, Sayı 1-4, 1991-1992, s. 32. Aynı
doğrultuda bkz. TANER, Fahri Gökçen, ‘‘Anayasa’nın 83. Maddesi Karşısında Milletvekili Sıfatının Dava
ve Ceza Zamanaşımının Durmasına Etkisi’’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk
Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, 19/2, 2013.
380
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 08.06.2000 tarih ve 2000/114–114 sayılı kararında aynı yaklaşımı şu
şekilde dile getirmiştir:“…Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ‘Yasama Sorumsuzluğu’ ve ‘Yasama
Dokunulmazlığı’ ile ilgili 07.11.1982 gün ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83 ncü
Maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya
sonra verilmişbir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik
süresince zamanaşımı işlemez.’ şeklindeki hüküm sadece ceza zamanaşımı ile ilgili olup, dava
zamanaşımını içermemektedir. Sözkonusu hükmün içeriği, konuluş amacı, özellikle; Üçüncü Fıkra’nın
(Üyelik süresince zamanaşımı işlemez) seklindeki son cümlesinin noktalı virgülle(;) Fıkrada yer alması,
Son Cümlenin Üçüncü Fıkraya ait olduğunun, yalnızca kesinleşmiş cezanın infazıyla ve ceza
zamanaşımıyla ilgili bulunduğunun, dava zamanaşımını kapsamadığının kesin kanıtıdır (Yrd. Doç. Dr.
Metin FEYZİOĞLU’da ‘Yasama Dokunulmazlığı’ adlı makalesinde… aynı görüşü benimsemiştir…). 1924
ve 1961 Tarihli Anayasalarda bu hükmün yazılış biçimi farklı olduğu gibi, son cümle noktalı virgülle
cümleye bağlanmış değildir. 1924 Anayasası’nda bu konu tek fıkra halindedir (Md.17). 1961
Anayasası’nda ayrı fıkrada (Md.79/3) olmakla beraber, noktalı virgülle Fıkra’ya bağlılığa işaret
edilmemiştir. Ancak; yine ceza zamanaşımı ile ilgili Fıkra’nın son cümlesidir. 1924 Anayasası’nda (Md.17)
bu hüküm cezanın infazıyla ilgili cümleden sonra gelen son cümledir. Ayrıca; 1924 ve 1961 Tarihli
Anayasalarımızda 1982 Anayasası’nın 38/2 nci Maddesindeki gibi dava (suç) ve ceza zamanaşımının
kanunilik ilkesine tabi olduğuna dair bir hüküm de mevcut değildir. Açık yasa hükümleri karşısında
yoruma, özellikle; aleyhe yoruma gidilemez…” (ARSLAN, Çetin, ‘‘Yasama Dokunulmazlığının
Zamanaşımına Etkisi’’, AÜHFD, 2008 C. 57, S.1 s. 47.)
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Bununla birlikte, uygulamanın da benimsediği ağırlıklı görüşün ‘‘zamanaşımı
işlemez’’ ibaresini dava zamanaşımına da teşmil etmek biçiminde olduğunu382,
zamanaşımının suçun işlendiği andan, milletvekilliği sona erinceye ya da dokunulmazlık
kalkıncaya kadar duracağının kabul edildiğini belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda,
1961 Anayasasından beri uygulanan hem dava hem ceza zamanaşımı işlememesi
prensibinden 1982 Anayasasında vazgeçilmesi için hiçbir gerekçe bulunmadığından
bahisle, maddenin kaleme alınışında bir özensizlikten başka bir neden aramamak
gerektiğini ifade edilmektedir383.
Anayasa’nın dilce ve gramerce açık ifadesi karşısında, milletvekilleri hakkında
suçla birlikte başlayan zamanaşımının üyelik süresince de işlemesi gerektiği görüşünün
doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bu düşüncemizin kaynağı Anayasa’dır; lafız bu kadar
açıkken yorum yoluyla başka bir formül geliştirmek hukukun genel ilkeleriyle
bağdaşmamaktadır.
Nitekim CMK’nın 161. maddesine 15/08/2017 tarihinde 694 sayılı KHK ile
eklenen 9. fıkrada dokunulmazlığın bir bütün olarak soruşturmaya engel bir husus
olmadığına işaret edilerek, dava zamanaşımının durmayacağına ilişkin görüşe yakın bir
yazım şekli benimsenmiştir384.
Şu halde Cumhuriyet savcısı, milletvekilinin ifadesini almaksızın eldeki delillerle
iddianame düzenleyebiliyorsa düzenleyebilmeli, mahkeme de yargılama yasağı nedeniyle
tensiple durma kararı vermeli, bu yasağı aşabilmek için Meclis’ten ‘‘karar’’ istemelidir.
Mahkemenin durma kararı verdiği gün itibarıyla da TCK’nın 67. maddesi gereğince

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 349; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1014–1016; ÖNDER,
1989, s. 791; YÜCE, 1985, s.198; İÇEL, 2018, s. 803; ARTUK-GÖKCEN-YENİDÜNYA, 2003, s. 1099–
1100; CENTEL-ZAFER- ÇAKMUT, 2020, s. 786; SOYASLAN, 2020, s. 621.
383
ARSLAN, 2008, s. 67.
384
‘‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma
yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı
Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer
Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi
hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur.’’
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zamanaşımı duracaktır. Yani bütün süreç kamu görevlileri hakkındaki izin prosedürü gibi
devam etmelidir. Ne var ki, doktrindeki ağırlıklı görüş gibi, uygulamada da
milletvekillerinin seçildiği andan itibaren dava zamanaşımının durması fikri benimsenmiş
durumdadır385.
Öte yandan, eğer Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu itibarıyla milletvekili
hakkında KYOK kararı verebiliyorsa bunun önünde bir engel yoktur, bu husus öğretide
ve uygulamada herhangi bir tartışma götürmemektedir. Ama milletvekilinin ifadesi
olmadan ne takipsizlik kararı verilebiliyor ne de dava açılabiliyorsa; aynen mahkemenin
yaptığı gibi dosyadan el çekip dokunulmazlığın kaldırılması kararı için meclise
başvurulması gerektiği düşüncesindeyiz. Yine bu durumda da TCK’nın 67. maddesi
gereğince zamanaşımı duracaktır. Zamanaşımı, mahkemenin ya da savcının karar için
fezlekesini yazdığı güne kadar işlemiş ve o gün itibarıyla durmuş olur.
Uygulamada savcılar milletvekilinin ifadesi olmasa da yeterli delil nedeniyle
kamu davası açabilecekleri dosyalarda da öğretideki hakim görüşe ve Yargıtay
içtihatlarına paralel biçimde fezlekeyle meclisten karar talep etmektedir386.
Karşılaştırmalı hukukta, Fransız mevzuatında yasama dokunulmazlığının ya da
yasama

üyeliğinin

zamanaşımına

etkisi

hakkında

herhangi

bir

düzenleme

bulunmamaktadır387. Fransa’da milletvekilliğinin zamanaşımını durduracağı öğretide
savunulmakta, uygulama da bu yönde gelişmektedir. Alman Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 158. maddesine göre parlamenterler bir fiili işleyince zamanaşımı süresi

Yargıtay, yasama dokunulmazlığının bir kovuşturma engeli olduğunu kabul etmiş ve dokunulmazlık
kaldırılmadığı sürece ve suçun işlendiği günden itibaren dava zamanaşımının duracağı sonucuna varmıştır
(2. Ceza Dairesi 14.10.1997 gün ve E. 1997/14100, K. 1997/13205); Yargıtay Kararları Dergisi, cilt 24,
sayı 2, Şubat 1998, s. 442, 443. Aynı doğrultuda diğer kararlar (11. CD. E. 2006/2310, K. 2006/4112, T.
11.05.2006 ve 11.CD, 23.10.2002, 2002/ 9345–8295) için bkz. BAKICI, 1990, s.1307–1308. Ayrıca Yüce
Divan da dava zamanaşımı ile birlikte değerlendirdiği ‘‘zamanaşımı işlemez’’ ibaresi gereğince
dokunulmazlık var olduğu sürece zamanaşımının işlemeyeceği sonucuna varmıştır (ARSLAN, 2008, s. 49).
Aynı şekilde, Danıştay da 1.D. 15.1.2003/2002–1232, 2003–31sayılı kararında bu görüşü benimsemiştir
(ARSLAN, 2008, s. 50).
386
Uygulamaya yön veren 100/1 numaralı Adalet Bakanlığı genelgesi için bkz.
http://www.adalet.gov.tr/pdf/100-1.pdf (SGT: 15.3.2020)
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ARSLAN, 2008, s. 68.
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başlamakta; kolluk/savcılık şüphelinin eylemini ve kimlik bilgilerini öğrendiği ya da
şüpheli aleyhine şikâyette bulunulduğu günün ertesinden itibaren durmaktadır388.
Hollanda’da ise dokunulmazlık hiçbir durumda söz konusu değildir389.

(3). Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu ve Zamanaşımı

2017 değişikliğinden önce Anayasaya göre Cumhurbaşkanının sorumlu
olabileceği tek görev suçu vatana ihanet suçuydu. Bunun dışında Cumhurbaşkanı’nın
göreviyle ilgili veya görevinden doğan bir fiil nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunması
mümkün değildi. Anayasa, sorumluluğu vatana ihanete bağlamakla beraber, bunun içeriği
ve niteliği konusunda bir açıklık getirmemişti, suça ilişkin tanım getiren 2 sayılı Hıyaneti
Vataniye Kanunu 12 Nisan 1991 tarihinde ilga edildikten sonra, bu kapsamda tanımlayıcı
bir metin de kalmamıştır390.
Cumhurbaşkanının kişisel suçları bakımından ise 2017 değişikliğinden önce
Anayasa hiçbir hüküm içermemekteydi. Anayasanın bu suskunluğu Cumhurbaşkanının
kişisel

eylemlerinden

dolayı

dokunulmazlığının

olduğu

şeklinde

yorumlanabilmekteydi391. Bir defa, Cumhurbaşkanını kişisel/adi suçlardan bağışık tutan
bir düzenleme bulunmadığına göre, bu tarz suçlarından dolayı sorumlu olduğu sonucuna
varılmalıdır392. Cumhurbaşkanı milletvekili sıfatını da taşımadığından yasama
dokunulmazlığından da yararlanamayacak, yine bu yönde bir hüküm bulunmadığından
zamanaşımı da işleyecektir393.
16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun sonucunda
kabul edilen Anayasa değişiklikleri sonucunda; Cumhurbaşkanının sorumluluğuna ilişkin

YENİSEY-OKTAR, 2015, s. 158.
KOK, 2008, s. 28.
390
DONAY, Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul 2007, s. 113.
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ÖNDER, Salih, Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Rolü, Ankara 2007, s. 117.
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DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 245; GÖZLER, 2003, s. 437; ÖZBUDUN, 2017, s. 317.
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DONAY, 2007, s. 113.
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olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir394. Cumhurbaşkanı, görev suçu-kişisel suç
ayrımı olmaksızın tüm suçlardan sorumludur. Ancak bu sorumluluğun ne şekilde husule
geleceğini düzenleyen İçtüzük, Cumhurbaşkanının herhangi bir fiili nedeniyle
soruşturulmasını ve kovuşturulmasını son derece sıkı koşullara bağlamış durumdadır395.
Öte yandan, Anayasamızda gerek 2017 değişikliği öncesi gerekse mevcut
durumda Cumhurbaşkanının bir suç işlemesi halinde zamanaşımının görevi süresince
durup durmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, genel kural olarak
sürenin işlemesi gerekmektedir.

b. Bekletici Meselenin Bulunması

Devam etmekte olan ceza davasında mahkemenin, başka bir ceza yahut hukuk
veya idare mahkemesinin görev alanına giren ve öncelikle halledilmesi gereken bir
mesele ile karşılaşması halinde, bu meselenin sonucunu beklemesi durumunda bekletici
meselenin varlığından söz edilebilecektir396. Meselenin bekletici kılınmasının, takdiri397
ya da zorunlu olması fark etmeksizin, ‘‘beklenen mesele’’ zamanaşımını durdurur. Ancak
her halükârda açılmış bir dava bulunmalıdır398.
Bekletici mesele çözümlenmediği sürece, zamanaşımının olduğu yerde durması,
meselenin çözümü halinde ise kaldığı yerden devam etmesi gerekir399. Örneğin, hırsızlık
suçundan yargılanan sanığın, hırsızlık konusu malın kendine ait olduğunu savunması ve
ceza mahkemesinin sanığa bu iddiasını hukuk mahkemesinde ispatlaması için duruşmayı

ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2019, s. 301.
TAŞDÖĞEN, Salih, ‘‘Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu’’, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi,
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 1319.
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EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1015; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 277.
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Bekletici meselede genel kural CMK’nın 218/1. maddesidir. ‘‘Ceza mahkemelerinin ek yetkisi’’ başlıklı
söz konusu maddenin birinci fıkrası şu şekildedir: ‘‘Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka
bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili
olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede
dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir.’’
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ertelemesi halinde, hukuk mahkemesi karar verinceye kadar dava zamanaşımı
duracaktır400.
Bekletici mesele kural olarak hakimin takdirindeki bir husus olup, hukuki yarar
düşüncesine dayanır. Birleştirme kararının veya nisbi muhakemenin mümkün olmadığı
durumlarda bekletici mesele, yargılamanın durması kararına sebep olabilir401. Şu halde,
ceza kovuşturmasını yürüten mahkeme, bir başka olayın şartlarını yoklayarak, bu olayın
yargılamayı durduracak bir bekletici sorun sayılmasında hukuki yarar olup olmadığını
değerlendirecektir402.
Anayasal/yasal düzenlemeden kaynaklanan veya işin doğası gereken zorunlu
durumlar haricinde bekletici meselenin bulunup bulunmadığına her somut olayda
takdiren karar veren yargı mercii, elindeki dosyanın çözümünü diğer bir mahkemenin
kararına bağlı görüyorsa, o davanın sonucunu da bekleyebilir. Örneğin, suç eşyasını satın
almaktan dolayı görülmekte olan davada mahkeme, önce bunun suç eşyası olup olmadığı
meselesini nisbi muhakeme vasıtasıyla karara bağlayabileceği gibi, bu konuda devam
eden başka bir dava varsa onun sonucunu da bekleyebilir403.
Bazı hallerde kanun koyucu, bekletici mesele kararını hakimin takdirine
bırakmamış, bekletici sorun sayma veya saymama mecburiyeti getirmiştir. Örneğin,
Anayasa’nın 152. maddesine göre somut norm denetimi zorunlu bir bekletici meseledir.
Anayasaya aykırılık iddiasının bekletici mesele haline gelebilmesi için, mahkemenin söz
konusu kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine yönelik anayasaya uymama
itirazını ciddi bulması yeterli ve gereklidir. Anayasa Mahkemesi’nin başvurudan itibaren
5 ay geçmesine karşın henüz bir karar vermemiş olması durumunda, yerel mahkeme halen
yürürlükte olan kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre meseleyi
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çözecektir. Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği kararı beklemek için geçen en
fazla 5 aylık süreçte dava zamanaşımı durmuş olacaktır404.
Öbür yandan, mevzuatta açıkça düzenlenmese de bazı hallerde de bekletici
sorunun zorunlu olarak ortaya çıkması mümkündür. Örneğin iftira suçundan devam eden
kovuşturmada, isnat olunan suç hakkındaki diğer bir yargılamanın beklenmesi şarttır;
yine yalan tanıklık iddiası üzerine devam eden bir yargılamada, sanığın tanıklık yaparken
yalan söylediği iddia olunan önceki davanın sonucu da işin doğası gereği beklenecek ve
bu süreçte de zamanaşımı duracaktır405.
CMK’da bir de bekletici mesele yapmama zorunluluğu getiren bir hüküm
bulunmaktadır. Kanunun 218/2. maddesinde yer alan bu hükme göre ceza mahkemesi,
sanık ya da mağdurun yaşına itiraz halinde nispi muhakeme ile yaşı düzeltmek zorunda
olup, konuyu bekletici mesele yaparak sanığa ya da mağdura hukuk mahkemesinde dava
açması için süre veremeyecektir. Bu süre verilse dahi zamanaşımı durmayarak, işlemeye
devam eder406.
Bekletici meselenin zamanaşımını durdurucu etki meydana getirebilmesi için, o
mesele halledilmedikçe muhakemenin yürüyememesi gerekir. Bu nedenle de mahkemece
gereksiz yere bekletici mesele yapılması, davanın durmasına yol açmayacaktır. Bu
cümleden olarak, adli raporun beklenmesi407, mahkemelerin ara kararları408, yanlış
değerlendirme ile hukuk mahkemesinin kararını bekletici sorun olarak niteleyip
beklemek409 gibi haller zamanaşımını durdurmaz. Yine, sanığın müşahede altına
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CGK, E. 2004/7-203, K. 2005/4, T. 1.2.2005
GÜNGÖR-ERGÜN, 2009, s. 70.
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GÜNAY, 2008, s. 73.
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‘‘Hüküm kurulması için gerekli deliller arasında yer alan adli rapor alınmasının, bu madde
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“Antalya Sekizinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/44 esas sayılı dava dosyası ön mesele kabul
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Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, suç konusu yerin 1946 yılında yapılıp kesinleşen orman
kadastrosu sınırları içinde kaldığının açık ve kesin olarak belirlenmesine göre tapu iptali ve tescil istemiyle
hukuk mahkemesinde açılan davanın sonucunun beklenmesine ilişkin kararın 5237 sayılı TCK’nin 67
maddesi kapsamında ön meselelerden sayılamayacağı ve gereksiz olarak verilen bekleme kararının sanık
aleyhine hukuki bir sonuç doğurmayacağı cihetle, sanığın sorgusunun yapıldığı 21/03/2000 tarihi ile
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alınması, bilirkişi incelemesi yapılması için dosyanın bilirkişiye tevdii, dosyanın
Yargıtay’a gönderilmesi gibi durumlarda da zamanaşımı işlemeye devam edecektir410.
Görülen o ki, başka mercide halledilmesi gereken bekletici meselenin mahkemeyi
bağlaması gerekir. Aynı merciin meseleyi sadece tespit etmesi halinde zamanaşımı
durmayacağı gibi411 asıl dava ile arasındaki bağlantı nedeniyle davanın başka bir mercie
gönderilmesi halinde de zamanaşımı akmaya devam edecektir412.

c. Şüpheli veya Sanık Hakkında Kaçaklık Kararı Verilmesi

TCK’nın 67. maddesine göre, ‘‘suç faili’’413 hakkında kaçaklık kararının
verilmesi, zamanaşımını durduran sebeplerden biridir, bu karar kalkıncaya kadar
zamanaşımı durur. Suç şüphesi altındaki kişilerin yargılamadan kaçmayı seçmesi çok sık
rastlanan bir durumdur. Bu nedenle kaçak şüpheli veya sanığın muhakeme sürecindeki
yeri oldukça önemlidir, özenle belirlenmelidir. Ceza Muhakemesi Kanunumuzda (m.
247/1) kaçak kişinin tanımı şu şekildedir: ‘‘Hakkındaki soruşturmanın veya
kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı
ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine
ulaşılamayan kişiye kaçak denir.’’
Ceza Muhakemesi Kanunumuzun ilk halinde kaçaklık kararı ile ilgili düzenleme,
sanığın hakkında verilen kararı öğrenemeyebileceği riskini taşıyordu. Maddenin
25.5.2005 tarihli 5353 sayılı Kanun ile düzenlenen ikinci halinde kaçaklık kararının
alınması daha ayrıntılı hale getirilerek Kanunun 248. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan
hüküm tarihi arasında 765 sayılı TCK’nin 102/4 ve 104/2’nci maddesinde öngörülen zamanaşımı süresi
gerçekleşmiş bulunduğunun gözetilmemesi...” (3. CD 29.02.2008, E.2007/5364, K.2008/1186)
410
UZUN, 1994, s. 140.
411
KUNTER, “Ceza Davasında Zamanaşımının Durması”, İstanbul Barosu Dergisi, C:XXII, Nisan 1948,
s. 179.
412
a.g.m., s. 179.
413
Masumiyet karinesi gereğince, soruşturma veya kovuşturma sürerken ortada henüz bir suç yoktur; isnat
veya şüphe veya zan veya suç iddiası vardır. Yasa koyucu bu nüansı önemseyip dava zamanaşımı
bağlamında ‘‘suç faili’’ demek yerine ‘‘suç isnadı altındaki kişi’’ ya da düpedüz ‘‘ şüpheli veya sanık’’
gibi ibareleri seçseydi daha uygun olurdu.
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suçlardan yargılanan sanığın, usulüne uygun yapılmış tebligata uymaması ve hakkında
çıkarılan zorla getirme kararının da uygulanamaması halinde mahkemece kaçaklığına
karar verileceği ifade edilmiştir. 24 Kasım 2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklikte ise bu madde üçüncü ve son şeklini almıştır. Buna göre, kaçaklık statüsü
kovuşturmaya özgü olmaktan çıkarılmış, soruşturma aşamasında da bu usul mümkün
kılınmıştır.
Kaçaklık statüsünün kovuşturmaya özgü olmaktan çıkarılıp soruşturmayı da
kapsaması bir usul tercihidir, bunda eleştirilecek bir husus görmemekteyiz. Ancak, bu
değişiklik yapılırken TCK’nın 67/1 maddesine de dokunmak gerekirdi. Çünkü orada
esasen CMK’nın 248. maddesinin önceki halindeki kovuşturma statüsü olarak kaçağa
gönderme yapılmış idi. 248. maddedeki 2016 değişikliğinden sonra, soruşturma sırasında
da kaçak şüpheli hakkındaki zamanaşımı duracaktır. Oysa sadece kaçak sanık hakkında
zamanaşımının durmasının bir arka planı vardı. Bu arka planı oluşturan kurallar; eldeki
kanıtlara göre mahkûmiyet kararı verilmeyecekse, savunması alınmamış dahi olsa sanığın
yokluğunda yargılamaya son verilebilmesi (CMK m. 193/2) ve daha önce savunması
alınmamış kaçak sanık hakkında yargılamaya devam edilebilse bile, ceza verilememesi
(CMK m. 247/3) düzenlemelerinde bulunmaktadır.
Bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, kaçak sanık hakkında mahkûmiyet kararı
verilememektedir. Diğer yandan, yeterli delil varsa kaçak şüpheli hakkında kamu davası
açılmasının önünde bir engel yoktur. Dolayısıyla, soruşturma ve kovuşturma açısından
bu eşdeşliğe, diğer deyişle soruşturmada da kaçaklığın zamanaşımını durdurmasına hiç
gerek yoktur. Zamanaşımının durdurulması; soruşturmada delil toplamak ve kaçak
şüpheliyi bulmakla görevli kolluğun ve savcının bu görevi yerine getirmesini
kolaylaştırmasına dönük bir araç haline gelmemelidir.
Hakkında kaçaklık kararı verilmiş sanık hakkında yakalama emri, gereğince,
hakim ya da mahkeme tarafından doğrudan doğruya veya savcının talebi üzerine
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düzenlenebilir (CMK m. 98/3). Soruşturma aşamasında kaçaklığına karar verilen kişinin
yakalama usulü ise aynı maddenin bir ve ikinci maddeleri çerçevesinde uygulanacaktır.
Şüpheli veya sanık hakkında verilen kaçaklık kararı üzerine yakalamaya kadar
zamanaşımı süresi duracaktır. Kaçağın yakalanması üzerine mahkemece kaçaklık
kararının kaldırılması kararı verilir. Bu kararın, zamanaşımının yeniden işlemeye
başlaması için de gerekli olduğu ileri sürülmüş414 ise de kanımızca kaçak kişi yakalandığı
günden itibaren zamanaşımı doğal olarak işlemeli; kaçaklığı kaldırma kararının
gecikebileceği veya unutulabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
CMK’nın 248. maddesinin dördüncü fıkrasında kaçak yakalandığında ya da
teslim olduğunda elkoymanın kaldırılacağı belirtilmiştir. Kaçaklık kararı sanığın
yakalanmasını sağlamaya yönelik bir düzenleme olduğu için sanığın yakalanması halinde
alınmış olan tedbirlerin devamına gerek kalmamaktadır.

d. Dava Zamanaşımının Durmasına Dair TCK Dışındaki Sebepler

(1). Bankacılık Kanunu Kapsamında Yapılan Bilirkişi İncelemesi

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun bilirkişi incelemesi başlığını taşıyan 165.
maddesinde, Bankacılık Kanununun uygulaması ile ilgili olarak, bankacılık suçlarından
dolayı görülmekte olan ceza davalarında bilirkişiye başvurulması halinde, dosyanın
bilirkişiye tevdi edildiği gün itibarıyla dava zamanaşımının durması öngörülmüştür.
Düzenlemeye göre, bilirkişi raporunun mahkemeye teslim edildiği tarihte, süre kaldığı
yerden yeniden işlemeye başlayacaktır.
Ceza Kanunumuzun 5. maddesi gereğince, özel ceza kanunları ile ceza hükmü
içeren kanunlar, zamanaşımı konusunda TCK genel hükümleri içerisinde belirtilen

414

TAŞDEMİR, 2011, s. 220.
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ölçütlere bağlı kalacak, ancak bu bağlılık sadece 1 Haziran 2005’ten önce yürürlüğe
girmiş özel kanunlar için mümkün olacaktır415. 5411 sayılı Kanunun sonraki tarihli
(19.10.2005) özel bir düzenleme olması nedeniyle aynen uygulanması gerekmektedir.
Ceza yargılamalarında bilirkişi incelemesi yapılmasının dava zamanaşımını
durdurucu etkisinin olmadığını bekletici mesele başlığında belirtmiştik. Bilirkişi
incelemesi ile ilgili hükümler CMK’da bir sisteme bağlanmışken, Bankacılık Kanunu’nda
böyle bir durdurucu sebep getirilmesinin doğru olmadığı düşüncesindeyiz. Kanun
koyucunun genel zamanaşımına ilişkin düzenlemelerinin yanı sıra, zamanaşımını
durdurucu etki tanıyan, sübjektif ve özel bir hükmü getirmesi için haklı bir gerekçe
bulamıyoruz. Ne mahkemelerin ne de savcıların bilirkişiye gitme zorunluluğu olduğuna
göre; bilirkişiye giderlerse süre duracak, gitmezlerse durmayacaktır416. O halde
Bankacılık Kanunu kapsamında yapılan yargılamalarda eşitliğe ve belirliliğe uygun
olmayan bir durum söz konusudur.

(2). Asker Kişiler

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun’un
20. maddesi uyarınca; ‘‘Er ve erbaşlar ile yedek subayların ve yedek astsubayların askere
girmeden veya silâh altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis
cezasını gerektiren’’ fiillere dair soruşturma ve yargılama süreçleri askerliğin bitimine
kadar geri bırakılacaktır. Aynı şekilde, savaş sırasında silâh altına çağrılan veya zaten
silâh altında olan bütün asker kişilerin en az 5 sene hapis cezasını gerektiren suçlara ait
olanlar dışında, tüm muhakeme işlemleri savaş bitimine veya askerliklerinin sona erdiği
tarihe kadar ‘‘geri bırakılır’’. Maddenin son fıkrasına göre, geri bırakma süresi içinde
zamanaşımı işlemez.

415
416

CERTEL, 2008, s. 78.
DONAY, 2007, s. 112.
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(3). Uzlaştırma

CMK’nın 253/21. maddesi, uzlaştırma sürecini zamanaşımını durduran
sebeplerden biri olarak düzenlemektedir. Buna göre, uzlaştırma bürosu tarafından
görevlendirilen uzlaştırmacının dosyanın taraflarından (şüpheli, mağdur veya suçtan
zarar gören) birine uzlaştırma teklifinde bulunduğu tarih itibarıyla zamanaşımı durur.
Durmanın sona ereceği tarih, ‘‘uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç,
uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği’’ tarih olarak ifade
edilmiştir. Bu tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma şartı olan kamu davası açma
süreleri işlememektedir.
Bazı kanunlarda dava açma sürelerinin sınırlandırılmış olması karşısında, uzlaşma
sürecinin kısalığı önem kazanmaktadır. Örneğin, 5187 sayılı Basın Kanunu, 26.
maddesinde basın suçlarında ceza davası açma süresini suç tarihinden itibaren günlük
süreli yayınlar bakımından dört ay, diğer basılı eserler bakımından altı ay olarak
öngörmüştür. İşte bu gibi durumlarda, uzlaştırma süresince sadece zamanaşımının değil,
kovuşturma şartı olan dava açma süresinin de durması, uzlaştırma sürecinin etkili bir
şekilde devam etmesini sağlayacaktır.
Kanunda,

soruşturmanın

sürüncemede

kalmasını

engelleme

amacıyla

uzlaştırmacıya 30 günlük uzlaştırma süresi verilmiştir. Bu süre uzlaştırma bürosu
tarafından kendiliğinden ya da tarafların talebi üzerine 20 güne kadar uzatılabilecektir
(CMK m. 253/12). Edimin yerine getirilmesi için faile süre verilmesi ve sürenin sonunda
failin edimi yerine getirmemesi halinde savcı iddianame düzenleyerek kamu davasını
açar417. Bu nedenle, zamanaşımı durmuş olsa da savcı uzlaşma sürecinde de delil
toplamaya devam etmelidir418.

417

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170805-4.htm (SGT: 30.5.2020)
ÖZBEK, Mustafa, “Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail
Uzlaştırmasının Usul ve Esasları”, AÜHFD, C. LVI, 2007, s. 177.
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Uzlaşma görüşmelerinin kovuşturma evresinde de gerçekleşmesi mümkündür.
Kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanmışsa davanın düşmesine karar verilir (CMK
m.254/2).

(4). Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi usulü, hukukumuza ilk defa 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu’nun 19. maddesi ile girmiştir. 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı
Kanunla, CMK’nın 171 ve ÇKK’nın 19. maddelerinde yapılan değişikliklerle, bu
müessese bir yandan yetişkinler için de uygulanabilir hale getirilirken, bir yandan da
uygulanma şartlarında, çocuklar ile yetişkinler arasında birlik sağlanmıştır. Buna göre,
suça sürüklenen çocuk hakkında savcı ‘‘Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların
varlığı halinde’’419 iddianame düzenlemeyip, kamu davası açmayı erteleyebilir. Erteleme
süresi çocuklarda en fazla üç yıl, yetişkinlerde beş yıldır.
17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler neticesinde ise bu
kurumun uygulama kapsamı genişletilmiş, uzlaştırma ve önödemeye tâbi suçlar dışında,
üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezası olan tüm suçlar bu kapsama alınmıştır.
Aynı Kanunla değişik ÇKK’nın 19/2. maddesi uyarınca, on beş yaşını doldurmamış
çocuklar bakımından kamu davasını erteleyebilmek için hapis cezasının üst sınırı beş
yıldır.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin kapsamı genişleyince, dava
zamanaşımı konusu da daha önemli hale gelmiştir. CMK’nın 171/4. maddesi gereğince
CMK 171/3’e göre bu koşullar şöyledir: ‘‘(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar
verilebilmesi için;
a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması,
b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten
çekineceği kanaatini vermesi,
c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha
yararlı olması,
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve Cumhuriyet savcısı tarafından tespit edilen
zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, koşullarının
birlikte gerçekleşmesi gerekir.’’
419
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erteleme süresi içinde zamanaşımı ‘‘işlemez’’. Bu süre içinde şüpheli tarafından başka bir
suçun kasten işlenmesi halinde, erteleme kararı da ortadan kalkacak, yeni suçun işlendiği
tarihten itibaren zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Kasıtlı bir suç
işlenmemesi halinde ise, erteleme müddetinin dolması ile birlikte dava zamanaşımı
işlemeye devam edecektir.

(5). Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması da, kamu davasının açılmasının
ertelenmesi gibi başlangıçta Çocuk Koruma Kanunu vasıtasıyla hukukumuza girmiş bir
kurumdur. 2006 yılında 5560 sayılı Kanun ile CMK’nın 231 ve ÇKK’nın 23.
maddelerinde yapılan değişiklikler, bu usulü büyükler için de uygulanabilir hale
getirmiştir. Buna göre, sanığa verilen ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para
cezası ise; mahkeme bu hükmün açıklanmasını geri bırakabilir.
Mahkeme bu usulde yargılamayı nihai bir ceza mahkûmiyetine bağlar, ancak
hükmün açıklanmasını geri bırakarak, bu mahkûmiyetin herhangi bir hukuki sonuç
doğurmamasını sağlar420. Geri bırakma kararı aynı zamanda, sanıkların beş yıl, suça
sürüklenen çocukların da üç yıl sürecek denetim süresinin başlaması anlamına
gelmektedir.
Denetim süresi boyunca dava zamanaşımı ‘‘durur’’ (CMK m. 231/8). Denetim
süresinde kasıtlı bir suçun faili olunmamışsa ve denetimli serbestlik tedbirleri ihlal
edilmemişse mahkemece hüküm kaldırılır, davanın düşmesine karar verilir (CMK m.
231/10).
Sanığın ya da suça sürüklenen suçun yeniden kasıtlı bir suçun faili olması ya da
denetimli serbestlik tedbirlerine uymaması, hükmün açıklanmasına yol açacaktır (CMK

GÖKCEN, Ahmet-BALCI, Murat-ALŞAHİN, M. Emin-ÇAKIR, Kerim, Ceza Muhakemesi
Hukuku, Ankara 2020, s. 630.
420

122

231/11). Ceza Muhakemesi Kanunumuz, hükmün açıklanması halinde, zamanaşımının
hangi tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacağı hususunu düzenlememiştir.
Uygulamada, sanığın denetimi bozan davranışının mı, yoksa mahkemenin açıklanmasını
geri bıraktığı hükmü açıkladığı günün mü baz alınacağı konusunda tereddüt
oluşabilecektir. Durma sebebi hükmün açıklanmasının geri bırakılması olduğuna göre,
sebebi kaldıran bir olgu olarak yeni fiilin işlenmesinin süreyi kaldığı yerden devam
ettireceği, bu çözümün daha objektif ve genel nitelikte olacağı kanısındayız. Ancak bu
çözüm, kanun koyucunun bu duruma bir açıklık getirmesi ihtiyacını elbette ortadan
kaldırmamaktadır.

(6). Görev Uyuşmazlığının Çözümünün Beklenmesi

12.06.1979 tarih ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Kanun gereğince, görev uyuşmazlığı konusunda Uyuşmazlık Mahkemesi
tarafından bir karar verilinceye kadar ve en geç altı aya kadar dava duracaktır (m. 18). Bu
durumda zamanaşımı ‘‘işin yeniden incelenmesine başlanacağı güne kadar’’ duracaktır.
Yeniden incelemenin başlayacağı gün en fazla altı ay sonra olabilecektir, bu süre
zamanaşımının işlemeyeceği kısmın da sınırını oluşturmaktadır.

(7). Doğal Afet veya Yangın Gibi Sebeplerle Yok Olan Dosyalarla İlgili
İşlemler

Sosyal felaket, doğal afet veya ‘‘başka herhangi bir sebeple’’ dosyanın
muhakemeyi devam ettiremeyecek biçimde kısmen veya tamamen zarar görmesi halinde
evrakların yeniden toparlanması gerekmektedir. Bu durumda dosyanın kovuşturmayı
yürütebilecek derecede tamamlanmasına dek zamanaşımının duracağı hüküm altına
alınmıştır (21.07.1943 tarih ve 4473 sayılı Kanun m. 43). Dosyanın zıyaa uğraması
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kimsenin kasıtlı kusurundan kaynaklanmıyorsa zamanaşımının durma süresinde bir sınır
yoktur, kasıt varsa bu süre 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.
Fakat hatırlatmak gerekir ki, Ceza Muhakemesi Kanunumuza 2.7.2012 tarihinde
eklenen 38/A maddesi gereğince, artık muhakeme işlemlerinin yapılması, muhafaza
edilmesi ve işlenmesi ancak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile mümkündür.
Dolayısıyla, ‘‘kovuşturma işlemlerine devam edebilecek ölçüde’’ bir dosyayı aynı gün
oluşturmak ve zamanaşımını hiç durdurmamak çoğu zaman daha olasıdır.

3. Dava Zamanaşımının Durmasının Sonuçları

Zamanaşımını durdurucu işlemin yapıldığı günden, durma sebebinin ortadan
kalktığı güne kadar dava zamanaşımı duracaktır. TCK durma sebeplerini düzenlemekle
birlikte, durma halinde uzamanın üst sınırını belirlememiştir. Bu durum izin veya karar
alma süreçlerinde ve de takdiri bekletici mesele durumunda sıkıntı olabilmektedir; diğer
durma sebeplerinde ise ilgili düzenlemede durma süresine dair çeşitli sınırlamalar
bulunmaktadır. Bekletici mesele yetkili merci tarafından çözümlenmedikçe veya izin
gerektiren bir dosyada yetkili merciden izin gelmedikçe dava zamanaşımı adeta sonsuza
kadar durabilecektir421.
Durma sürecinde davaya devam edilememesi ve sanık hakkında usul işlemlerinin
yapılamaması nedeniyle sanığın fazla zarar görmeyeceği düşünülmekte ise de, suç isnadı
baskısı altında kalmanın başlı başına bir zarar olduğu da bilinmelidir422. Bu nedenle bazı
ülke mevzuatlarında zamanaşımının ne kadar duracağı açıkça gösterilmiştir. Örneğin
Yunan Ceza Kanunu’na göre dava zamanaşımı cürümlerde üç yıldan, kabahatlerde ise bir
yıldan fazla durmuş sayılamaz423.

ÖZTÜRK-ERDEM, 2020, s. 616.
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İzin ya da karar alınması gereken durumlarda, bu kararın verilmemesi davanın
açılmasını ya da açılmış olan davanın takibini imkânsız hale getirmektedir. Bu durumda
da idari makamların inceleme sonucu verdikleri karar bir muhakeme engelini ortadan
kaldırır ya da daimi kılar. Zira talep edilen izin ya da kararın verilmemesi yargılamanın
yapılmasını engellemektedir424.
Dava zamanaşımının durması halinde, o sırada meydana gelecek bir kesme
sebebinin zamanaşımını kesip kesmeyeceği tartışmalıdır. Zira dava zamanaşımını kesen
sebepler anlık bir hadise olup, uzun bir zaman dilimini kapsamamaktadır. Zamanaşımını
durduran sebepler ise mütemadiyen sürer. Bu nedenle de zamanaşımı kesildikten sonra
işlemeye devam edeceğine göre durma sebebinin ortaya çıkması halinde zamanaşımı
duracak, ancak durma sürecindeyken ortaya çıkan zamanaşımını kesici işlemin bir etkisi
olmayacaktır425.
Mülga 765 sayılı TCK’da olduğu gibi, 5237 sayılı TCK’da da, zamanaşımını
kesen nedenlerin suç ortaklarına sirayet edeceği öngörülmüş (m. 68/2) ise de, durma
sebepleri bakımından böyle bir yöntem izlenmemiştir. Eski TCK bakımından, davaların
birlikte görülmesi zorunlu ise zamanaşımının durmasının diğer suç ortaklarına da etkili
olacağı savunulmuştur426. Ancak gerek eski kanunun gerekse yeni TCK’nın düzenlemesi
karşısında; hangi fail hakkında bir durma nedeni ortaya çıkmış ise, sürenin de yalnız bu
suç ortağı hakkında durması gerekmektedir. Dolayısıyla mahkemenin, durma nedeni
ortaya çıkan sanığın dosyasını diğer suç ortaklarının dosyasından ayırarak, dava
zamanaşımını sadece ilgilisi bakımından durdurması gerekmektedir427.
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B. Dava Zamanaşımının Kesilmesi

1. Genel Olarak

Suç nedeniyle meydana gelen sosyal sarsıntı devam ettiği sürece sanığın suçundan
dolayı yaptırıma maruz kalmasında kamu yararının da devam edeceği düşüncesiyle,
muhakemeyi canlı tutan usul işlemlerinin zamanaşımını kesmesi gerektiğine dair yaygın
bir kanaat bulunmaktadır428. TCK’da da belli sebeplerle zamanaşımı kesilir ve süre
yeniden başlar, yani zamanaşımının kesildiği gün suçun işlendiği ilk gün gibidir. Bununla
birlikte Kanunumuz 67/4. maddesinde, kesilen zamanaşımının ucu açık şekilde sürüp
gitmesine göz yummamış, söz konusu fiil için öngörülen zamanaşımı süresine yarısının
eklenmesi hesabıyla bulunacak toplam süre biçiminde bir sınırlama öngörmüştür.
Zamanaşımı süresi ne kadar kesilirse kesilsin, sonuçta en fazla genel zamanaşımı
süresinin yarısı kadar uzayabilecektir. Örneğin suç tarihinde sekiz yıllık zamanaşımına
bağlı bir suçun zamanaşımı 12 yıl, 15 yıllık zamanaşımına tâbi bir suçun ise 22 yıl 6 ay
olabilecektir. Zamanaşımını kesen birden fazla neden varsa, iki kesilme tarihi arasında
asıl zamanaşımı süresi dolmuş ise, zamanaşımı süresinin yarısının toplanmasıyla
bulunacak tarih beklenmeyecektir429.

KUNTER, Nurullah, “Ceza Hukukunda Zamanaşımının Kesilmesi”, Adalet Dergisi, S.6, 1946, s. 547.
“Sanığa atılı suça öngörülen cezanın üst sınırı itibariyle TCK’nin 102/4’inci maddesi uyarınca 5 yıllık
asli dava zamanaşımına tabi olup, sanığın sorgusunun yapıldığı 12.3.1993 tarihinden karar tarihine
kadar zamanaşımını kesen herhangi bir neden bulunmaksızın bu sürenin geçmiş olduğu gözetilmeden…”
(Yargıtay Altıncı Ceza Dairesinin 7.12.2000 tarih ve 9521/9308 sayılı kararı; TAŞDEMİR, 2011, s. 292.)
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2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi Hakkındaki Görüşler

a. Dava Zamanaşımının Kesilmesini Kabul Etmeyen Görüş

Bu görüşü savunanlara göre, kanunun bir yandan her suç için zamanaşımı süresi
koyarken, bir yandan da birtakım usul işlemleriyle bu süreleri uzatma yoluna gitmesi,
süre koymakla hedeflediği amaca aykırılık teşkil etmektedir430. Zamanaşımı süresinin
kesilmesinin nedeni bu sürelerin kısa oluşu ise kanun koyucunun bu süreleri uzatmak her
zaman elindedir. Bu sistem aynı suçu işleyenlerin bazen farklı zamanaşımı sürelerine tabi
olmalarını gerektirmekte, bu da eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Suç işlendikten
sonra kanunda belirtilen süre geçmiş ve suç unutulmuşsa, failin yargılanması hususundaki
kamu yararı azalmışsa, delillerin toplanması ve ileri sürülmesi imkânsız veya çok zor bir
hale gelmişse, sadece bazı usul işlemlerinin yapılması bu düşüncelerin bir kenara
bırakılmasını ve kamuoyunda unutulmuş bir suçtan dolayı dava açılmasını haklı
gösteremeyecektir431. Bu görüşe göre, dava zamanaşımını kesen tek işlemin mahkûmiyet
hükmü olması gerekmektedir. Bunun nedeni, verilen hükümle birlikte ceza
zamanaşımının işlemeye başlamasıdır432.
Mukayeseli hukukta Yunanistan Ceza Kanununda dava zamanaşımının kesilmesi,
zamanaşımı kurumu ile bağdaşmadığı gerekçesi ile yer bulmamıştır433; ABD’de ise bu
husus yargıcın takdirindedir434.

430

KUNTER, 1946, s.548.
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b. Dava Zamanaşımının Her Türlü Usul İşlemiyle Kesilmesini Kabul Eden
Görüş

Bu görüşü savunan yazarlara göre, adalet mekanizması çalıştığı sürece,
zamanaşımının gerçekleştiğinden söz edilemeyecektir. Dolayısıyla adli makamlar suç
hakkındaki

soruşturmasını

sürdürdüğü

müddetçe

dava

zamanaşımının

durdurulamayacağı ifade edilmiştir. Suçluların cezalandırılması için gereken sürenin
cezasızlık kaynağı haline getirilemeyeceğini savunan bu yazarlar, davanın devam ettiğini
gösteren işlemler var olduğu sürece davanın zamanaşımına uğramasının doğru
olmayacağını belirtmektedirler. Dolayısıyla, zamanaşımı süresi içinde suçlunun
kovuşturulmasında kamu yararının daima bulunduğunu savunarak, yapılan her usuli
işlemin süreyi kesici etki göstermesini desteklemişlerdir435.
Karşılaştırmalı hukukta, Fransız Ceza Muhakemesi Kanununda soruşturma için
yapılan tüm işlemlerin zamanaşımını keseceği düzenlenmiştir436.

c. Dava Zamanaşımının Sadece Bazı İşlemlerle Kesilebileceğini Savunan
Görüş

Bu görüşü savunan yazarlara göre, tüm usul işlemlerinin zamanaşımını
kesmesinden bahsedilemez; bu durum, süreleri tarafların takdiri işlemlerine teslim etmek
anlamına gelebilecektir. Uzun süre hareketsizlikle geçmekte olan zamanaşımını dolmak
üzereyken basit bir işlemle yeniden başlatmanın; diğer deyişle toplum yararının ortadan
kalktığı bir davaya devam etmenin kimseye bir faydasının olmayacağı savunulmuştur. Bu
nedenle, sadece suç hakkında kamu adına önemli usul işlemlerinin yapılması durumunda

435

UZUN, 1994, s. 266.
Fransız Ceza Usul Kanunu’nun 7. maddesine göre suçun zamanaşımına uğraması için hiçbir soruşturma
ve kovuşturma işleminin yapılmamış olması gerekmektedir. (KOK, 2008, s. 29)
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kamu yararının varlığını ve suçun zamanaşımına uğramadığını kabul etmek gerektiği ileri
sürülmüştür437.
Belirli işlemlerin zamanaşımını keseceğini kabul eden bu görüş, kendi arasında
üçe ayrılmaktadır. Bir görüşe göre yalnız yargısal işlemlerin zamanaşımını kesebileceği
kabul edilmektedir. Bu görüşü savunanlara göre, devletin dava açmak ve davayı yürütme
görevi verdiği organların işlemlerinin zamanaşımını kesmesi kabul edilmiştir. Bunlar
dışındaki devlet organlarının, suçtan zarar görenin ya da suçlunun herhangi eylem ya da
işleminin zamanaşımını kesmeyeceği belirtilmiştir.
İtalyan Ceza Kanunu’nun 93. maddesinde, birtakım yargısal işlemlerin
zamanaşımını kesmesi kabul edilmesine rağmen, kural olarak savcıların eylemlerine
zamanaşımını kesici bir nitelik tanınmamıştır. Alman Ceza Kanunu’nun 78. maddesi
uyarınca da yalnız hakimin ve mahkemenin işlemlerinin zamanaşımını kesebileceği
düzenlenmiş, dava zamanaşımını kesen sebepler 12 bent halinde sayılmıştır ki burada da
şüpheliyle ilgisi bulunan ve fakat yalnızca mahkemece yapılan usuli işlemlerin yer aldığı
görülmektedir438.
Mahkemenin sırf zamanaşımını kesmek için yapmış olduğu işlemlerin kanunun
ruhuna aykırı olduğu, bu suretle kesilen zamanaşımı süresinin ölçüsüz nitelikte
uzayacağını savunan yazarlar da olmuştur. Bu nedenle de bu tür işlemlerle kesilen
zamanaşımının belirli bir sınırı aşmamasının kabulü gerektiği ifade edilmiştir439.
Diğer görüşe göre, yargısal işlemlerden sadece mahkûmiyet hükmünün
zamanaşımını kesmesi kabul edilmiştir. Bu fikri savunanlara göre gerçeği en doğru
biçimde ortaya çıkaran şey hüküm olduğuna göre, hüküm dışında hiç bir eylem ya da
işlem zamanaşımını kesici kuvvette olmamalıdır440.

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 266.
KOK, 2008, s. 29.
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d. Görüşümüz ve TCK’daki Durum

Zamanaşımının kesilmesi konusundaki üç temel yaklaşımdan; zamanaşımı
süresinin her türlü usul işlemiyle kesilmesini kabul eden görüşle, zamanaşımı süresinin
kesilmesini tamamen reddeden görüşün karması olarak adlandırabileceğimiz; belirli ve
sınırlı işlemlerle zamanaşımı süresinin kesilmesini savunan görüşten yanayız. Dava
zamanaşımı süresini kesme yetkisinin mahkeme ve savcı işlemlerine bağlanması bu
husustaki keyfiliğin önüne geçmektedir. Ancak asıl önemli olan, savcı ve mahkeme
işlemlerinden hangilerine zamanaşımını kesici etki tanınacağıdır. Yukarıda belirtildiği
üzere, karşılaştırmalı hukukta zamanaşımının kesilmesini kabul eden sistemlerde; her
türlü usuli işlemle zamanaşımının kesilmesi ve bazı işlemlerin zamanaşımını keseceğinin
açıkça sayılması şeklinde olmak üzere iki ayrı yaklaşım bulunmaktadır441.
Kanaatimiz, yoruma yer vermeyecek şekilde zamanaşımını kesen sebeplerin
açıkça belirtildiği ve aynı zamanda zamanaşımı süresinin kesilmelerle birlikte belirli bir
süreyi aşmayacağına ilişkin düzenlemenin doğru olduğu yönündedir. Nitekim, TCK
düzenlemesi de bu yönde olup, zamanaşımını kesen sebeplerin yorum yoluyla
genişletilmesi engellenmekte ve sanığın aleyhine olan zamanaşımının kesilmesi
kurumunun çelişkili ve istikrarsız uygulamalarla hukuka aykırı şekilde uygulanmasına
engel bir yapı ortaya konmaktadır.
Zamanaşımını kesen sebepler TCK’da sınırlı biçimde sayılmıştır (m. 67).
Düzenlemede zamanaşımını kesen sebepler; “şüpheli veya sanıklardan birinin savcı
huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, şüpheli veya sanıklardan
biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi
ve sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkûmiyet kararı verilmesi” olarak tahdiden
ifade edilmiştir.

441

TANER, 2008, s. 101.
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Görüldüğü üzere, kesme nedenleri açısından yeni kanun biraz daha cimri
davranmış, zamanaşımının kesilmesi sebepleri olarak 765 s. TCK’da sayılan yakalama,
celp veya ihzar müzekkerelerine yer vermemiştir. Ayrıca Ceza Kanunumuz, eski kanunda
dava zamanaşımını kesen sebeplerin 1 yıllık dava zamanaşımı öngörülen suçlarda her
türlü usuli muamele ile gerçekleşeceğini belirten 105. madde442 benzeri bir düzenlemeyi
de içermemektedir. Bu tercihin yerinde olduğu düşüncesindeyiz, çünkü zaten süreleri bir
hayli uzun tasarlayan Kanun’da buna ilaveten kesme sebeplerinin de geniş
düzenlenmesine gerek bulunmamakta, hiç değilse kesme sebeplerinin mümkün
olduğunca sınırlı bırakılması yerinde görünmektedir.

3. Dava Zamanaşımını Kesen Sebepler

a. İfade veya Sorgu

Türk Ceza Kanunu’nun 67/2-a maddesi gereğince savcının aldığı ifade veya
hakimin yaptığı sorgu443, zamanaşımını keser. Benzer düzenleme eski Ceza Kanununda
“adli makamlar önünde maznunun sorguya çekilmesi” biçiminde yer almaktaydı.
CMK’nın 2. maddesine göre ifade; “şüphelinin kolluk görevlileri veya
Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini”,
sorgu “şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini” ifade etmektedir. TCK’da
Cumhuriyet savcısı tarafından ifade alma işlemiyle zamanaşımının kesileceği

“Kanunun bir seneden aşağı müruru zaman tâyin ettiği hallerde her türlü usulî muamele müruru zamanı
keser.
Ancak 103'üncü maddeye göre müruru zaman işlemeğe başladığı günden itibaren bir seneden aşağı müruru
zamana tabi kabahat nev'inden suçlarda bir sene içinde mahkûmiyet kararı verilmemiş olursa hukuku
âmme dâvası müruru zamana uğrar.”
443
TCK’nın söz konusu 67/2-a maddesinde ‘‘şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin
alınması veya sorguya çekilmesi’’ denilerek, sanki savcının da sorgu yapabileceği gibi bir anlama yol
açılmaktadır. CMK’nın genel kuralları gereğince bu düzenlemeyi ‘‘şüphelinin savcı huzurunda ifade
vermesi; şüpheli veya sanığın hakim tarafından sorgusunun alınması’’ şeklinde anlamak uygun olacaktır.
442
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belirtilmiştir. Dolayısıyla, kolluk görevlilerinin almış oldukları ifade zamanaşımını
kesmeyecektir444.
İfade ya da sorgu sırasında zorunlu müdafi gereken hallerde, müdafi olmaksızın
işlem yapılması kesici etki göstermez445. Öte yandan, ifade ya da sorgunun istinabe
yoluyla alınması halinde zamanaşımı kesilecektir446. Yabancı ülkede bulunan sanığın
sorgusu, yabancı mahkeme tarafından yapılmış ise, Ceza Muhakemesi Kanunumuzdaki
kurallara uygun yapılmış olması şartıyla zamanaşımı kesilmiş kabul edilmelidir447.
Sanığın sorgusunun CMK’nın 147. maddesine uygun bir şekilde yapılmamış
olması nedeniyle geçersiz olması halinde; yapılan bu sorgu

-ister yurtiçinde yapılmış

olsun, ister yurtdışında- zamanaşımını kesen bir işlem olmayacaktır448. Bu cümleden
olarak, ifade veya sorgu öncesinde ilgilinin hukuken aydınlatılması gereken hususlar
(susma hakkı, müdafi hakkı gibi) bildirilmeden yapılan ifade veya sorgu işlemi hukuka
aykırıdır ve bu işlem sonucu edinilen beyan da hukuka aykırı bir delil olacaktır. Bu tür
kanıtlar hükme dayanak olamayacakları gibi449, zamanaşımını da kesemezler.
Sanığın sorgusunun yapılmasının kesici etki yapabilmesi için iddia olunan suça
karşı savunma beyanı şeklinde olması gerekir. Örneğin, keşifte hazır bulunan sanığa
birtakım

soruların

yöneltilmesi

sorgu

niteliğinde

olmayıp

zamanaşımını

kesmeyecektir450. Ancak sanığın iddianameye karşı diyecekleri sorulmuş ve CMK’nın
147 ve 191/3. maddelerine muvafık olarak savunması alınmış ise, zamanaşımı kesilmiş
kabul edilmelidir. Sanığın sorgulama esnasında susma hakkını kullanması halinde de
işlemin “sorgu” niteliğinde olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Duruşma hazır bulunan
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sanığa soru sorulması ise bu kapsamda sorgu niteliği taşımamaktadır. Bunun yanında
tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişinin sonradan aynı suçtan sanık olması durumunda, tanık
sıfatıyla önceden alınmış olan ifadesi zamanaşımını kesmeyecektir451.
Ek savunma452, birleştirilen dosyalarda sanığın yeniden dinlenmesi453, sanığın
sorgusu yapıldıktan sonra yazı ve imza incelemesi için davetiye ile duruşmaya
çağrılması454 ve bozma sonrası sanığa diyeceklerinin sorulması455 da zamanaşımını kesen
işlemlerden değildir. Aynı şekilde mahkemenin yerine getirmemiş olduğu usuli
eksiklikler nedeniyle sanığın sorgusunun tekrar yapılmasının gerektiği durumlarda, ikinci
defa çağrılarak sorgusunun yapılması işlemi, mahkemenin hatasının sanık aleyhine
yorumlanmaması gerektiğinden zamanaşımını kesici etkiye sahip değildir. Keza, sanığın
sorgusunun yapıldığı tutanağın hakim ve tutanak katibi tarafından imzalanmaması
halinde bu tutanağın ilgililer tarafından düzenlendiği şüpheli hale geleceğinden, imzasız
tutanakla yapılan sorgu zamanaşımını kesmeyecektir456.
Kanun nedeniyle görevli mahkemenin değişmesi halinde görevsiz hale gelmiş
mahkemede yapılmış olan sorgu zamanaşımını kesici nitelikte olup, görevli
mahkemedeki yeni sorgu, zamanaşımına etki etmeyecektir457. Ancak, mahkemenin suçun

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 270.
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‘‘...sanıklara yüklenen resmi belgede sahtecilik suçunun 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve sanıkların
lehine olan 5237 sayılı TCK’nın 204/1. Maddesindeki cezasının miktarı itibariyle tabi olduğu aynı Yasanın
66/1-e maddesinde öngörülen 8 yıllık asli dava zamanaşımının, usulüne uygun sorgu işlemi yapıldıktan
sonra verilen görevsizlik kararı üzerine görevli mahkeme huzurunda tekrarlanan sorgunun dava
zamanaşımını kesmeyeceği...’’(11. CD, 03.11.2009, 11841/12555)
451
452
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hukuki niteliğini değiştirmesi nedeniyle görevsizlik kararı vermesi durumunda hem
önceki mahkemedeki sorgu hem de yeni sorgu zamanaşımını kesecektir458.
Hâkim ve savcı dışında bir görevlinin ifade alması konusu üzerinde biraz durmak
gerekmektedir. Bilindiği üzere 4483 sayılı Kanun ile memurlar için özel soruşturma
yöntemleri belirlenmiş ve inceleme sırasında bazı kamu görevlilerine ifade alma yetkisi
de verilmiştir. Bu görevliler tarafından yapılan sorgunun niteliği hakkında TBMM’nin
25.4.1928 tarihli kararında Memurin Muhakemat Kanunu’na göre soruşturma yapan
makamların adli makamlardan sayılacağı belirtilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun
bu karara dayanan 8.4.1985 tarih, 61/196 sayılı içtihadında da,

İçişleri Bakanlığı

müfettişlerinin çağrısı üzerine, hakkındaki iddialara karşı savunma veren sanığın bu
beyanının zamanaşımını kesen nitelikte olduğuna karar verilmiştir459. Eski TCK’da “adli
makamlar önünde” sorgudan söz edildiğinden, içtihadın bu kapsamda şekillenmesi
normaldir. 5237 sayılı TCK yürürlüğe girdiği andan itibaren ise savcı veya hâkim dışında
bir görevliye savunma vermek zamanaşımını kesmeyecektir. Çünkü TCK’da yalnızca
savcının aldığı ifadeye ve hakim ve/veya mahkeme huzurunda sorguya çekilme
işlemlerine zamanaşımını kesici etki tanınmıştır. TCK sisteminde zamanaşımını kesen
sebepler sınırlı sayıda sayıldığına göre, bu sebeplerin yorum yoluyla genişletilmesi de
mümkün değildir. Bu nedenle, 4483 sayılı Kanun kapsamında yapılan ifade alma
işleminin zamanaşımı süresini kesmesi mümkün değildir. Fakat bu bağlamda, özel
soruşturma usulleri öngörülen kanunlar kapsamında alınan ifadelerin zamanaşımını
kesmesini mümkün hale getiren bir hükmün TCK’ya eklenmesinin isabetli olacağını
düşündüğümüzü de belirtmeliyiz.

‘‘...suçun niteliğine ilişkin bozma üzerine verilen görevsizlik kararı ile sonrasında görevli mahkeme
tarafından sanığın sorguya çekilmesi işlemlerinin zamanaşımını kesmesi karşısında, tebliğnamede dava
zamanaşımının gerçekleştiğinden bahisle hükmün bozulmasını öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.’’ (9.
CD, 9.3.2012, 2012-7798/2800)
459
TANER, 1953, s. 681; UZUN, 1994, s. 116; CERTEL, 2008, s. 85.
458
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b. Tutuklama Kararı

Özgürlüğü bağlayıcı nitelikteki tedbirler mülga 765 sayılı TCK’da daha geniş bir
biçimde kesme nedenleri olarak sayılmıştı. Adı geçen kanunun 104. maddesinde
“yakalama, tevkif, celp veya ihzar müzekkereleri” olarak belirtilen bu sebeplerden, 5237
sayılı TCK’da yalnızca tutuklama kararı yer almaktadır. Kanunun 67/2-b. maddesine göre
şüpheli ya da sanıklardan birisi bakımından tutuklama kararının verilmesi, zamanaşımını
kesecektir.
Tutuklama kararının hangi şartlar altında verilebileceği CMK’nın 100.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartların varlığı halinde tutuklama yetkisi yalnız ve ancak
yargıcın uhdesinde bir karar olarak soruşturma safhasında sulh ceza hakimi,
iddianamenin kabulünden itibaren ise mahkeme tarafından verilebilir. Tutuklama, kişi
özgürlüğünü en ağır biçimde sınırlayan bir koruma tedbiri olması nedeniyle sadece hakim
kararıyla uygulanabilmektedir460. Tutuklama kararının zamanaşımını kesmesi, sadece
tutuklama konusu suç bakımından geçerlidir, tutuksuz devam eden başka soruşturma
veya kovuşturma konusu suçun zamanaşımı etkilenmez461. Öte yandan, tutuklamanın
devamı kararı ise zamanaşımını kesmez462.
Yer bakımından yetki kamu düzeninden olmadığı için hâkim yer bakımından
yetkisiz olsa bile tutuklama kararı zamanaşımını keser. Madde yönünden yetki kuralları
ise kamu düzeninden olduğundan, görevsiz hakimin tutuklama işleminin zamanaşımını
kesici bir etkisinin olmaması gerekir463.
Kanun zamanaşımını kesen işlemin yapılmasını esas almaktadır, o halde işlemin
yapılmış olmasına rağmen evrakın kaybolması halinde işlemin her türlü delille ispatı

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul, 2007, s. 225.
KUNTER, 1951, s. 99; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 269.
462
1. CD., 23.10.2001, 2001/3275-3807
463
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 268.
460
461
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mümkün görülmektedir464. Tutuklama kararının verildiği tarih itibarıyla zamanaşımı
kesilecektir. Sanık ya da şüphelinin kaçması ya da tutuklamanın itirazen kaldırılması,
kesilmiş olan zamanaşımına etki etmeyecektir. Buna karşılık, bir defa tutuklama kararı
verilmiş sanık hakkında aynı suçtan tekrar tutuklama kararının verilmesi gibi işlem
hatalarında zamanaşımı kesilmeden devam edecektir465.
Yurt dışında yakalanan sanığın Türk makamlarına iade amacıyla tutuklanması da
dava zamanaşımını kesen bir işlem niteliğindedir466. Öte yandan, 1412 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu yürürlükte iken verilmiş gıyabî tutuklama kararları, 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kaçaklara ilişkin 248/5. maddesi ayrık kalmak
üzere,

yakalama emri niteliğine dönüşür.

5320 sayılı Kanunun beşinci maddesi

delaletiyle CMK’nın 248/5. maddesi uyarınca yurtdışında bulunan kaçak sanık veya
şüpheli hakkında mahkeme veya sulh ceza hakimi tarafından gıyapta tutuklama kararı
verilebilir. Bu durumda da tutuklama kararı zamanaşımını kesebilirdi, ama gıyabi
tutuklamadan önce bir kaçaklık kararı vermekten gerektiğinden ve bu karar ile birlikte
TCK’nın 67/1. maddesi gereğince zamanaşımı duracağından dolayı gıyabi tutuklamanın
kesici fonksiyonu doğmayacaktır. Çünkü işlemeyen zamanaşımı kesilmez.
Kanun, ‘‘şüpheli veya sanıklardan biri hakkında’’ dediğine göre, iştirak halinde
işlenen suçlarda şeriklerden birinin tutuklanması, tüm şüpheli veya sanıklar yönünden
zamanaşımını kesecektir467.

EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1018. Artık tüm kararların elektronik ortamda verildiği
günümüz Adliyelerinde bu husus, ancak sisteme bir müdahale nedeniyle verilerin silinmesi ve aynı
zamanda fiziki evrakın da kaybolması gibi çok ender durumlarda ortaya çıkabilecektir.
465
CGK E. 1996/65, K. 1997/73, T. 01.04.1997 (MERAN, 2004, s. 329).
466
‘‘Sanık Fransa’da 18.8.1998 günü Türkiye’ye iade amacı ile Türk makamlarına niyabeten
tutuklanmıştır. Bu tutuklama işlemi TCY’nin 104. maddesinin 1. fıkrasında sayılan dava zamanaşımını
kesen nedenlerden olan ‘tevkif’ niteliğinde bir işlem olup, sanığın kaçmasını engellemek ve Türkiye’ye
iadesini sağlamak için 7.1 1999 gün ve 13.12.1999 tarihleri arasında 11 ay 6 gün sürmüştür. Bu işlem Türk
makamlarına niyabeten yapılmış ve dava zamanaşımını kesen nedenlerden olan bir tutuklama kararıdır. O
halde Fransa’da sanığın 18.8.1998 tarihinde Türk makamlarına niyabeten tutuklanması ile dava
zamanaşımım kesilmiş olup, asli zamanaşımı gerçekleşmemiştir.’’ CGK E. 2000/4-50, K. 2000/52, T.
28.03.2000 (TAŞDEMİR, 2011, s. 284) Aynı görüşte, DEMİRBAŞ, 2020, s. 772. Taner (F. G) ise 765
sayılı TCK’da zamanaşımını kesen işlemin tutuklama müzekkeresi çıkarılması, 5237 sayılı yasaya göre
zamanaşımını kesen işlemin de tutuklama kararı verilmesi olarak belirtilmiş olmasından bahisle aksi
görüştedir (TANER, 2008, s. 141).
467
KOCA-ÜZÜLMEZ, 2017, s. 720.
464
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c. İddianame Düzenlenmesi

Ceza Kanunumuzun 67/2-c. maddesi, göre, iddianame düzenlenmesi işlemini o
suça ilişkin dava zamanaşımını kesen nedenlerden biri olarak belirlemiştir. 765 Sayılı
TCK’da “mahkemeye yazılan iddianame” ifadesi yer almakta iken, 5237 Sayılı TCK’da
“iddianame düzenlenmesi” ifadesinin kullanılması farklı yorumlara neden olmuştur. Zira
bir görüşe göre iddianame düzenlendiği tarihte468; diğer görüşe göre ise yazılan
iddianamenin mahkemeye teslim tarihinde zamanaşımı kesilecektir469. Kanunun
lafzından anlaşılan, iddianame düzenlenmesinin dava zamanaşımının kesilmesi için
yeterli olduğudur; yoruma yer bırakmayan açıklıktaki bu düzenleme karşısında
kanaatimizce

iddianamenin

mahkemeye

sunulduğu

tarihi

gözetmek

isabetli

olmayacaktır470.
İddianamenin mahkemesince değerlendirilmesi sürecinde zamanaşımı dolduğu
takdirde hangi kararın verileceği kanunda öngörülmemiştir. Bize göre, mahkeme bu
evrede zamanaşımı meselesine hiç girmeden yalnızca iddianameyi değerlendirmelidir.
Şayet iddianame kabul edilirse, düzenlenme tarihi itibarıyla zamanaşımı kesilmiş
olacağından zamanaşımı yeni bir süreye sahip olacaktır; iddianame iade edilmiş ise
iddianameye bağlı bir kesme nedeni ortaya çıkmış olmayacağından savcı zamanaşımı
nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilmelidir. Çünkü mahkemece kabul
edilmemiş bir iddianame; reddedilmiş bir iddianamedir, doğmadan ortadan kalkmıştır471.
Aynı düşünceden hareketle, iddianamenin iadesi halinde sadece ikinci sefer
düzenlenen iddianamenin zamanaşımını keseceği görüşündeyiz, zira artık ilk iddianame
‘yoktur’. Aksi takdirde, iddianamenin iadesi sonrası yeniden başlayan soruşturmada

DEMİRBAŞ, 2020, s. 773; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 791.
SOYASLAN, 2020, s. 622.
470
Öte yandan, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 17.03.2015 tarih ve 2-37/47 sayılı kararında zamanaşımının
kesilmiş sayılması için iddianamenin mahkemece kabulünü aramıştır. (Karar ve değerlendirme için bkz.
İÇEL, 2018, s. 800).
471
ÖZAR, 2010, s. 190
468
469
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zamanaşımı dolarsa ‘‘kesme nedeni var’’ kabul edilip soruşturmaya devam edilmesi
yahut yeni soruşturmada yeni deliller ışığında takipsizlik kararı verilmesi gibi durumlar
da izah edilemeyecektir. Bununla birlikte, ilk iddianamenin zamanaşımını keseceğini
savunan görüşler de bulunmaktadır472; ancak bu yaklaşımın iddianamenin iadesinden
sonraki süreçte ikinci iddianamenin mutlaka düzenleneceği varsayımına dayanmak gibi
bir yanlışı barındırdığı kanısındayız.
Bazı özel yargılama usullerini öngören kanunlar473 Cumhuriyet savcıları dışındaki
kişilere, iddianameye benzer nitelikteki belgeleri düzenleme yetkisi vermiştir. Bu
belgelerin varlığı halinde doğrudan mahkemeye sunularak dava açılabilmekte, ayrıca
iddianameye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tutanaklarla dava açılması halinde ise
iddianame dışındaki belgelerin, iddianame ile aynı etkiyi doğursa dahi zamanaşımını
kesmeyeceğini, bu konuda aleyhe sonuç doğuran kıyas yapmanın doğru olmayacağını
vurgulamak gerekmektedir474. Öte yandan, iddianameye benzer nitelikteki belgelerle
kamu davasının açıldığı suçları da içerecek şekilde TCK’da değişiklik yapılarak,
iddianameyle sanık olan şahıslar ile iddianame niteliğindeki belgelerle sanık olan şahıslar
arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılmasının isabetli olacağı düşüncesindeyiz.

d. Mahkûmiyet Kararının Verilmesi

Sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmü de zamanaşımını kesen nedenlerden
biridir (TCK m. 67/2-d). Kuşkusuz, burada kastedilen kesinleşmemiş mahkûmiyet
kararlarıdır. Karar kesinleştikten sonra artık bu hüküm ceza zamanaşımını başlatan bir
sebebe dönüşecektir.

GÜNAY, 2008, s. 48.
6831 sayılı Orman Kanunu m. 82, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.114, 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu m. 53.
474
CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 791.
472
473
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Hükmün Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olması gerekmektedir475. Yabancı
mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için
kesinleşmiş olması gerektiğine göre, doğal olarak yabancı mahkeme kararları dava
zamanaşımı sürecinde söz konusu olamayacaktır476.
Kanunda yalnızca mahkûmiyet hükmünden bahsedildiği için beraat hükmü
zamanaşımını kesmeyecektir. Aynı şekilde hükmün açıklanmasının geri bırakılması,
müsadere, birleştirme, ayırma, yetkisizlik ve ön ödeme gibi kararlar da zamanaşımını
etkilemez. Görevsizlik nedeniyle bozulan mahkûmiyet kararlarının zamanaşımını kesip
kesmeyeceği konusunda da doktrindeki hakim görüş, görevsiz mahkemece verilen
hükmün

zamanaşımını

kesmemesi

yönündedir477,

Yargıtay

kararları

da

bu

doğrultudadır478. Aksi takdirde görev yününden yetkisi bulunmayan mahkemenin
vereceği hükümsüz kararlara zamanaşımını kesici etki tanınmış olurdu. Mahkûmiyet
kararı Yargıtay incelemesinde bozulduktan sonra yerel mahkemenin bozmaya uymayıp
önceki kararında direnmesi durumunda, ortaya yeni mahkûmiyet kararı çıkmış
olacağından dava zamanaşımı bir kez daha kesilecektir479. Mahkûmiyet hükmü aleyhine
temyiz yoluna başvurulmuş ve karar Yargıtay tarafından bozulmuş dahi olsa, önceki
kesme sebebi geçerliliğini devam ettirecektir480.
Mahkûmiyetin zamanaşımını kesici etki yapması için tefhim ya da tebliğ şart
değildir. 765 sayılı TCK’nın 104. maddesinin ilk halinde bir usul işleminin zamanaşımını
kesebilmesi için sanığa tebliği gerekmekteydi; 11.6.1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunla bu
şart kaldırılmıştı. 5237 sayılı Kanunda da tebliğin gerektiği yönünde düzenleme

ÇAKIR, Murat, ‘‘Türk Ceza Hukukunda Zamanaşımı’’, İÜHFM, C. LXXI, S. 1, 2013, s. 223.
a.g.m., s. 223.
477
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1017; KUNTER, 1946, s. 552; DÖNMEZER-ERMAN, s.
266; ÖNDER, 1989, s. 292.
478
Örneğin CGK, 25.09.2001, 6-168/171 sayılı kararı için bkz. TAŞDEMİR, 2011, s. 276.
479
CGK, 2.05.1991, 149/192 (GÜNAY, 2008, s. 55); Aynı görüşte, DÖNMEZER- ERMAN, 1997, s. 267.
480
CERTEL, 2008, s. 96.
475
476
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olmadığına göre, mahkûmiyet hükmünün zamanaşımını kesmesi için sanığa ya da
müdafiine tebliğe ihtiyaç bulunmamaktadır481.
5235 sayılı Kanunun bölge adliye mahkemelerine ilişkin hükümleri ile Ceza
Muhakemesi Kanununun istinaf kanun yoluna ilişkin 272 ve devamı maddelerinde
düzenlenmiş bulunan iki dereceli yargı sistemimizde, bölge adliye mahkemesinin
verebileceği karar türleri ‘‘esastan ret, düzelterek esastan ret, bozma ve davanın yeniden
görülmesi’’ olarak belirlenmiştir. Dava yeniden görüldüğünde verilecek karar da iki
türlüdür; başvurunun esastan reddi veya CMK’nın 223. maddesinde sayılan hükümlerden
birinin verilmesi. Dolayısıyla bölge adliye mahkemelerinin mahkûmiyet hükmü vermesi
de mümkündür. Çünkü CMK’nın 280/1-e maddesine göre davanın yeniden görülmesine
karar verildikten sonra, duruşma sonunda Bölge Adliye Mahkemesi aynı maddenin ikinci
fıkrası gereğince ya yerel mahkeme hükmünü kaldırarak dosyayı kendisi ele alır ya da
istinaf başvurusunu esastan reddeder. İstinaf dairesi ilk seçenekte yeniden kuracağı
hükümle (şayet bu mahkûmiyet hükmü olursa) TCK’nın 67/2-d maddesi gereğince
zamanaşımını kesmiş olacaktır. Yeniden yapılan duruşmada önceki mahkûmiyet kararı
doğru bulunursa yeniden bir mahkûmiyet kararı verilmez, başvuru esastan reddedilir, bu
durumda önceki mahkûmiyetin zamanaşımını kesici etkisi devam eder.
CMK’nın 286/2. maddesinde sayılan, temyiz edilemeyecek Bölge Adliye
Mahkemesi kararları bakımından ise dava zamanaşımını kesen bir sebepten değil, ceza
zamanaşımını başlatan bir sebepten söz edilebilir. Aynı maddenin üçüncü fıkrası ile
getirilen istisna suçlar hakkında verilecek mahkûmiyet kararları ise kesin nitelikte
olmayacağından, bu fıkra kapsamındaki suçlarda zamanaşımını kesen bir neden ortaya
çıkacaktır.

481

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 268.
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4. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları

a. Süreler Bakımından

Dava zamanaşımının kesilmesinin birincil sonucu, kesme sebebinin gerçekleştiği
zamana kadar geçen zamanaşımı süresinin yanarak kesme gününden itibaren yeni bir
zamanaşımı süresinin başlamasıdır. Kesilme üzerine başlayan yeni zamanaşımı süresi
kesme sebebinin gerçekleştiği günden başlamaktadır. Bu durumda kesme sebebinin
meydana geldiği gün zamanaşımı süresinin ilk günü olarak hesap edilecektir482. Birden
fazla kesme sebebinin varlığı halinde ise son sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren
zamanaşımı sıfırdan işlemeye başlayacaktır.
TCK’da, zamanaşımı kesilince yeniden başlayan süre için bir üst sınır
belirlenmiştir (m. 67/4). Buna göre, zamanaşımını kesen bir işlem neticesinde, kesilme
gününden itibaren yeniden başlayacak zamanaşımı süresi, “kanunda belirtilen sürenin en
fazla yarısına kadar” uzayacak ve bu sınıra ulaştığında zamanaşımı süresi kendiliğinden
dolacaktır.
Kanunda belirtilen ‘‘en fazla yarısına kadar” ibaresi hakkında, zamanaşımının
doğrudan bir buçuk katına çıktığı483 ve üst sınırı aşmamak kaydıyla kesildiği kadar
uzadığı484 şeklinde iki faklı görüş bulunmaktadır. Bu konuda hakim görüş, kesme
sebebinin ortaya çıkmasının asıl zamanaşımı süresini kendiliğinden bir buçuk katına
çıkarmayacağı yönündedir. Ancak kesme sebepleri ne kadar fazla olursa olsun, esas
zamanaşımı süresine yarısının eklenmesi ile elde edilecek süre aşılamayacaktır. Kanun
koyucu, kesme sebebinin gerçekleşmesi halinde sürenin doğrudan bir buçuk katına
çıkmasını isteseydi kanunda “en fazla” ifadesinin yer almaması gerekirdi. Bu ifade

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 272; ÖNDER, 1989, s. 296; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s.
1019; KUNTER, 1946, s. 552.
483
HAFIZOĞULLARI, http://www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/davacezanin%20dus.doc.
484
TANER, M. T., 1953, s. 796; İÇEL vd, 2000, s. 354.
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zamanaşımı süresinin aşamalı olarak tespit edileceğini ve sınırın da cezanın bir buçuk katı
olduğunu göstermektedir.
Bu hesaplamaya bir örnek vermek gerekirse, 8 yıllık zamanaşımına tabi bir suçta
zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten 1 sene sonra kesilmişse, toplam zamanaşımı
süresi 12 yıl değil 9 yıl olacaktır. Aynı süreçte diyelim ki yedinci senede bir kesme nedeni
daha gerçekleşti; eğer TCK m. 67/4 olmasaydı, failin zamanaşımı süresi toplamda 15 yıla
çıkmış olacaktı ki, bu durumun yeni kesme sebepleriyle nihayetsiz olarak sürmesi
mümkündür. O nedenle kesintili zamanaşımı bu örnekte 12 yılda dolacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da, iki kesme nedeni arasında dava
zamanaşımının asıl süresi dolmuşsa artık bir buçuk kat üzerinden hesap etmeye gerek
kalmamasıdır, o davanın düşmesi gerekir485.
Zamanaşımı süresinin hesabı TCK’nın 72. maddesinin birinci fıkrasına göre
yapılacaktır486. Hesabın yıl olarak yapılıp, ay olarak belirlenen sürelerle artırım
yapılmasının gerekli olduğu durumlara 13.12.1939 tarih ve 25-58 sayılı İçtihadı
Birleştirme Kararı ile açıklık getirilmişti. Buna göre; seneden sonra gelen bir aşağı zaman
birimi ay olduğuna göre, sene baz alınarak yapılan artırım ve eksiltmeler ay üzerinde
yapılacaktır. Dolayısıyla 15 senelik zamanaşımı süresi yarı oranda artırıldığında 22 yıl 6
ay olarak ifade edilmelidir487.
Karşılaştırmalı hukukta, Fransız Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda
kesilmenin sınırı hakkında bir hüküm bulunmaması, kesilmelerin sınırsız olduğu şeklinde
bir uygulamanın yerleşmesine yol açmıştır. İsviçre ve İtalya Ceza Kanunlarında normal

‘‘…Dava zamanaşımını kesen son işlem olan sanığın sorgusunun yapıldığı 25.3.2002 ile mahkemenin
direnme hükmünün verildiği 18.4.2007 tarihleri arasında asli dava zamanaşımının dolmuş olduğu
anlaşılmaktadır.’’ CGK, 26.1.2010, 4-246/9 (TAŞDEMİR, 2011, s. 299)
486
TCK m. 72/1: “Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört
saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir.”
487
YARBAŞ-BAĞCI, 1999, s. 39.
485
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sürenin yarısının ilave edileceği, Almanya’da ise sürenin bir katı kadar uzayacağı kabul
edilmiştir488.

b. Suç Ortaklarına Etkisi Bakımından

İştirak halinde işlenmiş bir suçta, ortaklardan biri hakkında zamanaşımını kesen
sebep ortaya çıkmışsa, bunun diğer suç ortaklarına etkisinin olup olmayacağına dair
nesnel ve öznel olarak adlandırılan iki yaklaşım, iki sistem söz konusudur.
Nesnel sistem fiille ilişkili olup, suça katılan ortakların herhangi biri hakkında
yapılan işlemin tüm suç ortakları yönünden zamanaşımını keseceğini ifade etmektedir.
Öznel sistem ise süreyi kesici nedenlerin kişiye özgü olması, bu nedenle her bir ortak
hakkında gerçekleşen kesici işlemin yine sadece o ortak bakımından geçerli olması ve
böylece diğer ortaklar bakımından zamanaşımının kesilmemesi anlamına gelmektedir489.
Karşılaştırmalı hukukta öznel sisteme örnek olarak Alman Ceza Kanunu, nesnel sistemi
takip eden ülkelere örnek olarak da İtalya ve Fransa gösterilebilir490.
Mülga 765 sayılı TCK’da bir suçun zamanaşımını kesen işlemlerin, o suça iştiraki
hangi düzeyde olursa olsun tüm suç ortakları bakımından, kaçan veya ele hiç
geçirilememiş meçhul ortaklar bakımından dahi geçerli olacağı ifade edilmiştir491.
Maddedeki ‘dahi’ bağlacı, takibat yapılmakta olan sanık veya zanlılar için zaten
zamanaşımının kesileceği anlamını çıkarsatmakta, sonuçta nesnel sistemin var olduğu
sonucunu temin etmekteydi492. Buna rağmen Yargıtay, 765 sayılı TCK’da dava
zamanaşımının kesilmesini sadece haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılamayan

ÖNDER, 1989, s. 296.
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 272.
490
ÖNDER, 1989, s. 287.
491
765 sayılı TCK m. 106:‘‘bir suçtan dolayı yapılan ve müruru zamanı kesen muameleler o suçlarda her
ne suretle olursa olsun iştiraki olup da aleyhlerinde takibat veya tahkikat yapılmamış olan kimseler
hakkında dahi müruru zamanı keser.’’
492
KUNTER, 1951, s. 79; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 274; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s.
1021.
488
489
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faillere özgü bir biçimde yorumlamakta, kural olarak öznel sistemin geçerli olduğu
sonucuna varmaktaydı493.
5237 sayılı TCK’nın 67/2. maddesinde de kesilme nedenleri sayılırken, sebepler
birden fazla şüpheli veya sanığın bulunması halini de kapsar biçimde kaleme alınmış,
herhangi bir suç ortağı yönünden gerçekleşen kesme sebebinin diğer suç ortakları
bakımından da geçerli olacağı ortaya konulmuştur. Söz konusu düzenleme kesme
sebeplerinin kurgulanmasında suçlunun değil, suçun temel alındığını göstermektedir494.
Nesnel sistemi benimseyen 5237 Sayılı TCK’da zamanaşımının suç ortaklarına etkisi
bakımından; ortaklığın maddi iştirak, manevi iştirak, beraber işleme ya da yardım etme
şeklinde olması halleri arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Bu durumda suça
katılmanın derecesi ne olursa olsun, sanıklardan biri hakkında oluşan kesme nedeni, diğer
ortaklar bakımında da zamanaşımını kesecektir. Bu uygulama kamu davasının
bütünlüğünü koruduğu gibi, adil yargılama ve sanıklara eşit davranışta bulunulmasını da
sağlamaktadır. Fakat elbette, suç ortaklarından birisi hakkında yanlışlıkla zamanaşımı ile

Örneğin bkz. Yargıtay CGK 27.4.1999 tarih ve E. 1999/6-82, K. 1999/81 sayılı kararı: ‘‘...Sanık,
hakkında takibat ve tahkikat yapılmayan konumunda değildir. Bu nedenle diğer sanıklar hakkındaki
zamanaşımını kesen işlemlerin sanığa sirayet etmesi sözkonusu olmayıp yargısal uygulamalar da bu yönde
istikrar kazanmıştır. Nitekim; Ceza Genel Kurulunun 28.6.1965 gün ve 275/D-3 sayılı kararı da bu
doğrultudadır.’’ Hakkında açılan suç ortaklarından her biri için gerçekleşen zamanaşımı, ayrı ayrı kişiler
izlenerek, öznel biçimde değerlendirilmeyecek; tersine ortaklardan en son kesmenin söz konusu olduğu
failinkine göre hesaplanacaktır. Adalette eşitlik/ahlakilikle davada birlik ve zamanaşımının toplum
yararına olması, nesnel sistemde bu sonucu doğurmaktadır. Esasen T.C. Yasasının 106. maddesinin karşıt
kavramı da bunu doğrulamaktadır." diyerek kural olarak öznel sistemin geçerli olduğunu ifade etmiştir.
Aynı kararda çoğunluk görüşünden ayrılan Sami Selçuk, 765 sayılı TCK’nın zamanaşımının kesilmesi
bakımından sahip olduğu sistemi şu şekilde ortaya koymuştur:‘‘...Özellikle benimsenen bu nesnel sistemin
ışığı altında ortaya çıkan sorunların çözümü şöyle olmak gerekir: 1- Hakkında açılan suç ortaklarından
her biri için gerçekleşen zamanaşımı, ayrı ayrı kişiler izlenerek, öznel biçimde değerlendirilmeyecek;
tersine ortaklardan en son kesmenin söz konusu olduğu failinkine göre hesaplanacaktır. Adalette
eşitlik/ahlakilikle davada birlik ve zamanaşımının toplum yararına olması, nesnel sistemde bu sonucu
doğurmaktadır. Esasen T.C. Yasasının 106. maddesinin karşıt kavramı da bunu doğrulamaktadır."
2- Hakkında dava açılmamış, hiç yakalanmamış, suçlanmamış, hatta kimliği belirlenmemiş suç ortakları
için de durum böyledir. T.C. Yasasının 106. maddesinde geçen "dahi" sözcüğünün karşıt kavramından ve
de bu maddenin "haydisellik/önceliklelik/evleviyet (a fortiori) kuralıyla yorumundan bu anlam çıkmakta,
esasen T.C. Yasasının nesnel sistemi benimsediği bu maddeyle belirginleşmektedir. Nitekim İtalyan
Yargıtayının kararları da bu doğrultudadır…’’ Yargıtay Kararları Dergisi, cilt 25, sayı 8, Ağustos 1999, s.
1119 vd.
494
CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 789, SOYASLAN, 2020, s. 623; HAFIZOĞULLARI-ÖZEN,
2011, s. 541; ÖZTÜRK-ERDEM, 2020, s. 614; ÖZGENÇ, 2006, s. 738.
493
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düşme kararının verilmesi ve bu kararın kesinleşmiş olması, diğer ortaklar bakımından
zamanaşımı uygulamasını etkilemeyecektir495.
765 sayılı TCK döneminde bir kişi hakkında sanık sıfatıyla dava açılmasından
sonra yapılan yargılama neticesinde beraatına karar verilmesi halinde, bu kişi hakkında
yapılan işlemlerin zamanaşımını kesici etkilerinin diğer suç ortakları yönünden uygulanıp
uygulanmayacağı tartışmalıydı. Bunun nedeni olarak ise kanunda suça katılan
kimselerden bahsedilmesi gösterilmiştir, suça katılmadığı anlaşılan bir kişi hakkındaki
işlemlerin asıl sanıklar bakımından etkili olması kabul edilmemiştir496. 5237 sayılı TCK
bakımından ise 67. maddede şüpheli hakkında yapılan işlemlerin de zamanaşımını
keseceği açıkça belirtilmiş olduğuna göre, sonradan beraat etse de herhangi bir şüpheli ya
da sanık hakkında yapılan kesici işlem, diğer (asıl) suç ortakları bakımından da
zamanaşımını kesecektir.
Birden fazla suç nedeniyle yargılanan sanığın, yargılanmakta olduğu suçlar
nedeniyle ortaya çıkan her kesme sebebi yalnızca ait olduğu suça ilişkin zamanaşımı
süresini kesecektir. Ancak zincirleme suçta birden fazla suçun aynı suç işleme kararı
altında işlenmesi ve kanun gereği ortada cezalandırılması gereken tek bir suç bulunması
nedeniyle, zincirin içindeki herhangi bir fiil hakkında zamanaşımını kesen bir işlem
meydana gelirse, zincirin tamamı için de zamanaşımı kesilecektir497.

ÖZGENÇ, 2006, s. 738.
KUNTER, 1946, s. 565; UZUN, 1994, s. 129.
497
CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 791.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZA ZAMANAŞIMI

I. CEZA ZAMANAŞIMININ TEKNİK GÖRÜNÜMÜ

A. Kavram ve Kapsam

1. Tanım

Ceza zamanaşımı498, kesin hükümle sonuçlanmış bir ceza kararının, kararın
verildiği tarihten itibaren belirli bir sürenin geçmesi ile infaz edilememesi durumunda,
devletin infaz yetkisinin ortadan kalkmasını ifade etmektedir499. Bu zamanaşımı türünde,
“hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden
itibaren” kanunda yazılı süre süre geçince, ceza infaz edilmez500. Kanunumuz bu süreleri,
cezanın tür ve miktarına göre değişen biçimde belirlemiştir (TCK m. 68/1).
“İnfazın herhangi bir suretle kesintiye uğraması” akıl hastalığı nedeniyle infazın
kesintiye uğraması, cezaevinden firar etmek gibi durumlarda söz konusu olacaktır501. Bu
gibi hallerde, TCK’nın 68/son maddesi gereğince ceza zamanaşımı, infazın kesildiği
günden itibaren işleyecek, ancak daha önce çekilmiş olan ceza süre hesabında dikkate
alınacaktır.

Doğru tabirin “ceza” değil, “infaz zamanaşımı” olması gerektiği hakkında bkz. ÖZGENÇ, 2014, s. 861.
Biz de aynı görüşte olmakla birlikte, pratik açıdan kanundaki tabire bağlı kalmayı seçtiğimizden, tezimizde
‘‘ceza zamanaşımı” tabirini kullanmaya devam edeceğiz
499
KUNTER, 1951, s. 117; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 280.
500
765 sayılı Kanunda ceza “ortadan kalkar” denmekteydi.
501
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 285; DEMİRBAŞ, 2020, s. 779. Akıl hastalığı gibi haklı bir nedenle
infazın kesintiye uğraması durumunda da, aslında infaz süreci içinde bulunulduğunu savunan görüş için
bkz. EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1013.
498
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Ceza zamanaşımının tartışmalı yönleri ve aldığı eleştiriler dava zamanaşımına
göre çok daha fazladır. Zira, tüm delillerin toplanıp suçun kesin hükümle tespit
edilmesinden sonra, aradan belirli bir sürenin geçmesi ile verilmiş olan cezanın
infazından vazgeçilmesinin cezadan kaçmayı teşvik ettiği, cezaların kesinliği konusunda
kamuoyundaki kanaati zedeleyici bir etkiye neden olduğu ileri sürülmüştür. Cezasını
çekmek için teslim olan hükümlü ile cezadan kaçmak suretiyle cezaya daha çok layık
olduğunu gösteren hükümlü arasında eşitsizlik ve adaletsizlik doğurduğu ifade
edilmiştir502. Toplumda büyük yankı uyandıran ve mahkûmiyet kararı ile suçluluğu
kesinleşen suçlunun, cezalandırılmasındaki kamu tatmininin belirli bir sürenin geçmesi
ile yok olacağı tezinin doğru olmadığı da ileri sürülerek, en azından ağırlaştırılmış
müebbet ya da müebbet gibi suçların cezasının zamanaşımına uğramaması gerektiği ileri
sürülmüştür503.
Buna karşın, dava zamanaşımını kabul eden görüşlerden “delillerin kaybolması”
haricindeki diğer tüm görüşler ceza zamanaşımı için de geçerlidir. Ayrıca, etkisi
kaybolmuş bir hükmün infazının isabetli olmayacağı, bu durumun infazın ıslah amacını
gerçekleştirmeyeceği, kamuoyunda unutulmuş olması nedeniyle böyle bir infazda sosyal
bir fayda bulunmadığı hatta kamuoyunda acıma duygusunun doğabileceği, aradan geçen
süreçte hükümlünün kişiliğinin de değişmiş olabileceği kabul edilmiştir504.
Ceza zamanaşımı süreleri dava zamanaşımı sürelerine göre daha uzun
tutulmuştur. Bunun nedenini zamanaşımı kurumunun dayandığı görüşte aramak gerekir.
Zira davada suçun işlendiği hakkında yalnızca şüphe vardır, buna karşılık kesin hüküm
suça dair bir gerçeklik ifade ettiği için daha derin iz bırakacak, bu nedenle de geç
unutulacaktır505. Bu sebebin yanı sıra, suç delillerinin mahkemece değerlendirilmiş

DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 281.
UZUN, 1994, s. 157.
504
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 281; ÖNDER, 1989, s. 297; KUNTER, 1951, s. 117.
505
TANER, 1953, s. 688.
502
503
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olması ve mahkûmiyet hükmünün verilmesinin, olayın toplum hafızasında daha uzun süre
yaşamasına neden olması da bir gerekçe olabilir506.
Karşılaştırmalı hukukta, Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde ceza zamanaşımı
uygulanmaktadır. Ancak bazı ülke kanunları, işlenen suçu ve failin kişisel niteliklerini
göz önünde bulundurarak ceza zamanaşımının çerçevesini belirlemektedirler. Örneğin
İtalyan Ceza Kanunu’nda mükerrirlerin, suçu itiyat haline getirenlerin veya suç işlemeyi
meslek haline getirenlerin cezalarının zamanaşımına uğramayacağı belirtilmiştir507. Yine
başka kanunlarda da bazı suçlardan mahkûmiyet ile süresiz hürriyeti bağlayıcı cezaların
zamanaşımına uğramayacağı kabul edilmiştir. Bu suçlar arasında da özellikle insanlık
aleyhine işlenen suçlar öne çıkmaktadır.
Alman Ceza Kanunu’nun 79. maddesinde soykırım suçlarına ilişkin cezalara ve
ömür boyu hapis cezalarına zamanaşımı hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Avusturya Ceza Kanunu’nda da ceza zamanaşımı kuralına istisna olarak insanlığa karşı
işlenen suçlar belirtilmiştir.

Danimarka Ceza Kanunu’nda hafif cezalarda ceza

zamanaşımı kabul edilmekle birlikte, ağır cezalarda 10 senelik sürenin geçmesi halinde
infaz için Adalet Bakanı’nın izni aranmaktadır. Rus Ceza Kanunu’na göre ise ölüm ya da
ömür boyu hapis cezası gerektiren bir cezaya mahkûm olan kişi hakkında zamanaşımının
işleyip işlemeyeceğine mahkeme karar verecek, insanlığın barış ve huzuruna karşı işlenen
suçlarda ise zamanaşımı uygulanmayacaktır508.

506

SOYASLAN, 2020, s. 624.
BURGUL, Ferhat, ‘‘Türk Ceza Kanununda Dava ve Ceza Zamanaşımı’’, İstanbul Üni. Kamu Hukuku
ABD,
yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, İst. 2009, s. 92.
508
a.g.e., s. 93.
507
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2. Ceza Zamanaşımına Uğramayan Suçlar

a. Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlardan Verilen Cezalarda Zamanaşımı509

Zamanaşımına dair genel kuralın istisnalarından birini uluslararası suçların
oluşturduğunu yukarıda dava zamanaşımı bölümünde izah edilmişti. Soykırım, insanlığa
karşı suç ve bu tür fiiller kapsamındaki örgüt suçlarına dava zamanaşımının
uygulanmamasında bir tereddüt bulunmamaktadır (TCK m.76/4, m. 77/4 ve m. 78/3). Bu
düzenlemelerde kastedilenin her iki zamanaşımı türü de mi olduğu, yoksa sadece dava
zamanaşımının mı murat edildiği açık değildir; gerekçede de ‘‘bu tür suçlardan dolayı
zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmiştir.’’ demekle yetinilmiştir.
Kanunun sadece zamanaşımı ibaresini kullanması karşısında, hem dava hem de
ceza zamanaşımının işlemeyeceği şeklindeki görüşe510 katılmadığımızı ifade etmek
isteriz. Çünkü Kanun, cezadan, hükümden ya da karardan dolayı değil, yalnızca
‘‘suçtan’’ dolayı zamanaşımının işlemeyeceğini hüküm altına almıştır. Bir suçtan dolayı
işlemesi ya da işlememesi söz konusu olabilecek zamanaşımı türü sadece dava
zamanaşımıdır; eğer kanun ceza zamanaşımını da içermek isteğindeyse buna açıkça yer
vermeli, cezalardan dolayı da bir ibare içermeliydi. Zira ceza kanunumuzda açıkça ayrık
tutulmadıkça bütün cezalar zamanaşımına uğrar511.
O halde, soykırım veya insanlığa karşı suçlardan ya da işkenceden (m. 94/6)
verilecek cezanın zamanaşımına uğramayacağına yorum yoluyla karar vermek, kanunda
yer almayan ve aleyhe olan bir durumu hükümlüye uygulamak anlamına gelecektir.
Yapılması gereken, bu suçlardan verilecek cezaları da içerecek şekilde yeniden
düzenleme yoluna gidilmesidir.

Tezimizin dava zamanaşımı bölümünde soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili tarihçe ve suçun
unsurlarına dair değerlendirmeleri ortaya koymuş bulunduğumuzdan, bu konuya tekrar değinilmemiştir.
510
TANER, 2008, s. 138.
511
HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007, s. 501.
509
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b. Yurtdışında İşlenen Millete ve Devlete Karşı Suçlar

Kanunun millete ve devlete karşı suçlar kısmında bulunan suçların yurt dışında
işlenmesi nedeniyle yapılan yargılama sonucunda verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis,
ömür boyu hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmayacaktır
(TCK m. 68/3). Bu suçlar yurt içinde işlenmiş ise elbette ceza zamanaşımı söz konusu
olabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, maddede öngörülen cezaların
‘‘sonuç ceza’’ olmasıdır.
765 sayılı TCK’nın 118. maddesi de sonradan yapılan değişiklikle buna benzer
hüküm içermekteydi. Ancak bu durum, söz konusu suçların yurtdışında işlenmiş olması
şartının açıklanmasının mümkün olmadığı, zira bu suçların yurtiçinde veya dışında
işlenmiş olmaları arasında fark gözetilmemesi gerektiği gerekçeleriyle eleştirilmiştir512.
Gerçekten, Kanunun dava zamanaşımı ile ceza zamanaşımı arasında kurmak istediği
paralelliğin özensizliği eşitlik ilkesinin ihlaline yol açabilecek durumdadır513.

c. Askeri Ceza Kanunu’na Göre Ceza Zamanaşımına Uğramayan Suçlar

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda, vatana ihanet suçundan verilen cezalarda
zamanaşımının uygulanmayacağı ifade edilmektedir (m. 49-b). Ayrıca ‘‘düşman tarafına,
yabancı memlekete kaçanlar’’ hakkında bu kanun gereğince verilen cezalar da
zamanaşımına uğramamaktadır (m. 78/e).
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B. Ceza Zamanaşımı Süreleri

1. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Tespiti

Ceza zamanaşımında süreler, cezanın türü ve ağırlığı göz önünde bulundurularak
hesaplanacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken üç temel husus vardır. Buna göre,
ceza zamanaşımının dava zamanaşımından daha uzun bir süreyi kapsaması, ceza
miktarının artmasıyla zamanaşımı süresinin de uzaması ve sürenin tespitinde kesinleşen
cezanın esas alınması öngörülmüştür514. Ceza zamanaşımı sürelerinin tespitinde esas
alınacak ceza, mahkemenin kesin hükmüyle belli olduğundan, dava zamanaşımında
olduğu gibi somut ya da soyut ceza sistemleri tartışmasına girmeye yer yoktur515.
Hükümde birbirinden farklı nitelikte cezaların bulunması durumunda ceza
zamanaşımının nasıl tespit edileceği konusunda TCK’nın 68. maddesinin dördüncü
fıkrasında bir düzenleme mevcuttur. Buna göre, “Türleri başka başka cezaları içeren
hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.” hükmü yer
almaktadır. Düzenleme, mülga 765 sayılı TCK’nın 112. maddesi ile aynı mahiyettedir.
Ancak her iki düzenlemede de yer alan “en ağır ceza” ifadesinin ne şekilde anlaşılması
gerektiği konusunda farklı yorumlar bulunmaktadır. “En ağır ceza” ifadesinin nitelik
bakımından ağır olan cezayı ifade ettiğini düşünenler olduğu gibi516, bu ibarenin daha
uzun süreli zamanaşımını gerektiren ceza olarak anlaşılmasını savunanlar da517
bulunmaktadır. Bizim de katıldığımız baskın görüş ise daha uzun süreli zamanaşımı
süresini öngören cezanın zamanaşımına esas alınmasıdır. Yargıtay da bu konudaki
kararlarında hapis ve adli para cezasına birlikte hükmedilmesi halinde zamanaşımının
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hapis cezasına göre tespit edilmesi gerektiği kanısındadır518. Kanunumuzda yer alan bu
düzenlemeye benzer düzenlemeler Avusturya ve Brezilya Ceza Kanunlarında da yer
almaktadır519.
Aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanan hükümlünün ceza zamanaşımı, kesinleşen
sonraki cezanın miktarına göre belirlenmelidir. Örneğin, bir suçtan dolayı verilen
mahkûmiyet hükmü 20 yıllık zamanaşımına tabi olduğu halde, yeniden yargılama sonrası
suçun vasfı değişmiş ve fiil 5 yıllık zamanaşımına tabi bir suç haline gelmiş ise
zamanaşımı yeni nitelikteki suça ve bunun tabi olduğu süreye göre hesaplanacaktır.
Birden fazla mahkûmiyet almış failin ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken
süre cezaların içtimaı yoluyla belirlenir; ancak bu durumda ceza zamanaşımı süreleri
toplanmayacak, her biri zamanaşımı süresi ayrı ayrı varlığını koruyacaktır. Cezaların
içtima dışında varlıklarını korumaları nedeniyle her bir cezanın ilişkin olduğu süreye göre
zamanaşımı müstakil olarak hesaplanmalıdır520.
Mahkûm olunan cezanın miktarının sonrada genel af ya da cezayı hafifleten özel
bir af ile değişmesi halinde ceza zamanaşımı, yeni cezaya göre belirlenecektir521. Devletin
infaz yetkisi, elde edilen son cezaya yöneleceğine göre, ceza zamanaşımı da buna göre
hesaplanmalıdır.
Hükmedilen ceza kısmen infaz edilmişse, örneğin tutukluluk süresi mahkûmiyet
süresinden düşülmüş ise, yargılama sonucunda hükmedilen miktar esas alınamaz. Bu
durumda,

cezanın infaz edilmeyen kısmı doğrultusunda zamanaşımı süresi hesap

edilecektir. Örneğin, altı yıl hapis cezasına mahkûm edilen birinin, infazın üçüncü yılında
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bir sebeple serbest kalması halinde, geri kalan üç yıllık cezayı infaz edebilmek için
hükümlünün on yıl içinde ele geçirilmesi gerekmektedir522.
5237 sayılı TCK’nın 50. maddesi ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 4. maddesi
gereğince hapis cezasının paraya veya tedbire çevrilmesi halinde, uygulamada asıl
mahkûmiyet adli para cezası ya da tedbir olacağından (TCK m. 50/5); ceza zamanaşımı,
çevrilen adli para cezasına göre tespit edilecektir523.

2. Ceza Zamanaşımı Süreleri

a. Türk Ceza Kanununda

TCK’nın 68. maddesinin birinci fıkrasında ceza zamanaşımına ilişkin süreler,
‘‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl, müebbet hapis cezalarında otuz yıl,
yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl, beş yıldan fazla hapis
cezalarında yirmi yıl, beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl’’ olarak
belirlenmiştir.
Çocuklar için ceza zamanaşımı süreleri dava zamanaşımı sürelerinde olduğu gibi
yine daha kısa tutulmuştur (TCK m. 68/2). Buna göre, suç tarihinde 12-15 yaş grubunda
olanlara kanunda belirtilen genel sürelerin yarısı uygulanır, bu süre geçtikten sonra halen
infaz edilmemiş bir ceza artık infaz edilemez. Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan
çocuklar bakımından ise, genel sürelerin üçte ikisi uygulanmaktadır.
Çocuklar hakkında dava zamanaşımıyla ceza zamanaşımı arasında bir simetri
kurularak, ceza zamanaşımı süresinde de azaltma yapılmasını gerekli ve mantıklı
bulmayan görüşe524 katıldığımızı ifade etmeliyiz. Çünkü Kanun, fiili işlediği sırada
çocuk olan kişiyi o fille ilgili olarak yapılan soruşturma ve kovuşturmada geçerli olan
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 283.
DEMİRBAŞ, 2020, s. 777; GÜNAY, 2008, s. 117.
524
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dava zamanaşımında zaten korumuştu. Aynı şekilde, fiili işlediği sırada çocuk olan failin
bu nedenle cezasından da indirim yapılmıştı. Artık hükümden sonraki ve büyük kısmını
yetişkin olarak geçireceği süreçte yeniden fiili işlediği sıradaki yaşı nedeniyle bu
hükümlülere ayrımcılık yapılmasında toplum menfaati bulunmamaktadır.
Ceza

zamanaşımı

süreleri,

derhal

infazı

öngörülen

cezalara

ilişkin

düzenlemelerdir. Bu nedenle hükümdeki hapis cezası ertelenmişse, zamanaşımı süresi
ertelemenin deneme süresi içinde işlemeyecektir. Deneme süresi hükümlü tarafından
yükümlülüklere uygun geçirildiği takdirde ertelenen hapis cezası infaz edilmiş
sayılacaktır. Dolayısıyla ertelenen hapis cezasının kanunda öngörülen süre içinde
çektirilmemesi halinde ceza zamanaşımı gerçekleşmiş sayılacaktır525.
Ceza zamanaşımı hususundaki diğer bir önemli nokta ise ceza ile birlikte
hükmedilen hak yoksunluklarının tabi olacağı zamanaşımı süresidir. 765 sayılı TCK’da
kamu hizmetlerinden sürekli yasaklama cezasının zamanaşımına tabi olup olmadığı
tartışılmalı bir konu idi. Bazı yazarlar kamu hizmetinden sürekli yasaklılık cezasında
zamanaşımının kabul edilmediğini ve bunu kabule götüren tüm yorumların kanunun
iradesine aykırı olacağını savunmuşlardır526. Karşıt görüşe527 ve Yargıtay kararlarına
göre528 ise hükmedilen kamu hizmetlerinden sürekli yasaklık cezasının zamanaşımı süresi
on sene, geçici yasaklık halinde ise beş seneydi.
5237 sayılı TCK’ya göre, mahkûmiyetin yasal yonucu olan veya hükümde cezaya
bağlı olarak belirtilen hak yoksunlukları da ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam
edecektir. Böylece Kanun, hak yoksunluklarına ilişkin zamanaşımı süresine ilişkin
tartışmaların da önü almıştır (m. 69). Kimi hukuk sistemlerinde ise bazı cezalara
hükmedilmesiyle infazının başlaması ayna anda gerçekleştiği için, bu cezaların
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zamanaşımına uğramayacağı kabul edilmektedir. Örneğin Fransa’da sürücü belgesinin
iptal edilmesi kararının infazı zamanaşımına uğramamaktadır529.

b. Karşılaştırmalı Hukukta

Karşılaştırmalı hukukta ceza zamanaşımından söz ederken, sadece Kıta Avrupası
hukuk sistemlerinden örnek bulmak mümkündür; zira Anglosakson hukuk düzenlerinde
ceza zamanaşımı söz konusu değildir. Bu bağlamda Kıta Avrupa’sından bazı ülkelerin
düzenlemelerine değinmek isabetli olacaktır.
İtalyan Ceza Kanunu’nun 171. maddesinde, hükümde verilmiş olan cezanın iki
misli ve her durumda otuz seneyi geçmeyip on yılın da altına düşmeyen ceza zamanaşımı
süresi kabul edilmiştir. Hapis cezasının yanında para cezası da verilmiş ise zamanaşımı
hesabında hapis cezası miktarı dikkate alınacaktır530.
Fransız Ceza Kanunu’nun 133/2-6. maddesinde; ağır suçlara verilen cezaların
üzerinden 20 sene, hafif suçlar için verilen cezaların üzerinden 5 sene, kabahat niteliğinde
suçlar için verilen cezaların üzerinden ise 2 sene geçmesi ile cezanın zamanaşımına
uğrayacağı düzenlenmiştir531.
Alman Ceza Kanunu’nun 79. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ceza zamanaşımı
10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 sene, 5 ila 10 sene arası hapis
cezasını gerektiren suçlar bakımından 20 sene, 1 ila 5 sene arasında hapis cezasını
gerektiren suçlarda 10 sene, 1 seneden fazla olmayan hapis cezaları ile 30 günden fazla
para cezalarında 5 sene, 30 günden az olan para cezalarında da 3 sene olarak
uygulanmaktadır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında tazyik hapsinin zamanaşımına tabi
tutulmadığı, diğer koruma tedbirleri için ise zamanaşımının 10 sene olduğu, ancak hal ve
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gidişin kontrolü veya bir tecrit kurumuna ilk defa yatırılma kararının verilmesi halinde
zamanaşımı süresinin beş sene olacağı belirtilmiştir532.
Hollanda Ceza Kanunu’nun 76. maddesinde ceza zamanaşımı süreleri, suçun
gerektirdiği dava zamanaşımı süresinin 1/3 fazlası şeklinde basit ve yalın bir
düzenlemeye sahiptir533.

3. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı

a. Genel Olarak

Ceza Kanunumuzda, ceza zamanaşımı süresinin başlangıcına dair; “hükmün
kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye
başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.” şeklinde bir yöntem
getirilmiştir (m. 68/5). Buna göre, infaz sistemimizde hükmün kesinleştiği gün ya da infaz
herhangi bir suretle kesintiye uğramışsa kesintinin başladığı günden itibarıyla ceza
zamanaşımı süresi hesap edilir.
Ceza zamanaşımı sürelerinin başlangıcı konusunda karşılaştırmalı hukukta farklı
sistemler kabul edilmiştir. Mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği gün, ceza zamanaşımının
başlayacağına İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya ceza kanunlarında rastlanabilir534.
Arjantin ve İspanya gibi diğer bir kısım ülke kanunlarına göre ise kesinleşen mahkûmiyet
hükmünün mahkûma tebliği ile ceza zamanaşımı süresi başlamaktadır. Bunun gerekçesi
de, kanun yoluna başvuranla, başvurmayan arasındaki eşitsizliği giderme isteği olarak
belirtilmiştir. Bunun yanında, üçüncü bir sistem olarak Danimarka Ceza Kanunu’na göre
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ise ceza zamanaşımı süresi, mahkûm hakkında verilen kararın infaz kabiliyeti kazandığı
tarihte başlamaktadır535.

b. Hükmün Kesinleşmesi

Kanun yolu süresinin dolması veya kanun yolu incelemesi sonucunda hükmün
onanması ile hükmün kesinleşmesi gerçekleşir. Kesinleşme, ceza muhakemesi hukuku
prensiplerine göre tespit edilecektir. Hükmün kesinleşmesinden önceki aşamada ise ceza
zamanaşımından değil, dava zamanaşımından söz edileceği için; hükmün verilmesiyle
kesinleşmesi arasında geçen süre dava zamanaşımına dahildir. Bu arada miktar itibarıyla
kesin olan adli para cezaları, kesin olarak verildiği için, aynı gün ceza zamanaşımı da
başlayacaktır536.
Ceza zamanaşımının başlangıcının, hükmün kesinleştiği gün olarak belirtilmiş
olması nedeniyle hükmün kesinleştiği günün de ceza zamanaşımı süresine dâhil edilmesi
gerekmektedir. Diğer anlatımla, sanık hakkında verilen cezanın kesinleştiği gün, ceza
zamanaşımı süresinin ilk günüdür537.
Mahkûmiyet hükmü ile birlikte cezanın ertelenmesi durumunda ceza zamanaşımı
mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi ile başlayamayacaktır. Bunun nedeni mahkûmiyet
hükmünün infaz kabiliyetinin bulunmayışıdır. Dolayısıyla, erteleme süresi içinde
ertelemeyi ortadan kaldıran kasıtlı bir suç işlenmemişse ya da varsa yükümlülüklere
uygun davranılmışsa, mahkûmiyet hükmü meydana çıkamayacağından bu konuda bir
sorun da yaşanmayacaktır.
Erteleme süresi içinde ertelemeyi ortadan kaldıracak nitelikte bir suç işlenmesi
halinde zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağını tespit etmek gerekir. Bu konuda
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öğretide538 ve Yargıtay kararlarında539, ertelenen cezanın derhal infaz edilebilir nitelikte
bir ceza olmaması nedeniyle, zamanaşımı süresinin mahkûmun yeni bir suç işlediği
günden itibaren başlaması gerektiği ifade edilmiştir. Diğer görüşe göre ise engelin
kalkması ve infazın başlamasıyla birlikte zamanaşımı süresinin de hükmün ilk verildiği
günden başladığının kabulü gerekmektedir540. Bu iki görüşten ilkine taraftarız; yeni suçun
işlenmesiyle, ertelenmiş cezanın infaz kabiliyeti doğacağından, zamanaşımı o gün
başlamalıdır.

c. İnfazın Kesintiye Uğraması

TCK’nın 68/5. maddesi gereğince, infazın kesintiye uğraması, zamanaşımını
yeniden başlatır. Söz konusu düzenlemede belirtilen, infazın herhangi bir suretle
kesintiye uğramasının mümkün olabilmesi için cezanın infazının başlamış olması
gerekmektedir. Cezanın infazına başlanmış, ancak herhangi bir sebeple infaz kesilmişse,
ceza zamanaşımı, infazın kesintiye uğradığı günden itibaren (o gün dahil) işlemeye
başlayacaktır541.
Cezanın infazının kesintiye

uğraması

durumunda ceza zamanaşımının

hesaplanmasına dair farklı sistemler mevcuttur. Bazı ülkelerde, infaza başlandıktan sonra
infazın kesintiye uğraması halinde, ceza zamanaşımı süresi kesinti gününden itibaren
yeniden işlemeye başlamaktadır. Bu sistemde cezanın infazına başlanması ceza
zamanaşımı süresinin işlemesine engel olacak ve onu kestiği düşüncesinden hareketle,
kesintiye uğrama ile ceza zamanaşımı süresinin yeniden başlayacağı ifade
edilmektedir542. İsviçre, Arjantin, İspanya ve Romanya gibi bazı ülkelerde sistem
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böyledir. Alman Ceza Kanunu’nda kabul edilen diğer sisteme göre ise ceza
zamanaşımının kesilme sebepleri kabul edilmemekte, yalnızca durma sebeplerine yer
verilmekte, infazın kesintiye uğraması da durma sebepleri arasında yer almaktadır543.
Kanunumuz infazın kişinin kendi kusuruyla mı (firar gibi), yoksa kendisi
dışındaki sebeple mi (akıl hastalığı gibi) kesintiye uğradığı noktasında bir tercih
yapmamıştır. Bununla birlikte, hükümlüden kaynaklanan bir kusur nedeniyle infazın
kesintiye uğraması halinde zamanaşımının kesilmesi gerektiği,

aksi durumda

hakkaniyete uymayan neticelerin ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür. Bu nedenle
cezasının bir kısmını çektikten sonra akıl hastalığı nedeniyle cezası ertelenen bir kişi
hakkında zamanaşımının yeni baştan ve tam olarak işlemeye başlaması durumunda,
hükümlünün firar etmesi ile aynı hükme tabi tutulmuş olacağı, bunun da adaletsiz bir
uygulama olacağı ifade edilmektedir544. Karşı görüşe göreyse, Kanun kesinti sebepleri
arasında ayrım yapmadığı için kesintinin haklı veya haksız bir sebeple meydana gelmesi
zamanaşımını etkilemeyecektir.
Gerçekten, kanun koyucu infazın hangi sebeple kesintiye uğradığıyla
ilgilenmediğine göre, ister hastalıktan ister firardan kaynaklansın, her durumda kesintinin
olduğu gün infaz yeniden başlamalıdır. Kaldı ki, kesintiye uğrayan ceza kısmen infaz
edilmiş bir cezadır. Bu nedenle de kesintiden sonra işleyecek zamanaşımı süresini,
cezanın tümüne göre değil sadece infaz edilmemiş olan kısmına isabet eden zamanaşımı
süresini göz önüne alarak hesaplamak gerekecektir545. O halde, infaz sırasında akıl
hastalığı ortaya çıkan ve bu nedenle infazı geri bırakılan mahkûm hakkında
zamanaşımının yeni baştan ve tam olarak uygulanacağından duyulan endişe yersizdir.
İnfazın kesildiği noktadan sonra kalan kısmın ceza miktarı, yeni ceza zamanaşımı
hesabının da ölçütü olacaktır546.

543

a.g.e., s. 102.
EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1013; ÖNDER, 1989, s. 300.
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ÖNDER, 1989, s.801.
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DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 287; EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 1013.
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Bu bağlamda, son olarak koşullu salıverme hakkında da birkaç tespitte
bulunmanın yararlı olacağı düşüncesindeyiz. İnfaz Kanunumuza göre koşullu salıverme,
hapis cezasının infazını kesintiye uğratan bir kurum değildir. Hükümlü, cezaevinde belirli
bir süreyi iyi halli olarak geçirdikten sonra cezasının geri kalan kısmını cezaevi dışında
geçirmektedir. Dolayısıyla, koşullu salıverme esnasında infazda bir ‘‘kesinti’’ meydana
gelmediği için, ceza zamanaşımı süresinin de yeniden başlaması söz konusu değildir547.

4. Güvenlik Tedbirlerinde Zamanaşımı

Kanunda güvenlik tedbirlerini; ‘‘kasten işlenmiş bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûmiyetin kanuni sonucu’’ şeklindeki düzenleniş biçimi nedeniyle ceza olarak
değerlendirilmeyen

güvenlik

tedbiri

yaptırımları,

kural

olarak

zamanaşımına

uğramayacaktır548. Güvenlik tedbirlerine zamanaşımı uygulanmamasının istisnasını
müsaderede zamanaşımını düzenleyen TCK 70. maddesi oluşturmaktadır. Bu düzenleme
gereğince, müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi senenin geçmesi ile
zamanaşımına uğrayacaktır.
Söz konusu maddede müsadere kararının kesinleştikten yirmi yıl geçince infaz
edilemeyeceği, gerekçesinde de; ‘‘bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere
açısından ayrı bir zamanaşımı süresi’’ belirlendiği ifade edilmektedir549. Madde metni
ve gerekçesi, eşya ve kazanç müsaderesi arasında ayrım gözetilmediğini ortaya
koymaktadır. Ne var ki, eşya müsaderesi söz konusu olduğunda, herhalde TCK 54/4.
maddesinde öngörülen türden eşyaları hariç tutmak gerekmektedir. Yasak eşya olarak
sınıflandırabileceğimiz; ‘‘üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve

DEMİRBAŞ, 2020, s. 717.
a.g.e., s. 260. Aksi görüş için GÖKCEN, 2004, s. 47.
549
http://www.sayilikanun.com/5237-sayili-turk-ceza-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
SGT:5.3.2020
547
548

160

satımı suç oluşturan eşya’’ zamanaşımı ile kayıtlı olmaksızın, işin niteliği gereği
müsaderesi her zaman mümkün ve gerekli olan eşyadır550.
Yukarıda ‘‘Ceza Zamanaşımı Süreleri’’ başlığı altında ele aldığımız hak
yoksunlukları bakımından tekrar belirtmek gerekirse, cezanın yasal sonucu olarak doğan
ya da hükümde belirtilen hak yoksunlukları ceza zamanaşımı süresi doluncaya kadar
devam edecektir (TCK m. 69). Diğer deyişle, cezaya bağlı olan hak yoksunluğu, onun
zamanaşımına da bağlı olacaktır. Madde gerekçesinde, hükmedilen cezanın infazının
gecikmiş olmasının,

hak yoksunluklarının infazına engel teşkil etmeyeceği ifade

edilmiştir551.

5. Ceza Zamanaşımının Sonuçları

TCK’da ceza zamanaşımının sonucuna dair şu ibare kullanılmıştır: ‘‘Bu maddede
yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez’’. Bu açıklama, ceza
zamanaşımının dolması ile birlikte devletin o cezayı infaz etme yetkisinin de sona
ereceğini açıkça teyit etmektedir. Sona eren yetki infaza ilişkin olup, mahkûmiyet hükmü
diğer tüm sonuçlarıyla varlığını devam ettirecektir. Nitekim gerekçede de, tasarının
aksine madde metninde zamanaşımının dolmasıyla birlikte cezanın ortadan kalkmasının
değil, infaz engelinin söz konusu olduğu belirtilmiştir. O halde, ceza zamanaşımı dolmuş
olsa bile, koşulları oluşmuş ise tekerrür hükümleri uygulanabilecek ya da yeni işlenen
suçun cezasının ertelenmesi engellenebilecektir552.
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu gereğince, zamanaşımına uğrayan ceza, Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlardan silinerek arşive alınır (m. 9/1-c.).

HAFIZOĞULLARI-ÖZEN, 2011, s. 544.
http://www.sayilikanun.com/5237-sayili-turk-ceza-kanununun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/ SGT:
5.3.2020
552
İÇEL, 2018, S. 811; DEMİRBAŞ, 2020, s. 784.
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Tazminat hukuku, yargılama masrafları ve kişisel haklar; ceza zamanaşımının
gerçekleşmesinden etkilenmeyecek (TCK m. 74/3), tazminat ve yargılama giderleri gibi
hükümler her zamanki gibi icra edilecektir553. Sonuçta hükümlü için ceza zamanaşımı
dolmuşsa, hükümlü sadece o cezayı çekmekten kurtulmuş olur, diğer sonuçlar varlığını
sürdürdüğünden, mahkûmiyet ise kalır554.
Dava zamanaşımında olduğu gibi ceza zamanaşımında da uygulama
kendiliğinden gerçekleşir, talebe, rızaya ve onaya bakılmaz. Hükümlü zamanaşımından
faydalanmayı istemediğini, mahkûm olduğu cezayı çekmek istediğini belirtse bile bu
talep kabul edilmeyecektir555. Dolayısıyla Cumhuriyet savcısı, ceza zamanaşımının
gerçekleştiğini görmesi halinde derhal cezanın yerine getirilmemesine karar verecektir.
Ancak savcı, suçun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tereddüde düşerse,
CGİK’nın 98. maddesi uyarınca, hükmü veren mahkemeden bu konuda bir karar
vermesini talep edebilecektir.

II. CEZA ZAMANAŞIMI ENGELLERİ

A. Ceza Zamanaşımının Durması

1. Genel Olarak

765 sayılı TCK’da olduğu gibi 5237 Sayılı TCK’da da ceza zamanaşımını
durduran sebepler gösterilmemiştir. Dönmezer-Erman tarafından bunun sebebi, ceza
zamanaşımında durma kurumunun mümkün olmadığı şeklinde ifade edilmektedir.
Yazarlar, her ne kadar ceza zamanaşımının infazını geri bıraktıran sebepler
bulunmaktaysa da, bu sebeplerin zamanaşımını durdurucu etki yapmayacaklarını ileri

DEMİRBAŞ, 2020, s. 784.
HAFIZOĞULLARI-ÖZEN, 2011, s. 542.
555
a.g.e., s. 543.
553
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sürmüşlerdir. Bu durumda ise infaz kesilmiş olacağından, kesinti gününden itibaren
zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Ancak bu zamanaşımı süresinin ne kadar
olduğu hesaplanırken, esas mahkûmiyet süresine değil, kesintiden sonra kalan
mahkûmiyet süresine bakmak gerekir556.
Ceza zamanaşımını durduran sebepler TCK’da belirtilmemiş olmakla birlikte,
anayasada, infaz kanununda ve 5320 sayılı Kanunda ceza zamanaşımını durduran bazı
düzenlemeler mevcuttur.
Karşılaştırmalı hukukta bazı hukuk sistemleri ceza zamanaşımının durmasına
ilişkin özel hükümler getirmişlerdir. Bu konuda kimi ülkeler ceza zamanaşımının
işlemeye başlamasını önlemek suretiyle zamanaşımını durdurduğu gibi, diğer bazı ülkeler
de başlamış olan sürelerin belli sebeplerle duracağını kabul etmiştir557. Cezanın infazı
kanuni sebeplerle yerine getirilemiyorsa zamanaşımı süresinin duracağına dair
düzenleme Yunanistan, Norveç, Danimarka, Alman Ceza Hukuku sistemlerinde
bulunmaktadır. Fransız Ceza Kanunu’nda ise cezanın infazının fiili veya hukuki
sebeplerle mümkün olmaması halinde zamanaşımının duracağı belirtilmiş, İsviçre Ceza
Hukuk sisteminde de mahkemenin cezanın infazını durdurması halinde zamanaşımının
kesileceği düzenlenmiştir558.

2. Ceza Zamanaşımını Durduran Sebepler

a. Milletvekili Seçilmek

Anayasamıza göre milletvekili hakkında bir cezanın infazı yasama üyeliği
boyunca söz konusu değildir. İçtüzüğün 136/2. maddesinde de belirtildiği üzere, elbette
bu ceza, milletvekili seçilmeye engel teşkil etmeyen nitelikte bir suçtan olmalıdır. Böyle
DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s.290.
BURGUL, 2009, s. 102.
558
a.g.e., s. 102.
556
557
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bir cezanın infazı için parlamento üyeliğinin bitmesi beklenecek, bu süreçte ceza
zamanaşımı da duracaktır. Üyeliğin sona ermesini takiben durmuş olan zamanaşımı
süresi işlemeye devam edecektir559.
Öğretide, Anayasa’nın bu hükmünün ceza zamanaşımının durmasına değil, ceza
zamanaşımına ilişkin başlangıç tarihinin belirlenmesine yönelik olduğu ileri sürülmüştür.
Buna göre, bir milletvekili hakkındaki kesinleşmiş hüküm meclise gönderildiği halde
meclis başkanlığının infazı dönem sonuna bıraktığında, ceza zamanaşımının hükmün
kesinleştiği tarihte değil, ceza alan milletvekilinin yasama üyeliği sıfatını kaybettiği
tarihte başlayacağı savunulmuştur560.
Kanaatimiz, Anayasa’da yer alan milletvekili üyeliği süresince zamanaşımının
işlememesi hükmünün, ceza zamanaşımını durduran, hatta sadece ceza zamanaşımını
durduran bir kural olduğu yönündedir. Sonuçta milletvekili seçilen bir kişinin, infaz
edilmekte olan bir cezası varsa infazın durması ve derhal tahliyesi gerekecektir, meğerki
bu ceza seçilmeye engel bir suçtan verilmiş olsun. Keza, dokunulmazlığı kaldırıldığı için
ya da dokunulmazlıktan etkilenmeyen nitelikte bir suç işlediği için yargılanan yasama
üyesi, ceza alsa bile bu cezanın infazı için de yasama üyeliğinin sona ermesi
beklenecektir.

Aynı şekilde, milletvekili seçilmeye engel bir suçtan mahkûm olan

yasama üyesinin milletvekilliği düşmeden infaza başlanamayacaktır. Bu durum da, kesin
hükmün Meclis Başkanlığına iletilmesi ve Meclis Genel Kurulunda okunması ile
mümkündür561. Şu halde, dokunulmazlığı infaz engeli olan ile muhakeme engeli olan562
şeklinde iki ayrı başlıkta incelemek mümkündür. İnfaz engeli olan dokunulmazlık
kaldırılamaz, sadece milletvekilliğini düşürecek nitelikte suçlarda dokunulmazlık da
parlamenterlikle birlikte yok olur. Yasama döneminin sonunda yeniden seçilmeyen

İÇEL vd., 2000, s. 366; CENTEL-ZAFER- ÇAKMUT, 2020, s. 795; EREM-DANIŞMAN-ARTUK,
1997, s. 1016.
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DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 291; DEMİRBAŞ, 2020, s. 780.
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FEYZİOĞLU, 1991, s. 33.
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Muhakeme engeli olan dokunulmazlığın usul ve esaslarını yukarıda ‘‘yasama dokunulmazlığının
zamanaşımına etkisi’’ başlığı altında ayrıntılı değerlendirmiştik.
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milletvekilinin, infaz engeli olan dokunulmazlığı da kendiliğinden ortadan kalkar563 ve
böylece ceza zamanaşımı işlemeye başlar.

b. Hükümlünün Asker Olması

Askerlik yükümlülüğü bazı hallerde cezanın infazını durdurmakta ve bu süreçte
ceza zamanaşımı süresi işlememektedir. 5275 sayılı CGİK’nın 118. maddesinde, “sırf
askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayrık olmak üzere, askere alınmadan önce ve
askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek subaylar
hakkında kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler ile bu Kanunun
106. maddesinde yazılı adlî para cezasının yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin
sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zamanaşımı işlemez.”

hükmü yer almaktadır.

Metinde ‘‘yerine getirme’’ tabiri kullanıldığına göre, buradaki zamanaşımı türünün ceza
zamanaşımı olduğu noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır.

c. 5320 Sayılı Kanun Gereğince Ceza Zamanaşımının Durma Halleri

(1). Diğer Bir Cezanın İnfaz Ediliyor Olması

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun’da; “Birden fazla mahkûmiyeti olan kişi bu mahkûmiyetlerden birine ilişkin cezayı
infaz kurumunda çektiği sürece, diğer cezaları açısından ceza zamanaşımı işlemez.”
hükmü yer almaktadır (m. 15/1). Düzenlemede yer alan “cezayı infaz kurumunda çektiği
sürece” ibaresi, koşullu salıverme kurumu bakımından izaha ve düzeltmeye muhtaç

FEYZİOĞLU, Metin, ‘‘Yasama Dokunulmazlığı Üzerine Düşünceler’’, Prof. Dr. Çetin Özek
Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, 6 numaralı dipnot.
563
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görünmektedir. Çünkü hükümlünün koşullu salıverilmesi halinde dışarıda geçen süre de
infazdan sayılmakta, şartla salınan kişi, bihakkın tahliyeye kadar ‘mahkûm’ olmaya
devam etmektedir. Yani infaz koşullu salıverme ile değil, bihakkın salıverme ile
tamamlanmaktadır; hükümlü koşullu salıverilse dahi diğer cezaları açısından ceza
zamanaşımı süresinin işlememesi gerekir564. Bu düzenlemenin TCK’nın zamanaşımı ile
ilgili maddeleri arasında değil de, 5320 sayılı ara dönem kanunu ile getirilmiş olması da
ayrı bir eleştiri konusudur. Gerçekten, kanun koyucunun zamanaşımı gibi temel bir
kurumu doğrudan ilgilendiren bir alandaki tüm kuralları sistematik bir insicamla tek
yerde bir araya getirmesi daha uygun olurdu565.

(2). Cezanın İnfazının Ertelenmesi ya da Durdurulması

CMK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, ‘‘cezanın infazının
ertelenmesi

veya

durdurulması

halinde’’,

bu

cezaya

ilişkin

zamanaşımının

işlemeyeceğini hüküm altına almıştır (m. 15/2) .
İnfaz Kanunumuzun ‘‘Cezanın İnfazının Ertelenmesi’’ başlığını taşıyan üçüncü
bölümünün 16. maddesinde yer alan ‘‘hükümlünün hastalığı’’ durumunda veya 17.
maddesinde öngörülen ‘‘hükümlünün istemi’’ üzerine, bu maddelerde yazılı şartlar
çerçevesinde infazın ertelenmesi mümkündür. Bu durumda Kanunun 16. ve 17.
maddelerinde belirtilen şekilde infazın geri bırakılmasını gerektirecek yasal bir engelin
ortaya çıkması halinde infaz geri bırakılır ve 5320 sayılı Kanunun 15/2. maddesi uyarınca,
geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez.

564
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GÜNAY, 2008, s. 124.
TANER, 2008, s. 149.
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Karşılaştırmalı hukukta, Fransız ceza infaz sisteminde, infazın ertelenmesi
durumunda ceza zamanaşımı işlememekte, ertelemenin iptal edilmesi halinde iptal günü
itibarıyla ceza zamanaşımı yeniden başlamaktadır566.

3. Ceza Zamanaşımının Durmasının Sonuçları

Tıpkı dava zamanaşımında olduğu gibi, durma nedeni varlığını koruduğu sürece
ceza zamanaşımı işlemeyecek, zamanaşımının kaldığı yerden işlemeye devam edebilmesi
için bu nedenin ortadan kalkması gerekecektir. Durma nedeninin ortaya çıkmasına kadar
işlemiş olan süre, nedeninin ortadan kalkması halinde de dikkate alınacaktır567. Ceza
zamanaşımının durması halinde zamanaşımı süresinin uzaması söz konusu değildir568.
Dava zamanaşımında durma sebebinin suç ortaklarına sirayetine ilişkin
tereddütler, ceza zamanaşımında yaşanmamaktadır. Cezaların şahsiliği nedeniyle ceza
zamanaşımının sadece o cezanın hükümlüsünü ilgilendireceği ve durma sebebinin suç
ortağına etki etmeyeceği noktasında bir duraksama yoktur569.

B. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

1. Genel Olarak

Ceza zamanaşımının kesilmesi, belli sebeplerin ortaya çıkması ile o ana kadar
işlemiş olan ceza zamanaşımı süresinin hiç geçmemiş sayılarak yeniden işlemeye
başlamasıdır. TCK’da ceza zamanaşımının kesilmesi nedenleri; cezanın infazı için

566

a.g.e., s. 149.
CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, 2020, s. 796.
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KUNTER, 1951, s. 137; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 290; İÇEL, 2018, s. 810.
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düzenlenen çağrı kâğıdının tebliğ edilmesi veya bu amaçla yapılan yakalama ya da üst
sınırı iki yılı aşan bir hapis cezası gerektiren kasıtlı bir suç işlenmesidir (m. 71).
Şu halde, belirtilen sebepler mahkûmiyet hükmünün infazına başlanmadan önce
ya da kesinti gerçekleştikten sonra meydana gelen nedenlerdir. Diğer bir anlatımla, ceza
zamanaşımının kesilmesi için cezanın infazına başlanmamış olması gerekmektedir. Ceza
infaz edildiği sürece ceza zamanaşımının kesilmesi söz konusu olamaz; diğer anlatımla
cezasını çekmekte olan hükümlü, başka bir suç işlerse zamanaşımı kesilmez570.
İsviçre Ceza Kanunu’nun 75. maddesinde ceza zamanaşımının kesilme sebepleri
ile birlikte yarısından fazla uzaması halinde, cezanın zamanaşımına uğrayacağı
düzenlenmiştir571. Kanunumuzda ise ceza zamanaşımının uzamasında bir üst sınır
öngörülmemiştir. İnfazda zamanaşımının her bir kesintisinde süre yeniden başlar ve
kanunda yazılı sürenin sonuna kadar beklenir.

2. Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler

a. Hükümlüye Yapılan Tebligat

Bu işlemin ceza zamanaşımını kesebilmesi için yetkili merci tarafından ve
yalnızca infaz amacıyla yapılan bir tebligat olması gerekmektedir. Herhangi bir önemi
olmayan idari nitelikte bir işlemin zamanaşımından beklenen faydayı ortadan
kaldırmaması için tebligat şartı getirilmiştir572.
5275 sayılı CGİK’nın 19. ve 20. maddeleri uyarınca cezanın infazı için
tebligatı yapmaya yetkili tek yetkili makam Cumhuriyet başsavcılığıdır. Tebligatı yapan
makamın yer ve görev bakımından yetkili olması şarttır. Yetkili olmayan merci tarafından
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yapılan tebligatın infazı gerçekleştiremeyeceği açıktır573. Yapılan işlemin zamanaşımını
kesebilmesi için işlemin mahkûma tebliği şart olup, mahkûmdan başkasına yapılacak
tebligat infaza ilişkin de olsa zamanaşımını kesmeyecektir574.
O halde, bu kesme nedeninin gerçekleşebilmesi için tebligatın usulüne uygun
yapılması ve cezanın infazına yönelik olması şeklinde iki şart bulunmaktadır. Örneğin,
para cezasının belirli bir süre sonra infazına başlanacağının tebliğ edilmesi zamanaşımını
kesecektir. Fakat yargılama giderleri veya hükümde tespit edilen şahsi hakların ödenmesi
için yapılacak tebligat ise zamanaşımını kesmeyecektir. Aynı şekilde, infazın
ertelendiğine ilişkin tebligat da süreyi kesmez575.
Yetkili merci tarafından hükümlüye tebliğ olunan infaza ilişkin tebligat hangi
cezaya ilişkin ise, o cezanın zamanaşımını kesecektir. Dolayısıyla, birden fazla
kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiye tebliğ edilmemiş cezaların zamanaşımı işlemeye
devam eder. Bununla birlikte, hükümlünün işlemiş olduğu suça ilişkin iki ayrı cezaya
hükmedilmesi durumunda bunlardan biri için yapılan tebligat, diğer ceza bakımından da
ceza zamanaşımını kesecektir576. Örneğin, hükümde hem hapis hem de adli para cezasına
karar verilmiş ise hapis cezasının infazı için yapılan çağrı, para cezası bakımından da
zamanaşımını kesecektir577.

b. İnfaz Yakalaması

Mahkûmun infaza yönelik yakalanması, kişinin fiilen cezayı infaza yetkili
mercilerin eline geçmesi demektir. Ancak yakalamanın zamanaşımını kesebilmesi için
şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı amacıyla yapılmış olması gerekmektedir. Aynı
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doğrultuda, adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının infazı için yapılan yakalamalar
da zamanaşımını kesecektir578.
Mahkûmun başka bir suç şüphesi ile ya da cezasının ertelenmesi amacıyla
yakalanmış olması zamanaşımını kesmeyeceği gibi, doğru ceza için olsa bile yakalamayı
yapan kişinin yetkili olmaması durumunda da ceza zamanaşımı işlemeye devam eder579.
Ceza zamanaşımını kesen yakalama, infaz yakalamasıdır, muhakemenin
yürüyüşünde gerçekleşen yakalamalar bu konunun dışındadır. Bilindiği üzere suçüstü
halinde ya da suçüstü eyleminden ötürü takip edilen kişinin kaçma ihtimalinin bulunması
durumunda herkes tarafından koruma tedbiri niteliğindeki yakalama herkes tarafından
yapılabilir (CMK m. 90/1). Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince gecikmesinde
sakınca olan hallerde polisin yaptığı yakalama da infaza ilişkin olmayıp, tedbir
yakalamasıdır.
Cezanın infazı amacıyla yapılacak olan yakalamanın kuralları CMK’da değil,
5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 19. maddesinde580 hükme bağlanmıştır. Şu halde, herhangi
bir yakalama değil, CMK’nın 90. maddesinde yazılı yakalama da değil, sadece infaz
aşamasında infaz evrakında Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama kararına
binaen kolluğun yaptığı infaz yakalaması zamanaşımını kesebilecektir581. Bu konuda
Cumhuriyet savcısının yakalama emri olmaksızın polisin yapacağı yakalamanın da
zamanaşımını keseceği görüşü bulunmaktadır582. Ancak, kişi özgürlüğü ve güvenliğine
ilişkin bir konu olan yakalamanın nasıl yapılacağı kanunda açık bir şekilde
belirtildiğinden, kıyas yoluyla bu hallerin genişletilmesinin mümkün olmadığı
düşüncesindeyiz.
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Yakalamanın hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı için yapılmış olması yeterlidir.
Yakalama gerçekleştikten sonra hükümlünün kaçması halinde zamanaşımı kesilmiş
olacaktır. Mahkûm hangi suç nedeniyle yakalanmışsa, yalnız o suç bakımından
zamanaşımı

kesilecek,

başka

bir

suç

nedeniyle

yakalanma

zamanaşımını

kesmeyecektir583.

c. Kasıtlı Bir Suç İşlemek

Hükümlü hakkında verilen cezanın zamanaşımı işlerken, hükümlünün iki seneyi
aşan hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi halinde, ceza zamanaşımı
kesilecektir. Yeni suçun cezasının üst sınırı tam iki yıl ise zamanaşımı kesilmeden
işlemeye devam edecektir, yine yalnızca adli para cezasını gerektiren yeni bir suç da
zamanaşımı engeli olmayacaktır. Buna karşılık mahkûmun ikinci suç için aldığı sonuç
cezanın bir önemi bulunmamaktadır; asıl olan mahkûmun o cezayı aldığı suçun kanunda
yazılı cezasının üst sınırıdır584.
Bu kesme sebebinin felsefi arka planına ilişkin olarak, ikinci bir suç işleyen
hükümlünün toplumun dikkatini yeniden üzerine çektiği ifade edilebilir. Zira hükümlü
önceki mahkûmiyetinin izleri silinmeye yüz tutarken, aynı ‘kötülükle’ bir suç daha
işleyerek bunları tazelemiş ve kanunda lehine düzenlenmiş hükümlerden faydalanma
hakkını kaybetmiştir. Hükümlü, aradan geçen zamana rağmen topluma yeniden uyum
sağlama, toplum içinde kurallı bir şekilde başkalarının hakkını, yararını ihlal etmeme
bakımından hiçbir ilerleme kaydetmediğini göstermiştir. Yeni bir suç işlemek suretiyle
bu tutumunu gösteren kişiye ceza zamanaşımını sil baştan uygulamak adalete aykırı
olmasa gerektir585.
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İkinci suçun zamanaşımını kesebilmesi için, suçun mahkeme kararı ile sabit
olması gerekmektedir. Fakat yeni suçun zamanaşımını kesici etkisi, ikinci suç hakkındaki
mahkûmiyet hükmünün kesinleşme tarihinde değil, bu suçun işlendiği tarihten itibaren
başlayacaktır586, diğer bir anlatımla suç işlendiği anda ceza zamanaşımının kesilmesi,
mahkûmiyet şartına bağlı olarak gerçekleşmektedir587.
İkinci suçun yabancı bir ülkede işlenmesi durumunda, ceza zamanaşımının
kesilebilmesi için suç hakkında Türkiye’de karar verilmesi gereklidir. Suçun, önceki
cezanın zamanaşımı müddetinde işlenmiş olması yeterli olup, cezanın bu periyot içinde
verilmesi şart değildir. Bu durumda yine ceza zamanaşımının kesilme gününden itibaren
yeni süre işlemeye başlayacaktır588.
Mülga 765 sayılı TCK düzenlemesinde sadece aynı cinsten suç işlenmesi halinde
ceza zamanaşımının kesileceği belirtilmişti. Ancak bu düzenleme hükümlünün
tehlikeliliği ve suç işlemekteki ısrarının yalnızca aynı türden suç işlemesi halinde değil,
herhangi bir suç işlemesi ile de ortaya çıkabileceği gerekçesiyle eleştirilmekteydi589. 5237
sayılı TCK’da bu ayrımın ortadan kaldırılmış olması yerinde olmuştur.
Ceza kanunumuzda yer alan bu düzenlemeye benzer hükümlere karşılaştırmalı
hukukta da rastlamak mümkündür. Örneğin, Arjantin Ceza Kanunu, zamanaşımı süresi
içinde başka bir suçun işlenmiş olmasını; Norveç Ceza Kanunu, altı aydan fazla hapis
cezası ile mahkûmiyetten sonra yurt içinde veya yurt dışında iki seneden fazla hürriyeti
bağlayıcı cezayı gerektiren suçtan mahkûm olunmasını; İtalyan Ceza Kanunu da aynı cins
suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olunmasını ceza zamanaşımını kesen bir neden
olarak düzenlenmiştir590.
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3. Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları

Ceza zamanaşımı kesildiği andan itibaren, dava zamanaşımında olduğu gibi süre
yeni baştan işlemeye başlar. Fakat ceza zamanaşımında zamanaşımı süresinin sonuçta
belirli bir sınırı aşmayacağı şeklinde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle her kesme
sebebiyle birlikte zamanaşımı süresi kesilme günü de dâhil olmak üzere yeni baştan
işlemeye başlar ve asıl süresi kadar devam eder. Kesme sebebi ani olabileceği gibi,
mütemadi bir nitelik de taşıyabilir. Örneğin yakalamada kesme sebebi devam ettiği
sürece, yani failin yakalanma hali devam ettikçe zamanaşımı kesilmeye devam
edecektir591.
Bir suçtan doğan bütün cezalar her bir kesme nedeninden etkilenecektir, kesme
nedeni bir ceza üzerinde gerçekleşmiş olsa bile diğer cezalara da sirayet eder592. Öte
yandan, birden fazla ceza, birden fazla suçtan kaynaklanıyorsa, cezalar infazda gerçek
içtima kurallarına göre toplanacak fakat her birinin hukuki hüküm ve sonuçları ayrı ayrı
bağımsızlığını koruyacaktır.

Dolayısıyla, ceza zamanaşımı süresi hangi suç için

kesildiyse etkisini o suç bakımından gösterecektir593.
Ceza zamanaşımının durmasında olduğu gibi, kesilmesinde de; cezaların şahsiliği
ilkesi gereğince, bir hükümlü hakkında gerçekleşen zamanaşımı kesilme sebebi, suça
ortaklık etmiş olan diğer hükümlüleri etkilemez594.
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SONUÇ

Genel olarak zamanaşımı, uzun süre geçtikten sonra toplumun ilk günkü
kızgınlığının ve yüksek tansiyonunun artık kalmadığı düşüncesine dayanmaktadır. Belli
sürelerin geçmesiyle toplumun yaraları çoktan sarılmış olur ki, o saatten sonra tekrar
eskiye dönmek o yarayı deşmek anlamına gelecek, bunun da kimseye bir faydası
olmayacaktır. Dolayısıyla zamanaşımı failin olduğu kadar, kamunun da yararınadır. Bu
düşünceden hareketle tezimizde zamanaşımı devletin ceza verme ‘‘hakkından’’
vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır. Tanımı bu şekilde ortaya koymamızın doğal sonucu
da, kurumun maddi ceza hukukuna ait olması ve zamanaşımı dolduktan sonra artık bu
fiilin hukuken kınanabilir bir davranış olmaktan çıkmasıdır.
‘‘İnsanlığın’’ korunduğu suç tiplerinde ise birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde
de zamanaşımı söz konusu değildir. Bu da yine zamanaşımının felsefi paradigması içinde
anlaşılabilir bir durumdur. Şöyle ki, toplumun bir suça göstereceği varsayılan tepkisinin
seviyesi zamanaşımının da süresini belirler; bu da karşımıza suçun ciddiyetine göre süre
tasnifini çıkarır. Ama soykırım ve insanlığa karşı suçlar o derece ciddidir ki, belli bir
toplumu veya belli bir devleti değil, tüm insanlık ailesini ilgilendirir, adeta tasnif dışıdır.
Dolayısıyla zamanaşımını doğuran sebepler, insanlığa karşı suçlarda yaşama alanı
bulamazlar. Bu suçlarda deyim yerindeyse eski defterler hep açık kalır, toplumun
hafızasından silinme mümkün olmaz. Ayrıca, hayatta kalan mağdurlar için maruz
kaldıkları travmatik suçların izleri ömür boyu peşlerini bırakmaz. Bütün bu sebeplerle
soykırım ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımının geçerli olmayışı haklı ve yerinde bir
tercihtir. Hatta bu suçların izlerinin silinmemesi bir gerekliliktir; sürekli hatırlanmalı,
gerçekler ortaya çıkmalı ve insanlık ailesi bu olayı hazmetmek yerine, hayatta olan failleri
tarih ve toplum önünde hesap vermek üzere yargı önüne çıkarmalıdır.
Öbür yandan, soykırım veya insanlığa karşı işlenmiş bir suç iddiasının ne pahasına
olursa olsun araştırılması ise birtakım sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu suçların
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faillerini bulup çıkarmak için zamanaşımı kuralları ile aleyhe oynanmasını ve bu
kuralların geriye yürütülmesi suretiyle hukuk güvenliği ve kanunilik ilkesinin bertaraf
edilmesini doğru bulmuyoruz. Karşılaştırmalı hukukta aksi örnekleri bulunsa da, her kim
hangi suçu işlemiş olursa olsun, belirlilik ve kesinlik ceza hukukunun vazgeçemeyeceği
öğeler olarak istisnasız bir prensip olarak korunmalıdır.
Şu da var ki, bazen söz konusu suç insanlığa karşı suç olmasa bile zamanaşımı
nedeniyle kovuşturmama kararı kamuoyunun tepkisini çekebilmektedir. Zaten, insanlığa
karşı suç kategorisi gündelik hayatta adliyeleri meşgul eden suçlardan da değildir, aslında
insanların her gün karşılaştığı suçların zamanaşımına uğrayıp, takipsiz kalması
kamuoyunu rahatsız etmektedir. Gerçekten, ülkemizde zamanaşımı, adeta gizli bir af
sistemine dönüşmüş, her yıl binlerce dosya zamanaşımından düşer olmuştur. Bunda
faillerin kaçma becerisi kadar, belki ondan da fazla, devletin soruşturma ve kovuşturma
tekniklerinin ve usulünün fazlaca bürokratik ve hantal kalmasının da payı vardır.
Bir toplumda zamanaşımına uğramış bir suç, geçen uzun süreye rağmen hala
tepkiyle karşılanıyorsa, zamanaşımını doğuran sebepler o toplumda o suç için ortaya
çıkmamış demektir. Yani suçun unutulmaya yüz tutması ve zamanla olumsuz izlerinin
silinmesi gibi dayanaklar, varsayımdan öteye geçememiştir. Bunun böyle olmasının bir
sebebi suçun ciddiyeti ise, bir sebebi de süreç boyunca failin peşinden koşarak, bir yandan
hafızaları taze tutan, ama bir türlü de işi sona erdiremeyerek süreyi dolduran devlet
olmalıdır. Dolayısıyla, 5237 sayılı TCK’da yapıldığı üzere uzun zamanaşımı süreleri
ihdas etmek sorunu çözmeye yetmeyecek, hatta zamanaşımının kesilmesi halinde sürenin
yeniden başladığını da hesaba katarsak, bitmek tükenmek bilmeyen bu süreler, Kanunun
ilk maddesinde ilan ettiği amaçlarına ulaşmasının önündeki engellerden biri haline
gelecektir.
Ceza Kanunumuza göre kural olarak tüm suçlar zamanaşımına tabidir. Kanunun
zamanaşımına tabi olmadığını açıkça saydığı fiiller dışında tüm fiiller belli süreler
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sonunda soruşturulamaz veya kovuşturulamaz, aynı şekilde cezalar da belli süreler
sonunda hükümlü hâlâ elde değilse artık infaz edilemez; ilke budur. Esasen bu kural Kıta
Avrupası hukuk sistemleri için böyledir. Müşterek hukuk sistemlerinde ise bunun tam
tersi olarak, kural olarak zamanaşımı yoktur, kanunun açıkça saydığı fiiller dışında hiçbir
suç zamanaşımına uğramaz. Fakat bu durum, müşterek hukukta zamanaşımının hiç söz
konusu olamayacağı biçiminde yorumlanmamalıdır.
Her ne kadar müşterek hukuk sisteminde dava zamanaşımına pek rastlanmadığı
yaygın biçimde ifade edilmekte ise de, bir kere ABD’nin zamanaşımını kıta Avrupa’sına
benzer şekilde kabul ve tatbik ettiğini belirtmek gerekmektedir. Yine mukayeseli hukuk
çalışmalarında İngiltere’de hiçbir suçta zamanaşımının uygulanmadığı öteden beri ifade
edilmektedir. Kodifikasyon/yasama bakımından bu doğrudur, biz de tezimizde müşterek
hukukta ve doğal olarak İngiltere’de kural olarak zamanaşımı normlarının bulunmadığını
ifade ettik. Ancak, İngiltere’de savcıların artık kamu yararı kalmadığı gerekçesiyle
soruşturma yapmama takdir yetkisi ve mahkemelerin olaydan uzun süre geçmesi halinde
sürecin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle davaya son verme yetkisi gibi durumların
zamanaşımı etkisi gösterdiği mutlaka not edilmelidir. Yani İngiltere’de de bir şüpheli
veya sanık, ömrünün sonuna kadar soruşturma veya kovuşturma baskısı altında değildir.
Bizim sistemimize gelince, kural olarak zamanaşımı tüm suçlar için mümkündür.
Millete ve devlete karşı yurtdışında işlenip de ömür boyu veya 10 yılı aşan hapis cezası
gerektiren suçlar, işkence, soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile vatan ihanet suçu ise
zamanaşımına uğramaz, bu suçlar hiçbir süre sınırına tabi olmadan soruşturulup
kovuşturabilmektedir. Bu istisnalardan soykırım ve insanlığa karşı suçlar 5237 sayılı
TCK ile mevzuatımıza girmiştir. Ülkemiz, Soykırım Sözleşmesi’ni 1950 tarihinde
onaylamış olmasına rağmen, soykırımı ulusal mevzuatında suç ve ceza konusu yapma
yükümlülüğünü 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Ceza Kanunu
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sayesinde hayata geçirebilmiştir. Son tahlilde, ne kadar gecikmiş olursa olsun
mevzuatımızda bu tarz bir düzenlemenin bulunmasının isabetli olduğu kanısındayız.
Yukarıda bahsettiğimiz istisnalar dışında hukukumuzda tüm suçlar zamanaşımına
tabidir, bundan sonra uygulamacının yapması gereken, süreleri kanunun istediği gidiş
yoluna göre hesaplamaktır. Bu da karşımıza süreler hesaplanırken fiilin dosya
kapsamında alacağı cezaya mı, yoksa kanunda yazılı soyut cezaya bakılacağı sorunsalını
çıkarmaktadır. İlk ihtimalde somut ceza sistemi, ikincisinde ise soyut ceza sistemi
gündeme gelecektir. Bu noktada ceza kanunumuzun bulduğu formül şudur; uygulamacı
dosya kapsamına göre eylemin daha ağır cezayı gerektiren nitelikli bir halinin varlığını
araştıracak, ancak suça ilişkin şahsi veya fiili ağırlaştırıcı sebepleri dikkate almayacaktır;
ayrıca hafifletici sebepleri hiçbir şekilde hesaba katmayacaktır. Bu şekilde öngörülen
cezanın kanunda karşılık geldiği zamanaşımı süresine göre hesaplama yapılacaktır. Hal
böyle olunca, tezimizde bu sistemi ne soyut sisteme ne de somut sisteme hatta ne de
karma sisteme benzetebildik. Mevcut yöntemi, somut ceza sistemine daha yakın görüyor,
ama ‘‘kendi içinde çelişen somut ceza sistemi’’ olarak nitelemeyi daha gerçekçi
buluyoruz.
Zamanaşımı süreleri kanunda belirtilen yöntemle tespit edildikten sonra, yine
kanunun ifadesiyle suçun işlendiği günden itibaren başlatılacaktır. Suçun işlendiği gün
fiilin işlendiği gündür. Bu konuda, neticesi hareketten sonra gerçekleşen suçlarda, ‘‘fiil
işlense de netice sonra gerçekleşmiştir, dolayısıyla neticenin gerçekleştiği gün
zamanaşımı başlar’’ şeklinde bir yorum yapmak, olsa olsa fiil-hareket-davranış
kavramlarını birbirine karıştırmanın bir sonucu olabilir. Zira fiil, neticeyi de içeren ve
netice gerçekleşince ortaya çıkan maddi unsurun tamamıdır. Dolayısıyla sonucun çok
sonra gerçekleştiği fiillerde, suç tarihi sonuç tarihidir, daha önce gerçekleşmiş olan şey
davranış olabilir, hareket olabilir; ama fiil olamaz.

177

Suçun işlendiği gün başlayan zamanaşımı, kanunda belli belirli sayılmış olan
sebeplerle durur veya kesilir. Kural, zamanaşımının işlemesi olduğundan ve bu kural
failin lehine bir özellik taşıdığından, zamanaşımı engelleri yorum yoluyla veya kıyasen
genişletilemez. Bu nedenle, kanunlarla öngörülen idari soruşturma usullerinde ifade alma
işleminin zamanaşımını keseceği yönünde bir hükmün TCK’ya eklenmesinin uygun bir
çözüm olacağı görüşündeyiz. Yine özel yargılama usullerinin öngörüldüğü kanunlar
kapsamında Cumhuriyet savcıları dışındaki kişilerin düzenledikleri kamu davasının
açılmasını sağlayan ve iddianame etkisi doğuran belgelerin de dava zamanaşımını
keseceğine ilişkin bir hükmün TCK’ya eklenmesi yerinde olacaktır.
Tezimizde zamanaşımı engellerinden söz ederken, milletvekili dokunulmazlığı
konusuna daha özel bir önemle eğildik. Bu hususta, doktrin ve uygulamada hakim olan
yaklaşım, Anayasanın ilgili hükmünü milletvekillerinin seçildiği andan itibaren
zamanaşımının dışında kalacağı, dokunulmazlık şeklindeki bir dava engeli bulunduğuna
göre zamanaşımı engelinin de varsayılacağı şeklinde anlamak gerektiğidir. Anayasanın
açık ve net ifadesi karşısında bu düşüncelerin daraltıcı kıyaslama olduğu sonucuna varmış
bulunuyoruz. Yukarıda belirttiğimiz üzere, zamanaşımı engeli yorum yoluyla
genişleyemez; yapılması gereken, Anayasanın milletvekillerini ceza zamanaşımının
dışında tutan hükmünü, dava zamanaşımını da içerecek biçimde yeniden kaleme almaktır.
Dolan dava zamanaşımı süresi, yerine göre soruşturmayı kapatır ya da davayı
düşürür. Artık o iddia yok olur, bu durum hükmün kesinleşmesinden önceki bir meseledir.
Bu nedenle fiilin, zamanaşımı dolsa da suç olma özelliğini devam ettiren hukuka aykırı
bir fiil olarak görülmesinin mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Devletin hem fiili ve faili
takipte başarısız olup, hem de hukuk aleminden çekilmiş bir fiili sanığa sonradan
yüklemesi, zamanaşımı kurumunun var oluş gayesine ve doğasına aykırıdır. Sanığa
hüküm verilirken cezanın bireyselleştirilmesi elbette gereklidir, ancak dünyanın tüm
modern hukuk sistemlerinde geçerli olan masumiyet karinesini dolanacak şekilde hüküm
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tesis etmek, bitmiş zamanaşımını dirilterek yargısız infazda bulunmak anlamına
gelecektir. O halde bireyselleştirmeyi yaparken, uzak geçmişe ait olan ve sanığın işleyip
işlemediği belli olmayan bir fiili, kısaca zamanaşımına uğramış bir fiili mutlaka gözden
uzak tutmak gerekir.
Yargılama sonucunda cezaya mahkûm olan kişi, bu cezası kesinleştiği andan
itibaren artık sanık değil, hükümlüdür. Yani o andan itibaren muhakeme bitmiş, infaz
süreci başlamış demektir. İnfaz sürecinin başlaması, ceza zamanaşımının da başlaması
anlamına gelmektedir. Elimizde artık sabit bir fiil ve kesin bir hüküm bulunduğuna göre,
cezası zamanaşımına uğramış olsa bile bu fiil, ileride yeni bir suç işlenmiş ise cezanın
bireyselleştirilmesinde ve takdir edilmesinde göz önünde bulundurulabilecektir. Ne var
ki bu ince farklar kanun koyucu tarafından titizlikle gözetilmiş değildir. Örneğin soykırım
ve insanlığa karşı ‘‘suçlardan’’ dolayı zamanaşımının işlemeyeceği hüküm altına alınmış,
ama bu suçlardan verilen cezalarla ilgili zamanaşımına dair bir düzenleme yapılmamıştır.
Kanun koyucu herhalde ‘‘suçtan zamanaşımı’’ derken hem davayı hem cezayı kastettiğini
düşünmektedir. Ceza hukukunun buraya kadar izah ettiğimiz temel kurucu kavramları
karşısında bu yaklaşıma katılmadığımızı tezimizde ileri sürdük. Mevcut düzenleme
karşısında, soykırım ve insanlığa karşı suçlarda işlemeyen zamanaşımı kapsamına yorum
yoluyla ceza zamanaşımını da dahil etmek, kişi aleyhine kıyasla hüküm ihdas etmek
anlamına gelecektir.
Ceza Kanunumuzun, suç, ceza, fiil gibi kavramları üzerinde çok durmadan ve
bunları hassasiyetle sistematize etmeden kullandığının bir göstergesi de çocuklarla ilgili
zamanaşımı hükümlerinde ortaya çıkmaktadır. Çocuklar hakkında dava zamanaşımı
sürelerinin görece kısa tutulmasını, uluslararası belgeleri ve mukayeseli hukuku da göz
önünde bulundurarak isabetli bulduğumuzu belirttik. Kanunumuz, ‘‘fiili işlediği sırada’’
çocuk olanları ayrıca değerlendirmiştir, bu normaldir, fiilin işlenmesiyle başlayan bir
kurum olarak dava zamanaşımının tabiatına da uygundur. Ama ceza zamanaşımı
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bakımından da aynı sonuca varmak mümkün değildir. Buna rağmen Kanun burada da
‘‘fiili işlediği sırada’’ çocuk olanların ceza zamanaşımı süresinde indirime gitmiştir.
Halbuki ceza zamanaşımı ile fiilin değil, sadece hükmün bir ilgisi vardır ve bu nedenle
de fiili işlediği sırada çocuk olanların ceza zamanaşımında da avantajlı olmasının lüzumu
bulunmamaktadır.
Kanunda çocuklar ve zamanaşımı hakkında diğer bir düzenleme de dava
zamanaşımının başlangıcına ilişkindir. Suçun daha etkin soruşturulmasını hedefleyen
kanun koyucu, çocukların mağduru olduğu suçlarda zamanaşımını, mağdurun 18 yaşını
doldurmasıyla başlatmaktadır. Ne var ki, suç mağdurunun yaşına dayanarak zamanaşımı
süresi öngörmek adaletsiz sonuçlara yol açacaktır. Çocuklar aleyhine suç işleyen bir
kimsenin yakalanmasını daha mümkün kılmayı amaçlayan bu düzenleme zamanaşımı
kurumunun kavram ve kapsamı ile uyuşmamaktadır. Suçlunun yakalanması umudunu
çocukların rüştüne bağlamak, zamanında suçu ve suçluyu tespit edememiş olmanın
kabahatini hafifletecek bir çare değildir.
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