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GİRİŞ 

Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 8 Şubat 1873 tarihli Blanco kararıyla hukuk 

aleminde yerini alan idari rejim, ortaya çıkışının ilk yıllarında, devletin bireyler üzerinde 

kullandığı yetkilerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi amacı ve bireylerin bu yetkilerden 

dolayı karşılarında muhatap bulabilmede hukuki ve meşru bir argüman bulma arayışı 

çerçevesinde, Toulouse ekolünün temsilcisi Maurice Hauriou’nun “Kamu Gücü” ve ar-

dından Bordeaux ekolünün temsilcisi Léon Duguit’nin “Kamu Hizmeti” teorisi etra-

fında şekillenmiştir1.  Günümüz idare hukukunu ve kapsamını açıklamada bu iki teori 

de tek başına yetmemektedir. Kamu gücü ekolü, idarenin müeyyide ve zor uygulama-

daki tekelinde kullandığı araçları idare hukukunun konusu olarak belirlemektedir. Kamu 

hizmeti teorisi ise, bu araçların idare tarafından suistimal edilmesini önlemek ve tabiri 

caizse idareyi zapt edebilmek adına kurallar getirme çabasıyla ortaya atılmıştır. Bu teo-

riye göre idarenin nihai hedefi kamu menfaatidir.  

Çalışmanın başlığından da anlaşılacağı üzere, inceleyeceğimiz zamanaşımı mü-

essesesinin konusu idari yaptırımlardır. Çalışmada genel itibarıyla, zamanaşımı mües-

sesesinin idari yaptırımlarda bulduğu anlam ve uygulama şekli detaylarıyla tartışılacak-

tır. İdari yaptırımlar, “kamu gücü ekolü” bağlamında, idarenin meşru güç kullanma te-

kelindeki en önemli enstrümanlarından biridir. Bu enstrüman, idareye hem tek taraflı 

olarak karar alma hem de bu kararı uygulama yetkisi vermektedir. Tez kapsamında açık-

layacağımız ve ülkemize de yansıyan depenalizasyon hareketleri; yargının yaptırım uy-

gulamada zaman zaman etkisiz ve yavaş işleyişi karşısında getirilmiş bir çare olup bu 

hareketler sonucunda, idarenin nihai amacı olan “kamu menfaatini ve kamu düzenine 

koruma yolunda” idareye yaptırım uygulama yetkisi verilmiştir2. Bu kapsamda idari 

                                                      
1 Kaynak: https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_publique_en_France (Erişim Tarihi: 20.03.2020). 

2 Kaynak: https://www.cairn.info/revue-regards-2015-1-page-223.htm# (Erişim Tarihi: 

20.03.2020). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_publique_en_France
https://www.cairn.info/revue-regards-2015-1-page-223.htm
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yaptırımlar bakımından, çalışmanın ilk bölümünde, idari yaptırımlara ilişkin genel çer-

çeveyi çizilecek, depenalizasyon hareketleri ve Türk hukukuna yansımaları tartışılacak-

tır.  

Depenalizasyon hareketlerinin bir amacının da idareyi belli bir ivedilikle dav-

ranmaya itmek olduğu göz önünde bulundurulursa, idari yaptırımların zaman ile olan 

ilişkisinin ortaya konması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda öncelikle, zamanaşımı 

kurumunun ortaya çıkışı, amacı ve güncel durumu çerçevesinde tartışmalar yapılacaktır. 

Akabinde, kabahatleri kodifiye eden Kabahatler Kanunu özelinde, kabahatler bakımın-

dan getirilen zamanaşımına ilişkin düzenlemelerin yerindeliği, eksiklikleri, sonuçlarını 

gündeme getirilecek ve hukuk âlemindeki muhtemel yansımaları da tartışılacaktır.  

Son olarak, idari yaptırımlarda zamanaşımına ilişkin hükümlerin uygulayıcılar 

tarafından yorumu göz önünde bulundurulup, söz konusu müessesenin ulusal ve ulusla-

rarası düzeydeki mahkemeler tarafından algılanışı ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Ortaya konulan çerçevede çalışmanın amacı, diğer mevzuata oranla daha yeni 

bir eğilim sonucu hukuk âleminde hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayan Kabahat-

ler Kanunu3 başta olmak üzere, diğer idari yaptırımlara konu eylemler bakımından da 

öngörülen zamanaşımına ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi, uygulanması ve sonuç-

larını doğurması bakımından üzerinde etraflıca düşünülmesi gereken meselelere dikkat 

çekmektir.  

 

 

                                                      
3 Çalışma kapsamında “Kanun” ifadesinin geçtiği yerlerde, aksi belirtilmedikçe, Kabahatler Ka-

nunu anlaşılmalıdır. 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI, 

ESASLARI VE İDARİ YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ 

 

I. İDARİ YAPTIRIMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE TEORİK ÇERÇE-

VESİ 

 

A. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI VE DİĞER YAPTIRIM TÜRLERİN-

DEN FARKI  

 

Hukuksal anlamda yaptırım en geniş anlamda, hukuk düzeninin, yine hukukun 

öngördüğü kuralların çiğnenmesine karşı “tepki”sidir. İdare, yine bu tepkisini ortaya 

koyarken “hukuksal güç” veya “hukuksal zorlama araçları”ndan faydalanır4. Kural 

olarak yaptırım, kınanan faili cezalandırmak amacıyla5, hukuki düzende meydana geti-

rilen bozukluğun karşılığı olarak uygulanır6. Yaptırımlar, kamu hukukunun konusu ola-

bileceği gibi, özel hukukun da konusunu oluşturabilir7. Genel olarak, caydırıcı müeyyi-

deler daha çok ceza hukuku müeyyideleri ile denk düşerken; telafi edici yaptırımlar özel 

hukuk müeyyidelerine denk gelmektedir. Çalışmanın kapsamı bağlamında idari yaptı-

rımlar, “yasaların açıkça yetki verdiği durumlarda, araya yargı kararı girmeden, ida-

renin doğrudan doğruya bir işlemi ile idare hukukuna özgü usullerle vermiş olduğu ce-

zalar 8 olarak nitelendirilebilir. Türk hukukunda Tanzimat dönemine kadar bugünkü an-

lamıyla idari ihlaller veya yaptırımlar bulunmamaktayken; Tanzimat sonrası dönemde 

                                                      
4 Ali ULUSOY, İdari Yaptırımlar, Ankara, 2013, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, s.5. 
5 Mustafa KARABULUT, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Ankara, 2008, s. 7. 
6 Guido ZANOBINI, İdari Müeyyideler, Ankara, 1964, AÜSBF Yayınları, s: 1. 
7 Hüseyin ORMAN, “Kartellerde Bireylere Uygulanacak Yaptırımlar”, Rekabet Kurumu Uz-

manlık Tezleri Serisi, No:110, Ankara, 2009. (aktaran: Bekir KOCABAŞ, “4054 Sayılı Kanun’da Dü-

zenlenen İdari Para Cezalarının Tabi Olduğu Hukuki Rejim ve Ceza Hukuku İlkelerinin Bu Alanda 

Uygulanabilirliği”, 2010, s. 3). 
8 İlhan Özay, İdari Yaptırımlar, İstanbul,1985, s:10. 
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ise, belediyelerin sağlığa zararlı yiyeceklere ve eksik tartan terazilere el koyabilmesi, 

idari yaptırım olarak karşımıza çıkmaktadır9.  

Fransız Danıştayı, geleneksel içtihadında idari yaptırımların iki temel özelliğini, 

mevzuat ihlalinin karşılığı olarak uygulanması ve mahkemece değil idarece verilmesi 

olarak görmektedir. ULUSOY, yaptırımın iki temel özelliğinin “bir mevzuat ihlalinin 

doğrudan karşılığı olarak verilmesi” ve “hukuksal bir zorlama içermesi” olduğunu 

söylemektedir. Bu iki temel özelliği içermeyen hukuki bir tasarrufun ise yaptırım olarak 

nitelendirilemeyeceğini eklemektedir10. ZANOBINI de yaptırımın idari olup olmadığı 

meselesi hakkında, “tatbiki idari otoritelere bırakılan kanunlardan ne’şet eden müey-

yideler cezai değil, idaridir”11 demektedir. Bu tanıma dayanan SANCAKDAR ise, faal 

idare içerisinde yer alan makam ve mercilerin idari işlem niteliğindeki kararlarını idari 

yaptırım olarak tanımlamakta ve idari yaptırımların idare tarafından ve idari usullere 

göre yapılan işlemler olduğunu söylemektedir12.  

Doktrin dışında, uygulayıcılardan AYM de idari yaptırımı, “Öğretide de kabul 

edildiği gibi idarenin, bir yargı kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği bir 

yetkiye dayanarak idare hukukuna özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya bir işlemi ile 

uyguladığı yaptırımlarla, verdiği cezalar”13 olarak tanımlamaktadır.  

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1991 yılında almış olduğu tavsiye kararında 

idari yaptırımı, “kişilere normlara aykırı davranışlarından dolayı -parasal veya parasal 

                                                      
9 Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Ay-

kırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, 1995 (aktaran Yücel 

OĞURLU, İdari Yaptırım Kararları Karşısında Yargısal Korunma, Ankara, 2000, Seçkin Yayınevi, 

s. 27) 
10 ULUSOY, op.cit., 2013, s.5. 
11 ZANOBINI, op.cit., 1964, s.26-27. 
12 Oğuz SANCAKDAR, “İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukuku’ndaki 

Anayasal Temelleri”, (ed: İlhan ULUSAN, Funda BAŞARAN YAVAŞLAR), T.C. İstanbul Kültür Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2011, 

Seçkin Yayınevi, s.61. 
13 Bkz. AYM’nin 23.10.1996 tarih ve E.1996/48, K.1996/41 sayılı kararı ile 13.05.2004 tarih ve 

E.2000/43, K.2004/60 sayılı kararı (Kaynak: https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi/). 

https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi/
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olmayan nitelikte- cezai yükümlülük getiren idari işlemler” olarak tanımlamış ve “mah-

kemenin vermiş olduğu mahkûmiyetin infazı anlamında idarece verilen disiplin ceza-

ları” nın14 bu kapsama girmeyeceğini söylemiştir. 

İdari yaptırım kavramına ilişkin tartışmalardan sonra, idari yaptırımların tasnifi 

noktasında pek çok yazar farklı görüş ortaya atmıştır. MAHMUTOĞLU idari yaptırım-

ların temel olarak, “bizzat kişi üzerinde uygulananlar, yürütülen faaliyete ilişkin olan-

lar, kişinin malvarlığına yönelmiş olanlar” olmak üzere üçe ayrılması gerektiğini be-

lirtmiştir. ULUSOY ise, idari yaptırımlar için en doğru sınıflandırmanın, üst başlık ola-

rak idari cezalar ve idari tedbirler ayrımı olduğunu; idari cezaların da kendi içinde regü-

latif, kabahat ve disiplin cezaları olarak üçe ayrılması gerektiğini belirtmiş, idari tedbir-

lerin ise geçici engelleme, idari iznin geri alınması, eşyaya geçici el koyma ve atipik 

idari tedbirler olmak üzere dörde ayrılması gerektiğini ifade etmiştir15.  

İdari yaptırımlarla idari cezaları birbirlerini ikame edecek anlamda kullanan ya-

zarların bulunmasının yanında, uygulamada da yargı kararlarında iki kavram birbirleri-

nin yerine kullanılmaktadır. Ancak bu durumu eleştiren OĞURLU, iki kavramın birbir-

lerinin yerine kullanılmasının doğru olmadığını, zira idari ceza kavramının yürütme or-

ganı tarafından ihdas edilen bir kavram olduğu izlenimini uyandırdığını belirtmektedir. 

İdari cezaların sebebinin idari suç teşkil etmediğini ve idari suç yerine “idari düzene 

aykırı eylem veya davranış veya idari ihlal”, idari ceza yerine ise “idari yaptırım” te-

rimi kullanılmasının doğru olduğunu ifade etmektedir16. SANCAKDAR da, her idari 

cezanın idari yaptırım olduğunu; ve fakat her idari yaptırımın idari ceza olmadığını be-

                                                      
14 Recommandation R 91/1 adoptée le 13 février 1991 par le Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe et relative aux sanctions administratives. (Çev. A.N.Özdemir) 
15 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 7. 
16 OĞURLU, op.cit., 2000, s. 30,31. 
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lirtmiştir. Yazar, bağımsız bir İdari Ceza Hukuku’nun mevcut olmadığını ve idari ceza-

ların idari yaptırımları kastedecek şekilde yasa koyucu tarafından özenle kullanılmadı-

ğını ve bu nedenle de anlam kargaşası yaşandığını eklemiştir17.   

 Fransız Anayasa Konseyi, idari yaptırımların anayasal dayanağı olup olmadığı 

meselesine ilk başlarda temkinli yaklaşmıştır. 30 Aralık 1982 tarihli kararında yasa ko-

yucuyu “ yaptırım uygulama yetkisini yargısal olmayan bir makama bırakılmasının ge-

rekli olduğunu düşündürdüğü için” eleştirmiştir. 17 Ocak 1989 yılındaki kararında ise 

görsel işitsel iletişim özgürlüğünü temin etmekle görevli otoritenin18 yaptırım uygulama 

yetkisiyle alakalı verdiği kararda, otoritenin görev alanıyla sınırlı kalması ve erkler ay-

rılığı prensibine halel getirmemek kaydıyla yaptırım uygulama yetkisinin olduğunu teyit 

ederek idari yaptırımlara anayasal bir kimlik tanımaya başlamıştır19.  

 Fransa’da 2. Dünya Savaşı’na kadar idarenin sadece belirli alanlarda yaptırım 

uygulama yetkisi bulunmakta idi. İdarenin bu konuda yetki alanları; disiplin cezası, ver-

gisel cezalar ve mevzuatta düzenlenmiş sair alanlar ile sınırlı idi. Kıta Avrupasında 

1980’li yıllardan sonra idarenin söz konusu yetki alanları gittikçe genişlemeye başla-

mıştır. Bu yetki genişlemesinin sebepleri ise sektörel regülasyon faaliyetleri20 üstlenen 

BİO’ların kurumsal yerleşmesi ve depenalizasyon hareketleri ile yaygınlaşmasıdır21. 

Regülasyon faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan regülatif idari cezaları verme yetkisinin 

adli makamlardan idari makamlara geçmesi de sıradan kabahatler gibi mahkemeleri ba-

sit ihlallerle meşgul etmemek değil; çabukluk, pratiklik ve uzmanlaşma gerekçeleridir22. 

                                                      
17 SANCAKDAR, op. cit., 2011 s. 109. 
18 Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel. 
19 Camilo Guzman GOMEZ, Le prononcé des sanctions administratives au regard de l´article 

6 paragraphe 1 de la CEDH, Bordeaux, 2000. 
20 Bkz. ULUSOY, op.cit., 2013, s. 47 :“Anglo-Sakson sisteminde uzun süredir yapılan bu uygu-

lamalar, ülkemizde 90’lardan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.”.  
21Kaynak:http://lepetitjournaldedroitpublic.com/2017/09/le-juge-administratif-et-les-sanctions-

administratives.html (Erişim Tarihi: 10.10.2019). 
22 ULUSOY, op. cit., 2013, s. 47. 

http://lepetitjournaldedroitpublic.com/2017/09/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives.html
http://lepetitjournaldedroitpublic.com/2017/09/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives.html
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Fransız hukukunda, idarenin –aşağıda da açıklayacağımız üzere- istisnai nite-

likte olan, en azından olması gereken, bastırıcı nitelikteki gücünü hem kamu hizmetin-

den faydalananlar, hem de kamu hizmetini gören ajanlar üzerinde kullanabilmesi müm-

kündür. Bu gücün ajanlar veya hizmetten faydalananlar üzerinde uygulanmasında farklı 

esaslara tabi olduğunu düşünenler (dualistler) ve kim üzerinde uygulanırsa uygulansın 

aynı esaslara tabi olduğunu düşünenler (monistler) bulunmaktadır. Zamanaşımını ince-

lemek söz konusu olduğunda, kamu hizmetini gören ajanlar ile hizmetten faydalananları 

aynı esaslara tabi tutmak karışıklığa yol açabilir. Söz konusu mesele aşağıdaki bölüm-

lerde daha detaylı olarak incelenecektir.  

 İdari yaptırımların muhatapları üzerinde uygulanabilmesi için; idare bu işlemin 

gereğini ya bizzat kendisi yerine getirebilmekte veyahut da adli organlardan yardım ala-

bilmektedir. İdarenin işlemin gereğini bizzat yerine getirebilmesinde, geniş bir tasarruf 

yetkisine sahip olduğu ve bu yetkiyi re’sen uygulayabildiği bilinmektedir. Görev alanına 

giren hizmetleri gereken etkinlikte ve gecikmeksizin yapabilmesi için idarenin yaptırım 

uygulayabilme yetkisine sahip olması zorunludur23. Nitekim, AYM bir kararında “Ge-

lişen, büyüyen, çeşitlenen ve çoğalan toplumsal gereksinmeleri yerinde, zamanında ve 

etkin bir biçimde karşılayabilmek için çağdaş yönetimlerde idareye geniş ve değişik 

alanlarda yaptırım yetkileri tanınmaktadır.” demiştir24. Bunun dışında AİHM de A and 

B/ Norway kararında, idari otoritelerin, yaptırım konusu alanda uzmanlaşmış olmaları 

ve kapasiteleri sayesinde, ceza yargılamasındaki usulden daha hızlı bir şekilde yaptırım 

uygulayabildiklerine değinmiştir25. Kısacası idari yaptırımlar çok geniş olarak, sosyal 

düzeni sağlayan hukuki yaptırımlar içerisinde yer almakta ve deontolojik kurallardan ve 

cezai yaptırımlardan farklılık göstermektedir.  

                                                      
23 KARABULUT, op. cit., 2008, s. 8. 
24 Bkz.: E:2015/50, K: 2015/107 sayılı karar. 
25Kaynak:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22notice%22],%22ite-

mid%22:[%22001-168972%22]} (çev. A. N. ÖZDEMİR). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22notice%22],%22itemid%22:[%22001-168972%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22notice%22],%22itemid%22:[%22001-168972%22]}
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 Cezai yaptırımlar caydırma, ceza çektirme amaçları barındırırken; idari yaptı-

rımlar kişiye görev ve yükümlülüklerini hatırlatmayı amaç edinip bir nevi “misilleme” 

amacı taşımaktadır. Nitekim Uyuşmazlık Mahkemesi de idari yaptırımları, “kamu dü-

zeninin sağlanması ve korunması görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağ-

lamaya yönelik yaptırımlar” olarak nitelemektedir26. İdari yaptırımlarla, kamu düzeni-

nin sağlanması ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığı söylenmektedir. CE’ye göre 

sadece yaptırımın nitelendirilmesine bakılmamalı, idari yaptırımların klasik idari işlem-

lerden farklı karakter taşıması gerekmektedir. Bu noktada da ULUSOY’un da belirttiği 

üzere, idari yaptırım kararları gibi üzücü kararlar alınırken, bir yandan da muhataplar 

hakkında belli garantiler sağlanmalıdır27.  

 İdari yaptırımların, idari işlem olduğu noktasında öğretide görüş birliği bulun-

masına rağmen; cezai yaptırımlardan ne yönde ve şekilde farklılaştığına ilişkin bir görüş 

birliğinin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Konu hakkındaki tartışmalar, aşa-

ğıda daha detaylı değinileceği üzere, idari ceza hukukunun idare ve ceza hukukundan 

bağımsız bir alan olarak ortaya çıkıp çıkmadığı noktasında yoğunlaşmış olup, bu yönde 

ayrı bir disiplin ve ona ilişkin kurallar bütünü olup olmadığı noktasında önem arz et-

mektedir. Bununla birlikte, idari yaptırımlarda zamanaşımının anlamı ve sonuçları nok-

tasında değerlendirmede bulunabilmek açısından, idari yaptırımların amacına ve ceza 

yaptırımlarından ne ölçüde farklılaştığına ilişkin tartışmalara yer vermek gerekmekte-

dir. İdari yaptırımların genel olarak kamu düzenini sağlamak için bir enstrüman olduğu 

noktasındaki “kısayol” görüşü ÖZLÜER28, idare hukukunun özelindeki kolluk faaliye-

tinin kamu düzenini sağlama amacına nazaran doğru bulmamaktadır.  

                                                      
26 Bkz.: E. 2005/37, K. 2005/50 sayılı karar. 
27 İbid. 
28 Ilgın Özkaya ÖZLÜER, “İdari Yaptırımların Özellikleri ve Çevre Kanunu”, Ankara Barosu 

Dergisi, S.1, 2015, s. 133. 
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 “Kabahat”in tanımının önemi, Türk hukukunda depenalizasyon eğiliminin en 

genel örneği olan 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulama rejiminin belirlenebil-

mesi bakımındandır. Kabahat kavramını kısaca açıklamak gerekirse; sözlükteki karşılığı 

çirkin hareket, uygunsuz iş, kusur olarak tarif edilmekte ve kavramın ceza hukukuna 

özgü olup olmadığı orta çağdan beri tartışılmaktadır. Yürürlükteki hukuk açısından bir 

eylemin kabahat olup olmadığını saptayabilmek mümkün olsa da, kabahat adı verilen 

suç tipinin kavramsal olarak açıklanmasına yetmemektedir. Zira, Kabahatler Ka-

nunu’nun 2 nci maddesinde ve genel gerekçesinde karşılığında idari yaptırım öngörülen 

haksızlıklar kabahat olarak tanımlanmış olup, suç tipine ilişkin bir açıklama yapılma-

mıştır. Kanunun lafzından, kabahatleri ceza hukuku anlamındaki suçlardan ayıran en 

büyük özelliğin, kabahatler için öngörülen yaptırımların idari kararla uygulanabilmeleri 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 Kabahatleri tanımlamada AYM’nin de kabul ettiği formül29, yargısal usul izle-

nerek karşılığında ceza verilen fiiller suç olarak adlandırılırsa, daha hafif nitelikteki – 

yargısal usul izlenmeden yaptırıma tabi tutulabilen fiiler- ise kabahat olarak tanımlana-

bilir. Bu formül, özellikle kabahatlerin suç olmaktan çıkarılmasına dair eğilim açısından 

önemlidir. Zira pek çok ülke değişen koşullar karşısında suç politikalarını da gözden 

geçirmektedir.  Söz konusu faaliyetler 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Almanya’da 

başlamış ve pek çok ülke mevzuatı bakımından da benimsenmiştir. Genel olarak idari 

yaptırım olarak adlandırılan yaptırımların hukuk düzenimiz içindeki uygulama alanı 

özellikle, aşağıdaki kısımlarda da bahsedeceğimiz üzere, birtakım suçların suç genel te-

orisi anlamında suç olmaktan çıkarılma hareketi ile gittikçe genişlemektedir30. ZANO-

BINI ise, organik ölçütün esas alınması gerektiğini ve bu kapsamda idarenin herhangi 

bir yaptırımı yargı kararına gerek kalmadan kendisinin uygulayabildiği durumlarda idari 

                                                      
29 Bkz AYM’nin 23.10.1996 tarih ve E.1996/48, K.1996/41 sayılı kararı. 
30 SANCAKDAR, op. cit., 2011, s. 69. 
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yaptırımın söz konusu olacağını ifade etmiştir31. Buna karşılık bu formül, Kabahatler 

Kanunu’nda mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıkları tarafından verilen yaptırım ka-

rarları karşısında yetersiz kalabilmektedir. 

 Daha önce de belirtildiği üzere, idari yaptırımların idari işlemler kategorisine 

girdiği öğretide genel olarak kabul edilen bir görüştür. İdari yaptırımlar, idari işlemlerin 

genel tasnifindeki bireysel idari işlemler kategorisinde, yükümlendirici idari işlemler 

grubundadırlar. Yükümlendirici idari işlemlerin alt kırılımları ise, idari yaptırımlar ve 

yükümlendirici diğer işlemler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Konumuz açısından idari 

yaptırımların yükümlendirici diğer idari işlemlerden ayırt edilmesindeki pratik gerekli-

lik, idari yaptırımların tabi oldukları zamanaşımı sürelerinin farklı olması ve bu hususta 

mahkemelerin konuyu ele almalarındaki tutumlarının belirlenmesindendir.  

Söz konusu işlemleri maddi olarak ayırt etmede ilk ölçüt, idari yaptırımlarda te-

mel amacın cezalandırma ve caydırma olmasıdır. Buna karşılık diğer işlemlerin tesisin-

deki amaç ise kamu hizmetini daha düzgün ve gereği gibi sunabilmektir.  

 Kullanılan diğer bir maddi ölçüte göre ise, idari yaptırımlar muhatapları üzerinde 

yükümlendirici diğer idari işlemlere nazaran çok daha ağır etki ve sonuç doğururken, 

yükümlendirici diğer idari işlemler muhatapları üzerinde o denli ağır etki ve sonuç do-

ğurmazlar. Bu ölçüt de tek başına yeterli sayılamaz; zira yükümlendirmenin ağırlığı 

veya hafifliğinin muhatabın üzerindeki etkisini değerlendirmede objektif bir kıstas bu-

lunmamaktadır. ULUSOY, bu konudaki şekli ölçüt hakkında ise; idari yaptırımlar mut-

laka bir mevzuat ihlaline cevaben verilirken, yükümlendirici diğer işlemlerin kamu hiz-

metinin daha iyi yürümesini teminen yapılabileceğini söylemiştir32.  

                                                      
31 ZANOBINI, op.cit., 1964. (aktaran KOCABAŞ, op. cit., 2010, s: 5). 
32 ULUSOY, op.cit., 2013, s.35. 
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Son olarak “hukuksal korunma testi” ölçütü maddi ayrımda kullanılabilecek bir 

ölçüttür. Bu ölçüte göre; eğer bir işlem, ceza hukukuna özgü hukuksal güvencelere ih-

tiyaç duyulmadan idari işlemlerin genel hukuka uygunluk standartları açısından yeterli 

hukuksal koruma sağlayabiliyorsa o idari işlemi idari yaptırım olarak nitelemeye ihtiyaç 

yoktur. Aksi durumda ise idari yaptırımla karşı karşıya kalındığının kabulü gerekir. 

ULUSOY’a göre bu sonuncu ölçüt, idari cezaları diğer idari işlemlerden ayırmada en 

isabetli maddi ölçüttür. Zira idari cezalar yanında idari tedbirlere de diğer yükümlendi-

rici idari işlemlere oranla daha sıkı ve spesifik idari usul kuralları uygulanmaktadır. Ya-

zar, hukuksal korunma testinde idari tedbirlerin yükümlendirici diğer işlemlere oranla 

çok daha yüksek bir “koruma puanı” alması gerektiğini dile getirmektedir33. 

İdari yaptırımların diğer idari işlemlerden ne boyutta farklılaştığının tespiti ya-

nında, idari yaptırımların ceza yaptırımlarından farklı olduğu da belirtilmiştir. İdari yap-

tırımların konusu, türü, ağırlığı, amacı, usulü, kararı veren makam, sonuçları açısından 

farklılıklar bulunmaktadır. Doktrin, idari yaptırımlarla cezalar arasında nitelik ve nicelik 

bakımından ayrım olduğu noktasında fikir ayrılığı yaşamaktadır. MAHMUTOĞLU, bir 

eylemin kabahat veya suç olup olmadığının tespiti noktasında, niceliksel ölçütü esas 

almanın gerektiğini söyleyerek, eyleme uygulanan yaptırımın bu noktada önem arz et-

tiğini ifade etmektedir34. Zira bu ayrıma göre, esasen cezalar ile idari yaptırımlar ara-

sında nitelik bakımından bir fark bulunmamakta ve fakat, bu ikisinin konusu olan fiille-

rin içerdikleri hukuka aykırılık ve haksızlık derecesinde fark bulunmaktadır. Kabahatler 

Kanunu da kabahatler ile suçlar arasında nitelik değil, niceliksel bir ayrım olduğu esasını 

benimsemiştir. Genel gerekçeye göre; “…esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade 

eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir ayrım yapılması, bir nitelik farkı oluş-

                                                      
33 İbid. s.36. 
34 MAHMUTOĞLU, op. cit., 1995, s. 56. 
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turmamaktadır. Söz konusu tasnif haksızlıklar arasındaki nicelik farkına dayanmakta-

dır.”35. Niteliksel ayrıma göre, cezai yaptırımlar ile idari yaptırımlar arasında ağırlık ve 

zarar verme özelliği aynı olsa da; iki kurumun haksızlık içeriği yanında, maddi unsurlar, 

koruduğu değerler, amacı, uygulayan makamın farklılığı, infazı, ertelemesi, tekerrürü 

gibi hususlardaki farklılıkları bulunmaktadır36. Bu görüşü savunanlar, kabahatlerin hu-

kuki değerleri korumayan idari haksızlık veya itaatsizlikler olduğu ve suçlar gibi belli 

bir kişinin hukuki değerini ihlal etmediğini savunmaktadırlar37.  

İdari ceza- adli cezaları ayırmada yapılan bir diğer ayrım organik ölçüte göre 

yapılan ayrımdır. Uyuşmazlık Mahkemesi de, idari ceza- adli ceza farklarını düzenlediği 

bir ilke kararında kanunun öngördüğü bir cezanın idare eliyle uygulanabilmesi halinde 

ilgili cezanın ceza hukukuna ait değil, idare hukukuna ait bir müeyyide olduğunu, ceza-

nın tek başına bu niteliğinin onun idari ceza sayılması için yeterli olduğunu söylemiş-

tir38. Uyuşmazlık Mahkemesi de aslında bu kararında idari yaptırımları ayırmada orga-

nik ölçütü benimsediğini belli etmiştir. 

                                                      
35 Erdener YURTCAN, Kabahatler Kanunu ve Yorumu, 2005, Beta Yayınları, s. 64. 
36 SANCAKDAR, op.cit., 2009, s. 69 , MAHMUTOĞLU, op.cit. 1995, s.59-76. Cezai yaptırım-

larla idari yaptırımlar arasındaki farkları belirlemede niteliksel kriteri esas alan yazarlara, J. Goldschmidt, 

E. Wolf, E.M. Mayer, E. Schmidt, R. Lange, A. Wimmer, W. Sommer, W. Sax örnek olarak verilmiştir. 
37 Berrin AKBULUT, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu Genel Hükümlerinin Yap-

tırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ankara, 2014, s. 99. 
38 UYM, 11.7.1988 tarih ve E:1988/1, K:1988/1 sayılı karar (RG: 13.10.1988 tarih ve 19958 sayı). 
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 Bunun yanında OĞURLU da, bir yaptırımın idari olarak nitelendirilebilmesi için 

organik kritere uyması gerektiğini söylemekte ve organik ölçüt yanında idari yaptırım-

ların, “yasallık”39, “kişisellik”40 ve “ne bis in idem”41 ilkelerine uyup uymadığı kontrol 

edilerek sonuca ulaşılması gerektiğini belirtmektedir42.  

 Niceliksel ölçüte göre bir fiilin “suç” veya “kabahat” olarak nitelendirmesi ve 

bunun karşılığında “ceza” veya “idari yaptırım” öngörülmesi, kanun koyucunun inisi-

yatifindedir. Bunun sonucu olarak da kanun koyucu fiil karşılığında hükmedilecek ce-

zayı belirler. Ancak fiilin karşılığı öngörülen yaptırımın, fail üzerindeki etkisi kişiden 

kişiye göre değişebilmekte ve hatta bir kabahat için öngörülen yaptırım, bir suç için 

öngörülen yaptırımdan daha ağır olabilmektedir. Bu duruma en güzel örnek, düzenleyici 

ve denetleyici otoritelerin kendi mevzuatında düzenlediği fiiller için öngördüğü yaptı-

rımlardır. Bunun yanında organik ölçüte karşın, Kabahatler Kanunu uyarınca kabahate 

ilişkin yaptırım kararını mahkeme veya cumhuriyet savcısının da verebileceği hatırda 

bulundurulmalıdır. İdari yaptırımların her şeyden önce idari işlem olması dolayısıyla, 

henüz hukuk dünyasına doğarken, cezai yaptırımlarla arasında birtakım farklılıklarının 

olduğu düşünülmektedir. Karma nitelik- nicelik farklılığı olarak adlandırılan görüşe 

göre, bazı kabahatlerin temelinde suç olduğu, bazı suçların ise temelinde kabahat ol-

duğu, bir kabahatin neticesinin bir suçtan daha ağır olabildiği ve dolayısıyla karşılığında 

öngörülen yaptırımın da bir suç için öngörülenden daha ağır olabildiği durumlar mev-

cuttur43. Bu da, fiil karşılığı öngörülen yaptırım ne kadar ağır olursa, fiilin haksızlık 

                                                      
39 Söz konusu ilke esasen Ceza Hukukundaki “ kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi olup, 

OĞURLU, bir eylemin idari müeyyideye tabi tutulmasının ya yasanın açık ifadesiyle veya yasanın çizdiği 

sınırlar içinde idari bir merciye bırakılmasıyla söz konusu olacağını söylemektedir.  (Bkz. OĞURLU, op. 

cit., 2000). 
40 Söz konusu ilke esasen Ceza hukukundaki “suç ve cezaların kişiselliği” ilkesi olup, OĞURLU 

bu ilkenin Ceza hukukundaki kadar sert uygulanmayabileceğini, buna karşılık idari cezalar bakımından 

geçerli olduğunu ve bazı müsadere kararları bakımından geçerli olmayabileceğini söylemektedir. (Bkz. 

OĞURLU, op. cit., 2000). 
41 OĞURLU söz konusu ilke uyarınca, aynı eylem için hem ceza yaptırımı hem de idari yaptırım 

uygulanmasının engellenmesi anlamına gelmeyeceğini söylemektedir. (Bkz. OĞURLU, op. cit. 2000). 
42 İbid., s. 54,55. 
43 AKBULUT, op.cit., 2014, s. 104,105. 
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içeriği de o kadar çok olması anlamına gelmekte ve hukuki değerin ihlal yoğunluğunun 

daha az olduğu fiiller kabahat olarak nitelendirilmektedir44. Suçlar ile kabahatler ara-

sında niceliksel fark bulunduğunu düşünmekle birlikte, kabahatler karşılığında öngörü-

len yaptırımların bazı durumlarda daha ağır olabilmesi gerçekliği de göz önünde bulun-

durulmalıdır. Kabahatler Kanunu kapsamında, kanun koyucunun tercihinin bariz olması 

ve doktrinde genel olarak niceliksel ayrımın esas alındığı gerçeği karşısında, zamana-

şımı hükümlerinin de niceliksel ayrıma göre belirlendiğini gözlemlenmektedir.  

 

B. DEPENALİZASYON / DEKRİMİNALİZASYON SÜRECİ  

 Modern yaşamda bireyler arası ilişkiler artıp karmaşıklaşmaya başlamış ve bi-

reylere ceza verilmesi gereken durumlarda aktif karar verici tarafından yargısal makam-

dan daha pratik bir prosedür ile toplum düzenini korumak için çareler aranmaya başlan-

mıştır. Toplumsal düzeni derinden sarsmayan hafif suçlar ve toplumsal düzenin koru-

nabilmesi açısından çabuk ve pratik şekilde verilmesi gereken cezalar yargı erkinden 

idareye transfer edilmiştir45.  

Depenalizasyon kavramını açıklamadan önce, kavramın pek çok tartışmaya 

farklı açılardan konu olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu kavram özellikle erkler 

ayrılığı – yürütmenin yargı ile olan ilişkisi – bağlamında tartışma konusu olmaktadır. 

Zira depenalizasyon eğilimi neticesinde yargısal olmayan idari bir makam, bireylere ce-

                                                      
44 İbid., s. 111,113. 
45 Ali ULUSOY, “İdari Ceza Hukukunun İşlevi ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri”, (ed: İlhan 

ULUSAN, Funda BAŞARAN YAVAŞLAR), T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ta-

rafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu içinde, Ankara, 2009, Seçkin Yayınevi, s. 44. 
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zai nitelikte yaptırım uygulayabilmektedir ve idarenin yaptırım uygulama yetkisi özel-

likle ilk zamanlarda idare hukukunun bir “anomalisi” olarak görülmüştür46. Bunun ya-

nında, depenalizasyon sürecini ceza hukuku kurallarını uygulama konusunda yürütme 

organı ile yargı organı arasında “görev paylaşımı” olarak nitelendiren yazarlar da mev-

cuttur47. Depenalizasyon hareketleriyle, yargının iş yükünün bir nebze olsa hafifletil-

mesi öngörülmektedir. Bunun dışında idarenin kişilere uygulayacağı yaptırımların fiil 

gerçekleştirildikten sonra en hızlı biçimde uygulanarak yaptırımların etkinliğinin artı-

rılması amaçlanmıştır.  İdari yaptırımların cezai yaptırımlara göre daha az masraflı ve 

daha yaygın olmaları, depenalizasyon hareketlerini gerekli kıldığı için süreç hızlanmış-

tır.  

Depenalizasyon, bir suç ve cezanın ceza mahkemelerince bakılan bir suç ve su-

çun karşılığında onlarca verilen bir ceza olmaktan çıkarılıp idari suç ve ceza haline ge-

tirilmesini; dekriminalizasyon ise, bir suç ve cezanın tamamen suç ve ceza olmaktan 

çıkarılmasını ifade eder. Depenalize edilen eylem, idari suç haline getirildiği için artık 

idari işlem niteliğine bürünmekte ve kural olarak bu tür işlemlere idare hukuku usul ve 

kuralları uygulanmaktadır48. Depenalizasyon süreci esasen, “ceza hukuku yaptırımları-

nın hukuka aykırı fiillerde kullanılacak son çare olduğundan, ancak diğer hukuk dalla-

rındaki yaptırımlar yetersiz kaldığında başvurulacak yol olmalıdır” düşüncesine dayan-

maktadır. Yani dekriminalizasyon, hukuki değerin ceza hukuku dışında diğer hukuk dal-

larıyla da korunabildiği durumlarda devreye girmektedir49.  AİHM, Dudgeon/ Birleşik 

Krallık davasında, “Kuzey İrlanda’daki erkek eşcinselliğine yönelik tavır ve yasada ya-

                                                      
46 Kaynak: https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-

juge-administratif-et-les-sanctions-administratives (Erişim Tarihi: 20.03.2020). 
47 Doğan SOYASLAN, Yürütme Organının Suç Ve Ceza Koyma Yetkisi, Ankara, 1990, Ka-

zancı Hukuk Yayınları. (aktaran: İsmail YALÇIN, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, 2007, s. 33). 
48 ULUSOY, op. cit., 2009, s. 44. 
49 AKBULUT, op.cit., 2014, s. 124. 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives
https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives


- 79 - 

 

pılacak yumuşamanın var olan ahlaki standartları bozacağı düşüncesinin, başvurucu-

nun özel hayatına bu denli müdahalenin gerekçesi olamaz.” diyerek, uygulanan kısıtla-

manın genişliği ve mutlaklığının ulaşılmak istenen amaçla orantısız olduğunu ve dekri-

minalizasyonun bu davranışı onaylama anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir50. 

Bazı yazarlar tarafından idarenin cezai nitelikte yaptırımlara hükmedebilmesinin 

“yargılamadan cezalandırmak” anlamına geldiği ve erkler ayrılığına aykırı olduğu id-

dia edilmektedir. Depenalizasyon süreci, sadece ulusal yargı makamlarının içtihadi şe-

killendirmesiyle sınırlı kalmamış, AİHM kararlarına da konu olmuştur. Zira Mahkeme, 

“suç ithamı” ile karşı karşıya kalan bireyin AİHS’in 6 ncı maddesinin korumasından 

yararlanması gerektiğini kararlarında vurgulamaktadır51. Bireyin söz konusu koruma-

dan yararlanabilmesi için, maruz kaldığı idari yaptırımın, AİHM’in Engel/ Hollanda ve 

Öztürk/Almanya kararlarında ortaya koymuş olduğu üç kriterden en azından birini kar-

şılaması gerekmektedir. Söz konusu kararlar uyarınca, yaptırımın iç hukukta nasıl nite-

lendirildiği, ihlalin niteliği, cezanın muhatabı üzerindeki etkisi kriterlerinden birini kar-

şılayan yaptırım, cezai nitelikte kabul edilecektir. Bununla birlikte AİHM’in en çok 

önem verdiği kriter ise, ihlalin niteliği ve cezanın muhatabı üzerindeki etkisi kriteri olup, 

yaptırımın bu iki kriter uyarınca değerlendirilmesi sonucu Mahkeme, 6 ncı maddenin 

korumasından yararlanmasının zorunlu olup olmadığına karar vermektedir. Alman Fe-

deral Anayasa Mahkemesi, ceza hukuku bağlamındaki haksızlık ile idare hukuku bağ-

lamındaki haksızlık arasındaki sınır sorununa bir ölçüt getirmiştir. Bu ölçüte göre, idari 

haksızlığa karşı uygulanacak olan yaptırımın cezai nitelikte olmaması, aşağılayan bir 

karakterinin olmaması, olsa olsa belli ölçüde şerefe dokunan bir niteliği olmasına bağ-

lıdır.  

                                                      
50 YALÇIN, op.cit., 2007, s. 24. 
51 AİHS’in 6 ncı maddesinin korumasından yararlanılabilmesi için, mahkeme önüne getirilen 

uyuşmazlığın özel hukuk uyuşmazlığı veya suç ithamı niteliğini haiz olması gerekmektedir.  
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AİHM, Öztürk davasında depenalizasyon süreci ile alakalı olarak, “Sözleşmeye 

taraf ülkelerin, yaptırımları cezai vasfından ziyade “idari” nitelikte adlandırmak eğili-

minde olmaları, bunların sözleşmenin 6 ncı ve 7 nci maddenin korumasından yararla-

namamasına sebep olacaktır. Bununla birlikte 6 ncı ve 7 nci Maddelerin korumasından 

faydalandırıp faydalandırmamak da devletin egemenlik gücü kapsamındadır. Böyle bir 

tutum, “Sözleşmenin amaç ve hedefleriyle bağdaşmaz sonuçları beraberinde getirebi-

lir.” ifadelerini kullanmıştır.   

Depenalizasyon sürecinin avantajları olduğu kadar olduğu kadar dezavantajları 

da bulunmaktadır. Öncelikle söz konusu durumun idarenin bastırıcı özelliğini güçlendi-

rebileceği, idareyi bir nevi “yetkisini aşırı biçimde kullanmasına” sürükleyebileceği 

söylenebilir. Buna karşılık, aslolan idarenin bastırıcı niteliğinin istisnai olmasıdır. Diğer 

bir sorun, yürütmenin faaliyetlerinin idari mi ve yargısal mı olduğu konusunda karma-

şalar yaşanabilmesinden kaynaklanabilir. Zira, depenalizasyon sürecinin en olumlu et-

kilerinden olan yaptırım uygulamada hızlılık ve etkililik; idareye yargısal fonksiyonlar 

bahşedilmesi durumunda uygulanamaz hale gelebilir. Hatırda bulundurulmalıdır ki, 

idare, hukuka aykırılığı tespit etme ve yaptırım uygulama konusunda yargı kadar uz-

manlaşmış değildir. Çıkabilecek sorunlardan bir diğeri ise, idareyi hukukun sınırları içe-

risinde tutması gereken ve bu nedenle idari işlemleri yargısal denetiminden geçiren yar-

gıçların meşruiyeti konusunda olabilir. Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: “Yargıç 

söz konusu işlemlerin hukuki denetimini mi yapmaktadır; yoksa zaten yargısal bir sü-

reçten geçen işlemleri tekrar aynı süreçten mi geçirmektedir?”. Söz konusu durum aynı 

zamanda BİO’ların yargısal nitelikte makamlar olup olmadığı sorusunu da gündeme ge-

tirebilse de, konumuz kapsamına dahil olmadığından, söz konusu sorunsal konunun üze-

rinde durulmayacaktır. Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen idari usul kuralları ile ceza-

ların daha adil olması sağlanmaya ve cezanın bağımsız bir yargıç/mahkeme tarafından 

verilmemesi sorunu telafi edilmeye çalışılmaktadır. 
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 C. İDARİ CEZA HUKUKU 

Depenalizasyon hareketleri, bazı yazarlar tarafından ayrı bir bilim dalı olarak 

görülen “İdari Ceza Hukuku” adı verilen hukuk dalının oluşumuna sebep olmuştur52. 

Günümüzdeki anlamıyla idari ceza hukuku, Golschmidt adlı yazarın 1902 yılında ya-

yımladığı eserinde53 ortaya koyduğu görüşleri ile başlamıştır. Yazar, idari ceza hukuku-

nun, idari bir kaideye aykırı davranışlar için idari cezaya bağlanan fiilleri kapsadığını 

söylemiştir. Ceza hukukunda hukuka aykırı davranışın hukuki değeri ihlali ifade etti-

ğini, buna karşılık idari yaptırım gerektiren fiillerin ise tehlikeyi önleme amacı değil, 

sosyal refaha hizmet amacı taşıdığını belirtmiştir54.  

MAHMUTOĞLU idari ceza hukukunu “İdareye ait yetkilerin nasıl kullanılaca-

ğını, sosyal düzeni bozucu davranışların neler olduğunu ve bunları önleyici ne gibi ceza 

ve tedbirlerin uygulanabileceğini gösteren bir bilim dalı”55 olarak tanımlamaktadır. 

İdari yaptırımların Türk hukukundaki konumuna ilişkin tartışmalar çerçevesinde idari 

cezalarla olan ilişkisini açıklamak gerekirse; her idari cezanın idari yaptırım olduğu, 

ancak her idari yaptırımın idari ceza olmadığı söylenebilir. İdari ceza hukukunun ba-

ğımsız nitelikte bir bilim dalı olduğunu söyleyen hukukçular olmakla birlikte, idari yap-

tırımların, idare hukukunun bir kısmını oluşturduğunu ve dolayısıyla ayrı bir idari ceza 

hukuku disiplininin olmadığını düşünen hukukçular da mevcuttur56.  

                                                      
52 MAHMUTOĞLU, op.cit., 2011, s.27-36. 
53 Yer verilen eser, James Golschmidt’in “Das Verwaltungsstrafrecht: eine Untersuchung der 

Grenzgebiete zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichen-

der Grundlage” adlı eseridir. Eserde, suç ve idari suç arasındaki ayrımın, meydana gelen haksızlığın içeri-

sinde görülmesi gerektiği, aynı zamanda adli ve idari teşkilat arasındaki farkın da gözetilmesi gerektiği 

ifade edilmiştir. 
54 AKBULUT,op.cit., 2014, s. 94,95. 
55 MAHMUTOĞLU, op.cit., 1995, s.54. 
56 SANCAKDAR, op.cit., 2009, s. 62. 
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İdari ceza hukukunun ayrı bir disiplin olması gerektiğini savunan yazarlardan 

ÖZAY, idari cezaların kişinin temel hak ve özgürlükleriyle yakınan ilişkili olduklarını 

isabetli olarak belirtmektedir. Bundan dolayı idari cezaların, herhangi bir yaptırımdan 

çok daha dikkatli bir biçimde ele alınıp, daha sıkı şekil şartlarına tabi olmaları gerekti-

ğini eklemektedir. Yazar, idari cezaların da en sık biçimiyle işlendiği ceza hukukundan 

esinlenilerek ve fakat ayrı olarak düzenlenmesinde yarar olduğunu ifade etmiştir57.  

Bunun yanında, ceza hukukunun yanında ayrı bir idari ceza hukuku disiplini or-

taya çıkmasını GÖLCÜKLÜ, idarenin mahiyeti gereği eleştirmektedir. Yazara göre 

idare, gerek sahip olduğu zihniyet, gerekse de statü bakımından hâkim bağımsızlık ve 

tarafsızlığına sahip bulunmamaktadır. İdarenin uyguladığı yaptırımlarda ceza muhake-

mesinde olduğu gibi muhataba kendini savunma imkanı veren bir usul bulunmamakta, 

ayrıca idari suçlar fiilin işlenmesiyle tamamlanmakta olduğundan, bir başka deyişle ta-

mamlanması için manevi unsur aranmadığından, bu durum endişe ile karşılanmalıdır58. 

ZANOBINI’ye göre de idari yaptırımlar idare hukuku rejimine tabidir59.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi, ceza hukuku- idari ceza hukuku ayrımı en erken 

Almanya’da başlamış olmakla birlikte Almanya’da da, idari yaptırım hukukunun, ceza 

hukuku olmadığı vurgulanmaktadır60. Alman hukukçuları hukuk terminolojilerinde 

idari ceza hukuku kavramını değil, “Düzene Aykırılıklar Hukuku (Ordnungswidrigkei-

ten)” kavramını kullanmaktadırlar61. Söz konusu disipline Fransız hukukunda “droit 

administratif pénal” denilmektedir. Bu alan, kriminal nitelik taşımayan ve ceza tehdidi 

içermeyen fiillere yönelik uygulanan yaptırımları konu edinmektedir. Düzene Aykırı-

                                                      
57 ÖZAY, op. cit., 1985. (aktaran KOCABAŞ, op.cit., 2010, s.7). 
58 Feyyaz GÖLCÜKLÜ, “İdari Ceza Hukuku ve Anlamı”, SBFD, C.18, 1963 (aktaran ibid.). 
59 ZANOBINI, op.cit., 1964 (aktaran: OĞURLU, op.cit., 2000, s. 29). 
60 RATZ, KÖHLER, 81. (aktaran SANCAKDAR, op.cit., 2011, s. 62,63). 
61 KÜHNE, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari 

Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2011, s.111. 
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lıklar Hukuku’nun (DAH) temel yaptırımının idari para cezası olduğu, diğer idari yap-

tırımların ise bu alana dahil edilemeyeceği ileri sürülmektedir62. MAHMUTOĞLU da, 

idari ceza hukukunu DAH olarak nitelendirmektedir. Ayrıca yazar, toplumsal düzeni 

korumak ve düzene aykırı eylemleri önlemek amacıyla idarenin sahip olduğu yetkilerin 

ne şekilde kullanılacağını, düzene aykırılık teşkil eden fiillerin hangileri olduğunu ve 

bunlara karşı uygulanacak yaptırım ve tedbirleri gösteren bağımsız bir kamu hukuku 

dalı olduğunu ifade etmektedir. DAH’ın kapsamının suç olmaktan çıkarılan ancak yine 

de toplumsal düzeni bozduğuna inanılan, idarece derhal yaptırıma tabi tutulabilen hu-

kuka aykırı eylemlerden ibaret olduğunu söylemekte ve temel yaptırımın idari para ce-

zası olduğunu vurgulamaktadır63.  

İdari ceza hukukunun ortaya çıkmasındaki nedenlerden birkaçı arasında, yargı-

sal cezalandırma sisteminin yavaşlığı, karmaşıklığı, özel uzmanlık gerektiren alanlarda 

yetersiz kalması ve depenalizasyon öncesinde tüzel kişilerin cezalandırılma imkanının 

olmaması gösterilmektedir64.  Golschmidt’in 1902 yılında çıkardığı eserine göre, idari 

haksızlıklar ile suçlar arasındaki farkın belirlenmesinde öncelikle, eylemin maddi ko-

nusu saptanmalıdır. Akabinde, ceza hukukunun adli teşkilata, idare hukukunun da idari 

teşkilata hizmet etmeyi amaç edindiğinin göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir. 

Bu başkalığın ise esasen amaç ve araçtan kaynaklandığı, bu noktada da adli faaliyetin 

amacının insanların sahip olduğu irade özgürlüğüne ait alanı korumak olduğu, idarenin 

amacının ise toplumsal refahın karşılanması olduğu eklenmektedir. Toplumun bireyden 

daha ön planda tutulduğu göz önünde bulundurulursa, idare dinamik olarak yapacağı 

işlemlerle –bu işlemlerin mahiyeti düzene davet ve uyarıdır- toplumsal düzene ilişkin 

                                                      
62 OĞURLU, op. cit., 2000, s. 30. 
63 MAHMUTOĞLU, op.cit., 1995, s. 123. 
64 Emmanuel ROSENFELD ve Jean VEIL, “Sanctions Administratives, Sanctions Pénales”, Re-

vue Française d’Etudes Constitutionnelles et Politiques, 2009, s.61-73. 
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zararın tazmini için çabaladığı belirtilmektedir65. Alman hukukçu KÜHNE, ceza muha-

kemesinin sanığın haklarının korunması ilkesini temel aldığından karmaşık ve yavaş 

olduğunu, dolayısıyla idari ceza hukukunun basit ve hızlı olması gerektiğini; bununla 

birlikte, ceza hukukunun bazı ilkelerinin66 de DAH bakımından esas alınması gerekti-

ğini belirtmektedir. Bunun yanında MAHMUTOĞLU, idarenin çalışma ve yetki alanı-

nın çok genişlemesinden dolayı, böylesine geniş bir yetkinin hukuksal temellere otur-

tulma ihtiyacının daha da belirgin hale geldiğini, bundan dolayı da idari ceza hukukunun 

“suç politikasının genel ilkeleri” çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etmiş ve 

suç olan/suç teşkil etmeyen fiillerin ortaya konulmasının gerekliliğinin idarenin keyfili-

ğini önlemek açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanı sıra yazar, DAH’a 

bağımsızlık kazandıran unsurların saptanabilmesi açısından da geniş anlamda ceza hu-

kuku ile bağlantı kurulmasının gerektiğini ve adı geçen hukuk dalının ceza hukuku ile 

idare hukukunun kesiştiği bir noktada yer aldığını ifade etmektedir 67. 

   

1. İdari Ceza Hukuku’nun İdare Hukuku ve Ceza Hukuku İle Olan İlişkisi 

Her şeyden önce idari yaptırımlar idari işlem sayıldıkları için, idari işlemlerin 

tabi oldukları genel hukuk dalı olan idare hukukunun usul ve esaslarından etkileneceği 

noktasında şüphe yoktur. Bununla birlikte, yukarıda da yer verilen tartışmadan da görü-

leceği üzere ortaya çıkacak olan sorun esas olarak, idari yaptırımların idari işlem sayılıp 

sayılmadığı noktasında değil; idari işlemlerin hangilerinin idari yaptırım sayılacağı, bu 

belirlemede hangi kriterlerin uygulanması gerektiği noktasındadır. Bu konuda öğretide 

                                                      
65 MAHMUTOĞLU, op.cit., 1995, s.100-102. 
66 Yazar, bu ilkeler arasında, belirlilik, kusur, ölçülülük, meram anlatma ilkeleri ve hak arama 

hakkını saymıştır.  
67 MAHMUTOĞLU, op.cit., 1995, s. 101,102. 
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çeşitli fikirlerin ileri sürülmesine karşın; biz de idari işlemlerden hangilerinin idari yap-

tırım sayılacağı noktasında hem AYM’nin ölçütünün kullanılması gerektiğini, hem de 

hukuksal korunma testi ölçütünün bir arada kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Yani, idarenin yargısal bir karara gerek olmaksızın, idare hukukunun usul ve kuralla-

rıyla uyguladığı cezaların, idarenin diğer yükümlendirici işlemlerinden daha sıkı usul 

ve kurallara tabi olması gerekmektedir. Bu noktada bir idari işlem, idarenin muhatabı 

üzerinde uyguladığı diğer yükümlendirici işlemlerden daha yüksek bir korumaya maz-

harsa, bu takdirde o işlem idari yaptırım olarak nitelendirilebilir.  

Teoride idari işlemlerden hangilerinin idari yaptırım olduğunu, ayrıca idari yap-

tırımlarla cezai yaptırımlar arasındaki farkı tespit etmede kriterleri ortaya koymak kolay 

gözükse de, pratikte bu her zaman mümkün olmayabilir. Her geçen gün, idare hukuku 

ile ceza hukukunun kesişim ve etkileşim alanı artmakta ve aradaki sınırlar amorf hale 

gelmektedir. Konuyu bir örnekle tasvir etmeye çalışırsak, sınır dışı etme işleminin se-

bebi olan fiilin niceliğinin cezai nitelikte olduğu söylenebilirse de; sınır dışı etme kararı 

idare tarafından alınmakta ve gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde alkollü halde araç 

kullanan sürücünün yayaya çarpması, sürücünün hem ehliyetine el konulması hem de 

olay hakkında adli soruşturma başlatılmasına sebep olabilir. Bu durumda aynı fiil hem 

idari hem de adli cezaya sebebiyet verebilmektedir. Böyle durumlarda tek fiilin birden 

fazla “tür”den yaptırıma sebebiyet vermesi söz konusu olabildiği için, bu iki türden yap-

tırımların tabi oldukları hukuki rejimlerin sınırlarının silikleşmesi kaçınılmazdır.     
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a. İdare Hukuku İle Olan Münasebet 

 Yukarıda da bahsedildiği üzere, idare işlem tesis ederken ulvi amaçlarını yerine 

getirmek için birtakım ayrıcalıklardan yararlanır. Bu ayrıcalıkların en temel olarak “hu-

kuka uygunluk karinesinde yararlanma, re’sen icra ve icrailik” ilkeleri olduğu bilin-

mektedir. İdari fonksiyon yerine getirilirken de idare, kolluk önlemlerinden (mesures de 

police) de faydalanmaktadır. Bütün bu işlemlerin amacının da kamu düzenini korumak 

olduğu ve her iki hukuk dalının da amacının aynı doğrultuda şekillendiği söylenmekte-

dir68. Cezalandırma yetkisi de idarede olduğu için, idari yaptırımların idare hukukunun 

esaslarından etkileneceği izahtan varestedir.  

 

b. Ceza Hukuku İle Olan Münasebet  

 İdari yaptırımların amacının en genel başlıkta “kamu düzenini sağlamak” olarak 

saptanamayacağını savunan ÖZLÜER, idari yaptırımların cezai yaptırımlardan ne şe-

kilde farklılaştığı hakkında ileri sürülen görüşleri üç ana başlık altında ele almayı uygun 

bulmaktadır69. Bunlardan ilki, idari yaptırımların rejiminin diğer yaptırımların tabi ol-

duğu rejimden bir farkının olmaması gerektiğini söyleyen görüş, ikincisi, idari yaptı-

rımların tamamen ayrı ilke ve kurallara tabi olmasını söyleyen görüş, üçüncüsü ise idari 

yaptırımların ceza hukuku yaptırımlarıyla ortak noktaları bulunmasına rağmen idari 

yaptırımlar açısından belirleyici olan farklı kural ve ilkelere tabi olması gerektiğini söy-

leyen görüştür70.  

                                                      
68 MAHMUTOĞLU, op. cit., 1995, s.103. 
69 ÖZKAYA ÖZLÜER, op.cit., 2015, s.133. 
70 İbid. 
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İlk görüşe getirilen eleştiri, esas olarak ceza hukuku ile idare hukukunun usul ve yaptı-

rımlarının amaçlarının, yaptırım kararlarını veren mercilerin aynı olmadığı doğrultusun-

dadır71 . İkinci görüşe getirilebilecek eleştiri ise, her ne kadar idari yaptırımların cezai 

yönünün de bulunduğu gerçeği karşısında ceza hukukuna ilişkin ilkelerin uygulanması-

nın hukuk devleti için elzem olduğu kabul edilebilirse de; her alanda böyle bir yekne-

saklığın idare hukuku ile ceza hukukunun farklı disiplinler olması durumunu anlamsız 

kılacağının da açık olduğu doğrultusunda olmalıdır. Bizim de katıldığımız son görüş, 

idari yaptırımların özellikle ceza hukukuna ilişkin ilkelerden faydalanması gerektiği; 

buna karşılık yaptırım kararının denetiminin tabi olacağı usul ve esaslar yanında, kararın 

verilme sürecinde tabi olunan usul ve esasların farklılık arz etmesi gerektiğidir.  

İdari yaptırımların idari işlem sayılmasına karşılık, iç hukukumuza göre kabahat 

nedeniyle yaptırım uygulanması ceza uygulaması değildir72. Bununla birlikte, her türlü 

idari işlem kaynağını başta Anayasa olmak üzere kanun ve diğer düzenleyici işlemler-

den aldığına göre; bir çeşit idari işlem olduğu sonucuna ulaştığımız idari yaptırımların 

da Anayasa’da öngörülen sınırlamalara uyması gerekir. Dolayısıyla başta temel hak ve 

hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin temel hüküm olan 13 üncü madde uyarınca; te-

mel hak ve hürriyetler, “…yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 

bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük il-

kesine aykırı olamaz.”. Bizim de katıldığımızı belirttiğimiz görüşe göre idari ceza hu-

kuku; hem idare hem de ceza hukukuyla etkileşimde bulunan ve devinim halinde olan 

bir hukuk dalıdır. İdari yaptırımlar suçlara ilişkin genel ilke ve esaslara tabi olması se-

bebiyle ceza hukukuna; organik anlamda idareden sadır olması ve idari işlemlerin tabi 

                                                      
71 SANCAKDAR, op.cit., 2009, s. 67,68. 
72 Cengiz OTACI, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara, 2006, s. 63. 
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olduğu usul ve esaslar uyarınca hukuk aleminde doğması sebebiyle idare hukukuna yak-

laşmaktadır.  

Bunun dışında idari cezaların, hukukun genel ilkelerinden73 biri haline dönüşen 

“çekirdek” ceza hukuku ilke ve kurallarından faydalanması, AYM’nin yerleşik içtihadı 

haline de gelmiştir.  

Bunun dışında isabetli olarak, idari ceza hukukunun ceza hukukuna nazaran daha 

içtihadî olması nedeniyle daha avantajlı olduğu söylenmektedir74. Dolayısıyla ceza hu-

kukunun bireyi korumaya yönelik esasların idari yaptırımlar bakımından da uygulan-

ması gerektiğine dair argümanlar da temellenmektedir.  

 

aa. Çekirdek Ceza Hukuku İlkeleri  

 Ceza hukukuna ait “çekirdek” alan, cezai yaptırımların kendisi için belirlenen 

alanın dışına çıkılmadan muhatabına uygulanmasıyla alakalıdır. Bu cümleden, ilgili ce-

zai işlemin içinde bulunduğu anayasada da güvence altına alınmış ilkesel alanın daha da 

daraltılamaması anlaşılmalıdır. Anılan alan idari yaptırımlarla ilgili olduğu ölçüde, özel-

likle Anayasa’nın 15 nci maddesinin ikinci fıkrası ile AİHS’in 6 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen ilkeler bağlamında değerlendirilecektir.  

 İdare hukukuyla ceza hukukunun farklı usul ve esaslara tabi olduğunu söyleyen 

ve dolayısıyla idari yaptırımlarla ceza yaptırımlarının aynı kefeye koyulamayacağını 

                                                      
73 Hukukun Genel İlkeleri (Principes Généraux du Droit) : Fransız hukukçu Mencheriakoff tara-

fından yapılan tanıma göre; “felsefi, ahlaki, sosyolojik ve ekonomik alanda ortaklaşa biçimde benimsenen 

kavramların hukuk dilindeki anlatımı”dır. 
74 Jacques MOURGEON, “Les Pouvoirs de l’Administration Dans Le Domaine Des Sanctions”, 

Rapport annuel pour 1990 du CE, La Documentation Française, 1994 (aktaran: SANCAKDAR, 

op.cit., 2009, s.69). 
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söyleyen görüş uyarınca, söz konusu ilkeler, idari yaptırımlara uygulanmamalıdır. An-

cak bu görüşe katılmamakta ve ceza hukuku ilkelerinin idari yaptırımlar bakımından 

uygulanmasının birey lehine olan sonuçlarının ne denli önemli olduğunu kabul etmek-

teyiz. Zira idari yaptırımlar hakkındaki hükümlerin yetersiz olması sebebiyle de ceza 

hukukunun ilkelerinden faydalanmak zaruret haline gelmiştir. Bunun yanında, daha 

önce de ifade ettiğimiz gibi, idare hukukunun “jurisprudentielle” özelliği de ceza hu-

kuku ilkelerinin idare hukukuna teşmil edilmesini kolaylaştırmaktadır75. İdari cezalar, 

mahkemece değil, idarece verildiğinden ve bu tür cezalarda birey haklarını daha iyi ko-

ruyabilmek gerekliliği hâsıl olduğundan, ceza hukukunda öteden beri kabul görmüş bir-

takım temel hukuksal güvencelerin cezayı veren idarelerce uygulanması zorunluluğu 

öngörülmektedir76. Hatta idareye tanınan cezalandırma yetkisinden dolayı hâkimlerin 

de idari yaptırımların hukuki rejimini adli cezaların hukuki rejimine uyarlama eğili-

minde olduklarını söyleyen yazarlar da mevcuttur77. AYM de, aşağıda da ifade edileceği 

üzere, Anayasa’nın 38 inci maddesindeki “Suç ve Cezalara İlişkin Genel Esaslar”ın sa-

dece ceza hukuku anlamındaki suçlara değil; idari para cezaları ve disiplin cezaları ba-

kımından da uygulanması gerektiğini ifade etmiştir78. Bunun yanında AYM Kabahatler 

Kanunu’ndaki idari para cezalarının; hafif hapis, hafif para cezası veya her ikisi olan 

fiillerin idari para cezasına dönüştürüldüğünü; söz konusu fiillere uygulanacak yaptırı-

mın “idari” niteliğinin bu fiillerin gerçekte ceza hukuku alanına giren suç olma özelli-

ğini etkilemeyeceğini ifade etmiştir79. Fransa’da da Anayasa Konseyi’nin ve Danış-

tay’ın içtihatları doğrultusunda ceza hukukunun pek çok ilkesinin idari yaptırımlar ala-

                                                      
75 SANCAKDAR, op.cit., 2009, s. 70. 
76 ULUSOY, op.cit., 2009 s. 44. 
77 Hélene PAULIAT, “Bağımsız İdari Otoritelerin Yaptırım Yetkisi”, Bağımsız İdari Otorite-

ler,1998.  (aktaran: KARABULUT, op.cit., 2008, s.17). 
78 AYM, 04.04.1991, E.1990/12, K. 1991/7.(aktaran: SANCAKDAR, op.cit., 2009, s.79). 
79 06.04.2006 tarih ve E.2006/54 K.2006/47 sayılı AYM kararı (RG: 06.10.2006 tarih ve 26311 

sayı); 12.04.2006 tarih E.2006/58  K.2006/50 sayılı AYM kararı (RG: 01.09.2006 tarih ve 26276 sayı). 
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nında uygulanabildiği böylece idari yaptırımlarla ilgili usul kurallarının oluştuğu, as-

lında bu kuralların ceza usulünden ödünç alındığı belirtilmektedir80.  Bunun yanında 

idari yaptırım türlerinin de kendi içlerinde bir yakınsama içinde olduğunu belirten Fran-

sız Anayasa Konseyi (Conseil Constitutionnel), vergi cezalarıyla alakalı olarak kendi 

web sitesinde yayımladığı raporunda, vergi cezalarının da idari yaptırımlarla aynı ilkeler 

doğrultusunda birleşme noktasına doğru evrildiğini söylemektedir. “İdari yaptırımların 

gerekçeli olması zorunluluğu, idari yaptırımlar bakımından çelişme ilkesinin gerekli-

liği, daha ağır kanunun geriye yürütülememesi ve fakat daha lehe olan yaptırımın geriye 

yürütülebilmesi gibi ilkelerin benimsenmesi; vergi cezalarının kendi kurallarının önem-

sizleştirilip idari yaptırımlar ve ceza yaptırımları açısından geçerli olan ilkelere tabi 

olmasını göstermektedir. Bu ilkelere,  İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 8 inci 

maddesinin hükmünün amir olduğu gereklilik, ölçülülük ve cezaların bireyselleştiril-

mesi ilkeleri de eklenebilir.” demekte ve idari yaptırımlar ile ceza yaptırımlar ne dere-

cede ve hangi hukuki temellerde yakınlaştığını vurgulamaktadır81.  

 Söz konusu ilkelerin idari yaptırımlar alanında da kabul edilmesi gerektiği Vi-

yana 14 üncü Uluslararası Ceza Kongresi kararlarında da ifade edilmiştir. AİHM de bir 

yaptırımın iç hukukta “idari” olarak nitelendirilmesi halinde, iç hukuktaki nitelendir-

meyle bağlı kalmayıp, yukarıda da bahsedildiği üzere Engel ve Diğerleri kararında or-

taya koyduğu kriterler uyarınca, o yaptırımın cezai nitelikte olduğuna karar verip bireyi, 

AİHS’in 6 ncı maddesinin korumasından yararlandırmaktadır. Esasen AİHM için ilk 

kriter başlangıç noktası oluşturmakta; Mahkeme, diğer kriterlere ilk kriterden daha çok 

önem vermektedir82. Bir idari yaptırımın ceza yaptırımı olarak nitelendirilmesinin doğal 

                                                      
80 Mireille DELMAS-MARTY ve Catherine TEITGEN-COLLY, “Punir Sans Juger?”, Econo-

mica, 1992 (aktaran: KARABULUT, op.cit., 2008 s. 27). 
81 Söz konusu rapor için bkz: https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/sanctions-fiscales-et-constitution. (Çev: A. N. Özdemir)  Erişim Tarihi: 11.01.2020. 
82 Kaynak: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_TUR.pdf (Erişim Tarihi: 

08.01.2020). 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/sanctions-fiscales-et-constitution
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/sanctions-fiscales-et-constitution
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_TUR.pdf
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sonucu olarak da, yaptırımın çekirdek ceza hukuku ilkelerinden faydalandırılmasının 

gerekeceği barizdir. Bununla birlikte, idari cezalara temel ceza hukuku güvencelerinin 

kısmen veya tamamen uygulanmasında AİHM içtihadıyla getirilmiş iki istisna bulun-

maktadır; bunlardan ilki, kabahat ve disiplin cezalarının bir kısmında muhatapları üze-

rinde ağır ve çok önemli sayılabilecek etki ve sonuç doğurmayan idari cezalar için ceza 

hukuku prensiplerinin ve adil yargılanma hakkına yönelik güvencelerin uygulanmasının 

zorunlu olmamasıdır. İkincisi ise; muhatapları üzerinde ağır ve önemli etkiler doğursa 

bile idari ceza için etkin bir üst mercie başvurunun öngörülmüş olmasının adil yargılan-

manın gerektirdiği bazı usul kurallarının yerine getirilmemiş olması durumunu telafi 

edebilmesidir.  

 Sonuç olarak, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, idari cezalar için tüm idare hu-

kukuna özgü usulî güvenceler yanında, ceza hukukuna ilişkin “çekirdek” ilke ve kural-

ların uygulanması hukukumuz açısından zorunludur83. Hukukun genel ilkeleri haline 

gelmiş ve hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından olan çekirdek ceza hukuku 

ilkeleri; soruşturma yapılması ve savunma alınması, suç ve cezaların geçmişe yürütüle-

memesi, lehe kanun uygulaması, suç ve cezaların kanuniliği, masumiyet karinesi, non 

bis in idem ilkesi, cezaların şahsiliği ilkesi, ölçülülük ve belirlilik ilkesi olup konumuz 

kapsamında kalan ilkeleri – masumiyet karinesi, lehe kanun uygulaması, soruşturma 

yapılması ve savunma alınması, non bis in idem ilkesi84- incelemekle yetineceğiz.  

 

 

 

                                                      
83 ULUSOY, op.cit., 2013, s.29,30. 
84 Kanunilik ilkesi bir sonraki başlık olan “Anayasal Sınırlar” altında incelenmiştir.  
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i. Soruşturma Yapılması ve Savunma Alınması  

Söz konusu ilke hukukun genel ilkesi mertebesine ulaşmıştır. Bir diğer deyişle, 

evrensel düzeyde kabul edildiğinden dolayı, idare ceza hukuku alanında da kıyasen ka-

bul edilmesi gereken bir ilkedir. Danıştay, -2010 yılı Anayasa değişikliklerinden önce 

de söz konusu ilkeye– memurlar hakkında soruşturma yapılmadan ve savunma alınma-

dan memurlara disiplin cezası verilememesi bağlamında yer verse de, disiplin cezaları 

dışındaki diğer idari yaptırımlar bakımından soruşturma yapılıp savunma yapılmasına 

ilişkin ilkeyi asli biri şekil eksikliği olarak görmemektedir85. Danıştay 13. Dairesi’nin 

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca soruşturma yapılıp savunma alınmadan tesis edilen bir 

idari yaptırımın hukuka aykırı olmadığına hükmettiği kararının karşı oyunda86 şu ifade-

lere yer verilmiştir: “…Öte yandan, 21. maddenin başlığında ve içeriğinde 19. maddede 

öngörülen idarî para cezasını gerektiren hâllerin ön araştırma veya soruşturma zorun-

luluğundan muaf tutulduğuna dair hiçbir ifadeye yer verilmediğinden, 21. maddede tüm 

idarî cezaları için zorunlu tutulan idarî usulün, 19. maddede öngörülen idarî cezalar 

için de uygulanmasının yasal bir yükümlülük olduğu ortadadır. Keza, modern idare hu-

kuku uygulamalarında kişilere idarî ceza verilmeden önce idarî soruşturma yapılması 

ve cezanın bir soruşturma sonucu verilmesi "idarî usul" kurallarının önemli bir kısmını 

oluşturmakta olup, regülasyon otoritelerinin verdiği idarî cezalarda bu uygulama çok 

daha belirgindir…” Danıştay’ın, karşı oyda da bahsedildiği gibi, muhatapları üzerinde 

ağır sonuçlar doğurabilen, özellikle regülatif cezalar gibi konularda, bu tür bir eksikliği 

hukuka aykırılık nedeni olarak görmediği yönündeki bakış açısının cezaya muhatap kişi 

                                                      
85 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 59. 
86 Danıştay 13. Daire 30.09.2019 tarih ve E.2014/1952 

K.2019/2798 sayılı kararı (Kaynak: http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/). 

http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/
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aleyhine sakıncalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyiz. Nitekim bu ilke AİHM içti-

hadında da almakta olduğundan hukukun genel ilkeleri mertebesine de ulaştığının vur-

gulanması gerekmektedir87.  

Usul hukukunda vücut bulan soruşturma müessesesi, gerçeğin ortaya çıkarılma-

sına yarayan en önemli enstrümanlardan biridir ve bu amaçla mümkün olduğunca somut 

olaydan hemen sonra yapılmalıdır. Dolayısıyla bu noktada kanunun idareye soruşturma 

işlemini tamamlaması için verdiği süre önem arz eder88. İdari cezalarda temel prensip 

soruşturma yapılmadan ceza verilmemesi olmasına rağmen, bu ilke kabahatler bakımın-

dan –pratik gerekçelerden dolayı- vazgeçilmez değildir. Zira daha ufak nitelikteki kına-

nabilir davranışlardan dolayı verilecek cezalardan her biri için ayrı ayrı soruşturma ya-

pılması zorunluluğu, bizzat depenalizasyonun mantığına aykırıdır. Bununla birlikte, 

AİHM içtihadı ve evrensel hukukta da ifadesini bulan güvencelerin sağlanabilmesi açı-

sından da kabahat karşılığı öngörülen yaptırımlara itirazen gidilebilecek idari/yargısal 

sürecin de işletilebilmesi gereklidir. İdari yaptırımlar bakımından kısaca kabahatler dı-

şındaki yaptırımlar, özellikle de regülatif cezalar ve disiplin cezaları için soruşturma 

yapılması genel hukuk güvenliği için elzemdir. Bu noktada, idarece verilen yaptırımlara 

karşı sağlanan hukuki güvenceler arasında idari/yargısal itiraz mercilerinin bulunması 

yanında89, kanımızca zamanaşımı müessesesinin de idare tarafından re’sen dikkate alın-

ması, idari faaliyetlerin belirliliği, öngörülebilirliği ve hukuk güvenliği ilkeleri açısın-

dan uygun olacaktır.   

 

 

                                                      
87 ULUSOY, op. cit., 2013, s. 59. 
88 ULUSOY, op. cit., 2013, s.50. 
89 ULUSOY, op. cit., 2013, s.55.  
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ii. Masumiyet Karinesi  

Söz konusu ilke Anayasa'nın 38 inci maddesinde, “Suçluluğu hükmen sabit 

oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz." şeklinde düzenlenmiştir. AİHS’nin 6 ncı mad-

desinin ikinci fıkrası ise şöyledir; "Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal ola-

rak sabit oluncaya kadar masum sayılır.". 

 Masumiyet karinesine cezai boyuttan bakıldığında kural olarak, ilkenin henüz 

hakkında mahkeme hükmüyle suçluluğu sabit olmamış kişiler bakımından uygulama 

alanı bulacağı belirtilmektedir. OĞURLU, idari yaptırım kararını verme sürecinde bir 

ön yargılama aşaması bulunmadığından dolayı, suçsuzluğu ispat yükünün cezaya mu-

hatap kişide olduğunu; buna karşılık Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin idari yap-

tırımlar hakkındaki tavsiye kararında ispat yükünün idareye ait olduğunu “sanığa yap-

tırım uygulanabilmesi için ihlalin her türlü şüpheden arınmış olarak ispat edilmesinin 

aramasının gerektiği” ifadeleriyle belirttiğini, ifade etmektedir. Yazar, bunun için de 

bireyin ispat araçları hakkında bilgi sahibi olma ve delil getirme imkanının olması ge-

rektiğini belirtmiştir90. İdarenin uygulayacağı yaptırımlarda gerekçe göstermesini bek-

lemek, yaptırıma muhatap olacak kişinin masumiyet karinesinden yararlandığının ka-

bulünü gerektirir. Dolayısıyla bu çok temel ceza ilkesinin idari yaptırımlar bakımından 

da uygulanmasının gerekli olduğu kabul edilmelidir. Bu kapsamda, söz konusu ilkeyi 

idari yaptırımlar bakımından düşünecek olursak, mevzuatta öngörülen idari süreç bit-

meden, yaptırıma muhatap olacak kişi hakkında uygulama alanı bulan bir ilke olduğu 

sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla idari yaptırımlar bakımından, idari yaptırım kararı 

idari olarak kesinleşmeden soruşturma zamanaşımının dolması durumunda, idarenin fa-

ilin eylemi işlediği sabitmişçesine yaptığı eylem ve işlemler, masumiyet karinesinin ih-

lali niteliğinde olacaktır.  

                                                      
90 OĞURLU, op.cit., 2000, s. 47. 
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AYM’nin 13.06.2013 tarih ve 2012/665 numaralı Kürşat Eyol kararında, “ma-

sumiyet karinesi kural olarak, hakkında bir suç isnadı bulunan ve henüz mahkûmiyet 

kararı verilmemiş kişileri kapsayan bir ilke” olduğu ve “ceza davasının herhangi bir 

nedenle düştüğü, belirli bir süre sonra şarta bağlı olarak düşeceği veya sanık hakkında 

mahkûmiyet hükmü kurulmaksızın davanın ertelendiği durumlarda kişi hakkında masu-

miyet karinesinin devam ettiği” ifade edilmiştir. Bunun yanında AYM, 02.10.2013 tarih 

ve 2013/1718 sayılı Remzi Durmaz kararında da, AİHS’in 6 ncı maddesinin sağladığı  

"cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan bir mah-

keme tarafından davasının görülmesini istemek hakkı” çerçevesinde, “kabahat eylem-

leri nedeniyle uygulanan idari yaptırımlara ilişkin uyuşmazlıkların da Sözleşme'nin 6. 

maddesinin koruma alanı içerisinde yer aldığı”nı belirtmektedir. 

Masumiyet karinesinin idari yaptırımlar bakımından nasıl uygulanacağına iliş-

kin AYM’nin 17.05.2018 tarih ve 2015/19616 sayılı kararında şu ifadeler geçmektedir; 

“somut olayın özel koşullarında kabahat eylemleri nedeniyle uygulanan idari yaptırım-

larda -adli suç ve cezalara nazaran- sorumluluk karinelerine ilişkin standartların daha 

esnek yorumlanması mümkündür.”. Mahkeme, ifadeye atıf yapılan kararda idari para 

cezalarında ispat karinelerinde kullanılan ölçütlerin, masumiyet karinesi ihlal eder bo-

yuta ulaşmaması gerektiğini, ayrıca somut olayda idarenin başvuruculara savunma 

hakkı tanımış olmasının masumiyet karinesinin ihlalini telafi etmediğini ifade etmiştir.  

AYM’nin de yorumundan görüleceği üzere, kabahatler bakımından soruşturma 

zamanaşımı dolduktan sonra idarenin her adımını, muhatabın masumiyet karinesi ala-

nına dokunabileceği endişesiyle atması gerekmektedir.  
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iii. Lehe Kanun Uygulaması  

Lehe kanun uygulaması esas olarak ceza hukukunun genel prensiplerinden olan 

kanunilik ilkesinin bir istisnası olan kanunların geriye yürümesi durumunun bir yansı-

ması olarak değerlendirilebilir. Kanunların genel olarak zaman bakımından uygulan-

ması esas olarak üç türlü olup; “geriye yürüme”, “derhal uygulanma” ve “ileriye yü-

rüme” olarak tasnif edilmektedir. Geriye yürüme, kanunun yürürlüğe girmesinden ön-

ceki fiillere de uygulanması durumunda; derhal uygulanma, kanunun yürürlüğe girme-

sinden itibaren ilgili olduğu tüm olaylara uygulanması durumunda; ileriye uygulanma 

ise kanun yürürlükten kalktıktan sonra dahi meydana gelen fiillere uygulanması duru-

munda söz konusu olur91. Hukukta genel kural derhal uygulamadır. Kuralın bu olmasına 

karşılık, suç ve ceza ihdas eden kurallar bakımından lehe uygulama prensibi de dikkate 

alınmalıdır. Nitekim, Anayasa’nın 38 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü92 ve 5237 

sayılı Kanun’un zaman bakımından uygulanması93 prensibi de bu yönde düzenlenmiştir. 

TCK’da lehe kanun prensibi açık olarak benimsenmiş olsa da; Anayasa’nın ilgili düzen-

lemesinin de yorum yoluyla lehe kanun uygulamasına yol açtığı söylenmektedir. Şöyle 

ki; ilgili hüküm açık olarak sanık lehine sonradan yürürlüğe giren kuralın önceki fiile 

uygulanacağını söylemese de, bunu yasaklamamaktadır. Bununla birlikte madde hükmü 

açık bir ifadeyle geçmişe ürüme yasağını düzenlemektedir. Keza, ifade edildiği üzere, 

                                                      
91 Ramazan ÇAĞLAYAN ve Beşir Fatih DOĞAN, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Ver-

diği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, 2008. 
92 Anayasa madde 38: “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…”. 
93 5237 sayılı Kanun madde 7:  

(1) “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye 

ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayıl-

mayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir 

ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. 

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hü-

kümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur…”. 
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TCK’nın 7 nci maddesi de lehe kanun uygulaması konusunda Anayasa’yı destekler ni-

teliktedir. TCK’nın 7 nci maddesinin ikinci cümlesinde “Suçun işlendiği zaman yürür-

lükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin 

lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” denilmekle, geçmişe yürüme yasağı ile 

lehe kanun prensibinin bir arada düzenlendiği görülebilmektedir94.  

Lehe olan kanunun nasıl tespit edilmesi gerektiğine ilişkin genel çerçeve ise, 

23.02.1938 tarih ve 23/9 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı’nda; 

“fiilin (suçun) işlendiği (ihlâlin yapıldığı) zamanın kanunu ile sonradan yürürlüğe giren 

kanun hükümlerinin farklı olması halinde, her iki kanunun birbirine karıştırılmadan 

ayrı ayrı maddî olaya uygulanarak, her iki kanuna göre hükmolunacak cezaların belir-

lenmesi ve sonuçta hangi ceza fiili işleyen failin lehine ise, o cezanın yer aldığı kanunun 

uygulanması gerekmektedir” şeklinde açıklanmıştır95. Nitekim Fransız Anayasa Kon-

seyi de 27.05.1993 tarih ve 353-429 sayılı kararında lehe olan kanunun sadece adli ce-

zalar bakımından değil, idari cezalar bakımından da uygulanması gerektiğine hükmet-

miştir. Fransız Anayasa Konseyi’nin bu görüşünden sonra söz konusu uygulama, CE 

tarafından vergi alanına da uygulanmaya başlamıştır96.  

Kabahatler Kanunu’nun genel hükümlerinden 5 inci maddesinde düzenlenen 

“zaman bakımından uygulama”, tüm kabahatler için geçerli olacaktır. Anılan hüküm, 

zaman bakımından uygulama konusunda Türk Ceza Kanunu’na yollamada bulunmak-

                                                      
94 Muhammet Emre TULAY, “Kanunilik İlkesi Işığında Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Ba-

kımından Uygulanması Ve Delil Elde Etme Yöntemlerinde Zaman Bakımından Uygulanma Sorunu”, s. 

2721, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373432 (Erişim Tarihi: 20.08.2020). 
95 Mustafa ARTUÇ; Çetin AKKAYA; Cemil GEDİKLİ, 2006-2007-2008 İçtihatları ile Türk 

Ceza Kanunu, Ankara, 2008, Adalet Yayınları (aktaran Selman ÖZDEMİR, “İmar Para Cezaları Öze-

linde İdari Yaptırımların Zaman Bakımından Uygulanması”, Türk İdare Dergisi, S.473, 2011). 
96 CE’nin 5/4/1996 tarihli Houdmond görüşü, 17/4/1997 tarihli Office des Migrations Internatio-

nales kararı, 3/12/1999 tarihli Makarian kararı (Kaynak: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions). 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373432
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions
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tadır. Bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun zaman bakımından uygulamaya ilişkin ilke-

leri, kabahatler bakımından da uygulanacaktır. Bu ilkeler ise “geçmişe yürüme yasağı”, 

“lehe olan kanunun geçmişe yürümesi”, ve “derhal uygulama” ilkeleridir97.  

Söz konusu durum detaylıca incelenecek olup, bu aşamada bu ilkeye etraflıca 

yer verilmemiştir98. 

 

iv. Non Bis in İdem (Ne Bis İn İdem) İlkesi  

İlkenin Türkçesi, “aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz” şeklinde ifade 

edilmektedir. Bireylerin haklarını idareye karşı korumada önemli rol üstlenen bu ilkeye 

göre kişi, tek bir fiilden dolayı mükerrer yargılamaya tabi tutulmamalıdır. İlkenin çıkış 

felsefesi, Demokles’in kılıcının sürekli olarak bir ceza tehdidi ile kişinin üzerinde asılı 

durmasının doğuracağı elemi engellemektir99. İlkenin kişiyi aynı fiilinden dolayı mü-

kerrer cezalandırmadan koruduğu kadar, mükerrer yargılamadan da koruyan işlevi var-

dır. 

 İlkenin, iç mevzuatımız bakımından, Kabahatler Kanunu’nun 15 inci madde-

sinde ifadesini bulduğu ve CMK100 ile TCK’da101 da yer alığı söylenmektedir. Kabahat-

ler Kanunu yürürlüğe girmeden önce non bis in idem ilkesinin ceza yaptırımları ile idari 

                                                      
97 5237 sayılı Kanun’un zaman bakımından uygulanmasını düzenleyen 7 nci maddesine göre:  

“(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye 

ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayıl-

mayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir 

ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.  

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hü-

kümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.”. 
98 Bkz.: “C) Lehe Uygulama” başlığı. 
99 Mustafa ÖZEN, “Non Bis İn İdem İlkesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, 

S.1, 2010, s.389. 
100 CMK 223 nci maddenin ikinci fıkrası şu şekildedir: “Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden 

verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.”. 
101 TCK 44 üncü maddesi şu şekildedir: “İşlediği bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına sebe-

biyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.”. 
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yaptırımlar bakımından uygulanamayacağını düşünen yazarlar olmakla birlikte; Kaba-

hatler Kanunu’nun 15 inci maddesi hükmüyle ilkenin kabahatler bakımından da uygu-

lama alanı bulduğu söylenmektedir. Madde hükmüne göre; bir fiil ile birden fazla kaba-

hat işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörül-

müşse en ağır idari para cezası verilebilmektedir. Bunun yanında, bir fiil hem kabahat 

hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilmektedir. 

Ancak suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uy-

gulanabilir. Kabahatler Kanunu’ndaki düzenlemenin non bis in idem ilkesinin yansıması 

olduğu söylense de; 15 inci maddedeki düzenlemelerin, fikri içtima ve yardımcı norm 

halleri teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Konunun detayı, çalışmanın kapsamı dışında kal-

dığından dolayı, bu noktada non bis in idem ilkesinin hukukun genel ilkesi mertebesine 

ulaşmış olmasından, ilkenin kabahatler hakkında da uygulanacağı belirtilmekle yetini-

lecektir.  

Non bis in idem ilkesinin gereği olarak aynı fiilden dolayı mükerrer cezalandır-

manın yasak olmasına karşın; Kabahatler Kanunu’nda da, Kabahatler Kanunu dışında 

da mevzuatta aynı fiilden dolayı birden fazla idari yaptırıma hükmedilmesini mümkün 

kılan düzenlemelerin de mevcut olduğu belirtilmelidir. Nitekim Kabahatler Kanunu’nun 

15 inci maddesinin ilk fıkrasının son cümlesinde “Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda 

idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her 

birinin uygulanmasına karar verilir.” denilmektedir. Bunun dışında örneğin, İmar Ka-

nunu’na göre hem hukuka aykırı ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapıların yı-

kılması hem de yapı sahibine idari para cezası uygulanması mümkündür. Bu noktada 

verilen farklı mahiyetteki yaptırımlar non bis in idem ilkesine aykırılık teşkil etmediği 

kabul edilmektedir. Bu durumun gerekçesi olarak, farklı idari yaptırımların hukuki 
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amaçlarının farklı olması gösterilmektedir102. Bunun yanında, farklı kanunların aynı fiil 

için farklı yaptırım öngörmesinde de non bis in idem ilkesine aykırılık bulunmadığı be-

lirtilse de103; Kabahatler Kanunu lafzına göre, aynı fiilden dolayı aynı mahiyetteki yap-

tırımların uygulanmasında non bis in idem ilkesine aykırılık bulunduğu konusunda te-

reddüt bulunmamaktadır. Buna karşılık, aynı veya tek fiil için gerek aynı kanunun gerek 

farklı kanunların yaptırım öngörmüş olmasının non bis in idem ilkesine aykırılık oluş-

turacağını düşünmekteyiz. Kanımızca aksi bir yorum, non bis in idem ilkesinin uygu-

lama alanını son derece daraltıcı mahiyette olacaktır. Burada önem arz eden husus yap-

tırıma konu olan fiilin tek veya aynı olup olmadığının tespit edilebilmesi noktasındadır. 

Bir başka deyişle, non bis in idem ilkesindeki “idem” unsurunun tespit edilmesi nokta-

sında tereddütler yaşanabilmektedir. Bu noktada AİHM’in 2009 yılında vermiş olduğu 

Zolotukhin kararı meseleye ışık tutucu niteliktedir104.  

ÖZEN, ceza yargılamasında “fiil”den, “iddianamede somutlaşmış olay”ın anla-

şılması gerektiğini söylemekte ve olayın hukuki nitelendirmesinin farklı olmasının, 

özünde fiilin maddi unsurlarının aynı olması gerçekliğini değiştirmeyeceğini vurgula-

maktadır. Kabahatler bakımından “aynı fiil”den ne kastedildiği ise görece daha basittir. 

Zira kabahatler, cezai yaptırımlar gibi karmaşık usul ve incelemeler sonucu verilme-

mekte; sadece idare/kanunda gösterilen merciiler tarafından verilmekte olup fiil, yaptı-

rım kararının sebebini teşkil etmektedir. Bu noktada, Kabahatler Kanunu’nun 25 inci 

maddesinde idari yaptırım kararına ilişkin tutanakta hangi hususlara yer verileceği 

açıkça belirtilmiştir. Bu hususlar arasında, idari yaptırımın sebebini oluşturan, “idari 

                                                      
102 Melikşah YASİN, “İmar Kanununun 42. Maddesi - AYM’nin İptal Kararı ve Yeni Düzenleme 

Hakkında Bir Değerlendirme-”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 

C.16, S.3-4, s. 392,393 (Erişim Tarihi: 22.02.2020). 
103 Söz konusu hüküm, AYM’nin 05.04.2012 tarih ve 28225 sayılı Resmi Gazetesi’nde yayımlan-

mış olup AYM ilgili kanun hükmünün Anayasa aykırı olmadığına hükmetmiştir.  
104 Bkz. AİHM’in 10.02.2009 tarih ve 14939/03 sayılı Sergey Zolotukhin/ Russia kararı. 
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yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili”nin açık bir şekilde yazılacağı, ay-

rıca tutanakta kabahati oluşturan fiilin, “işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklana-

cağı” belirtilmektedir. Dolayısıyla Kabahatler Kanunu özelinde fiil, kabahate ilişkin 

idarece düzenlenen tutanakta gösterilen fiildir. Bununla birlikte, düzenleyici ve denet-

leyici otoritelerin verdikleri yaptırım kararları bakımından “fiil” den ne kastedildiği ise 

daha karmaşık bir durum arz etmektedir. Her BİO’nun yaptırım kararı verirken izlediği 

usulleri kapsamında hazırlanan rapora göre fiilin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nok-

tada her idari otoritenin yaptırıma tabi tuttuğu davranışları net ve somut biçimde ortaya 

koyması son derece önem arz eder. Zira zamanaşımının başlangıcı genellikle fiilin iş-

lendiği tarih olarak belirlenmektedir. 

“Aynı kişi”den kastın ise, ceza yargılamasında iddianamede yer alan ve hak-

kında dava açılan veya hüküm verilen kişi olduğu ifade edilmektedir. Kabahatler bakı-

mından da yine Kanun’un 25 inci maddesindeki kabahate ilişkin idarece düzenlenecek 

tutanakta, hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresinin açık bir bi-

çimde gösterileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla kabahatler bakımından aynı kişiden ne-

yin anlaşılacağı konusunda tereddüt bulunmamalıdır. Bu noktada akla iştirak halinde 

işlenen kabahatlerde durumun ne olacağı sorusu akla gelebilir. Kanunun 14 üncü mad-

desinde düzenlenen iştirak müessesesine ilişkin hüküm uyarınca kabahatin işlenişine 

iştirak eden her bir kişi hakkında fail olarak idari para cezasına hükmedileceği görül-

mektedir.  

OĞURLU ceza yaptırımlarında uygulanan bu ilkenin, idari yaptırımlar bakımın-

dan uygulanması söz konusu olmadığını belirtmektedir105. Kanımızca OĞURLU söz 

                                                      
105 OĞURLU, op.cit., 2000, s. 78. 
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konusu cümleden, kişinin işlediği fiilin hem ceza hem de kabahat oluşturması duru-

munda, aynı fiilden dolayı hem ceza yargılamasının yapılabileceği hem de idari soruş-

turmanın yapılabileceğini kastetmektedir.  

Non bis in idem ilkesinin zamanaşımı bakımından önemi; ceza yargılamasında 

daha net olmakla birlikte, kabahatler bakımından ne şekilde uygulanacağı net değildir. 

Zira ceza yargılamasında, 01.03.1977 tarihinde kabul edilen ve 13.03.1977 tarih ve 

15877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Kovuşturmasının Aktarılması Konu-

sunda Avrupa Sözleşmesi’nin Ne Bis İn İdem başlığı altındaki V. Bölüm’de yer alan 35 

inci maddesi uyarınca; sözleşen devletler arasında, kişi hakkında hükmolunan müeyyi-

denin zamanaşımı yüzünden yerine getirilememesi durumunda ceza kovuşturmasının 

aktarılmasının söz konusu olamayacağı; bunun yanında yabancı mahkeme kararlarının 

uygulanması bakımından akdolunan 01.03.1977 tarihinde kabul edilen ve 14.12.1977 

tarih ve 16139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Yargılarının Milletlerarası De-

ğeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi’nin Ne Bis İn İdem başlığı altındaki 53 üncü mad-

desi, kişi hakkında müeyyideye hükmolunup, söz konusu müeyyide zamanaşımı nede-

niyle yerine getirilemiyorsa diğer sözleşmeci devlet tarafından hükmolunan müeyyide-

nin gereğinin yerine getirilemeyeceği hükmünü amirdir. ÖZEN, son durumda zamana-

şımı halinde devletin sanık lehine cezalandırmadan vazgeçtiğini savunmaktadır106.  

OTACI ve KESKİN de bu ilkenin, beraat, şikayetten vazgeçme, uzlaşma, önödeme gibi 

ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler bakımından uygulanacağını belirtmektedir107. 

Yazarlar, zamanaşımını açıkça zikretmese de, zamanaşımının da ceza sorumluluğunu 

kaldıran nedenler arasında yer aldığı bilinmektedir.  

                                                      
106 ÖZEN, op.cit., 2010, s. 403,404. 
107 Cengiz OTACI ve İbrahim KESKİN, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara, 2014, s. 44. 
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Ceza yaptırımlarda etkisini açık bir biçimde gösteren non bis in idem ilkesinin, 

kabahatler bakımından da geçerli olduğunu kabul etmek konusunda bir sakınca bulun-

mamaktadır. Dolayısıyla gerek soruşturma zamanaşımı dolan aynı kabahat hakkında 

daha sonrasında idari soruşturma yürütülmemesi gerektiği, hem de yerine getirme za-

manaşımı dolan kabahat hakkında da idarenin yaptırım uygulama yetkisini kaybettiği 

düşünülmektedir. 

 

bb. Anayasal Sınırlar  

Bilinmektedir ki, kaynağını Anayasa’dan almayan hiçbir yetkiyi, yasama ve yar-

gının da kullanamayacağı gibi, idare tarafından da kullanılamaz. İdari yaptırımların kay-

nağını Anayasa’da bulması, her ayrıntısının Anayasa’da düzenlenmesini değil; varlığı-

nın kaynağını Anayasa’ya dayandırabilmesi demektir108. İdarenin meşru yaptırım uygu-

layabilme yetkisine sahip olduğunu, idarenin sınırlarını da belirterek, söyleyen Anaya-

sada’ki dayanaklar arasında, “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2 nci maddedeki “hu-

kuk devleti” ilkesi, “Egemenlik” başlıklı “kaynağını Anayasa’dan almayan hiçbir Dev-

let yetkinin kullanılamaması” ilkesi, yürütmeyi “yetki ve görev” olarak tanımlayan 7 

nci madde, 123 üncü maddedeki “İdarenin Esasları” arasında maddenin birinci fıkra-

sında sayılmış olan “idarenin kanuniliği” ilkesi, nihayet 38 inci maddedeki “Suç ve 

Cezalara İlişkin Esaslar”109da düzenlenen ve idari yaptırımların da tabi olacağı sonu-

cuna ulaşılan esaslar110 idari yaptırımların sınırlarını belirleyen düzenlemelerdir. 

İdari cezaların, anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklere sınırlandırma 

niteliğinde olduğunu söylemek güç değildir; zira her idari ceza, bireyin Anayasa’nın 

                                                      
108  

SANCAKDAR, op.cit., 2009, s. 74. 
109 Madde metnindeki idari yaptırımlar açısından da esas alınması gereken esaslar şunlardır: İda-

renin hürriyeti bağlayıcı ceza veremeyeceği ve kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı yaptırım uygulayamayacağı, 

yasama yetkisine ilişkin hususların idareye devredilemeyeceği. 
110 SANCAKDAR, op. cit. 2009 s. 74-84. 
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ikinci kısmında ayrı ayrı düzenlenmiş “Temel Haklar ve Ödevler”in yine ikinci kısmın 

birinci bölümündeki genel esaslar uyarınca sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Sı-

nırlandırmanın sınırları yürürlükte olan Anayasamızın 13 üncü maddesinde111 tek tek 

sayılmış olup, evvelden beri de, hukukun genel ilkeleri mahiyetindedir. Söz konusu sı-

nırlandırmanın sınırlarından özellikle “ölçülülük” ilkesi üzerinde durmak gerekir; zira 

ölçülülük ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na 2001 yılında girmiş olsa da önemin-

den ötürü, 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonrasında da AYM için ana-

yasallık bloğunu oluşturan parçalardan olmuştur. Nitekim söz konusu ilke uluslara-

rası112 ve ulusüstü113 mahkemelerin de içtihadında sıklıkla yer alan bir ilkedir. İlke esa-

sen AYM’nin içtihadı sonucunda geliştirdiği alt unsurlardan -“orantılılık” 114, “elveriş-

lilik” 115, “gereklilik”116- oluşmaktadır. Ölçülülük ilkesi gereğince devlet, cezalandır-

manın sağladığı kamu yararı ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir dengeyi 

sağlamakla yükümlüdür. Ölçülülük ilkesi, yalnız AYM’nin dikkate alacağı bir ilke de-

ğildir. Adı geçen ilkeyi, yasama, yürütme ve yargı organı ve idare makamlarının tüm iş 

ve işlemlerinde gözetmesi, hatta hukuktan bağımsız olarak ilkenin, toplumsal yaşamda 

her bireyin her an gözetmesi gerekir. Aksi halde adaletli hukuk düzeni ve hukukun üs-

tünlüğü ötesinde, dengeli bir toplumsal yaşam gerçekleşemez. Bu doğrultuda, toplumsal 

düzeni sağlamada önemli bir enstrüman olan idari yaptırımlarda zamanaşımı bakımın-

dan önem arz eden anayasal ilkelerin kapsamının ortaya konulması önem arz etmekte-

dir. 

                                                      
111 “ Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması.  

Madde 13 – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 

yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. 

Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gerek-

lerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”. 
112 AİHS ve ek protokollerinde açıkça ölçülülük ilkesi yer almasa da, AİHM’in hukuka uygunluk 

bloğu içinde yer almaktadır. 
113 Ölçülülük ilkesi, ABAD’ın da kabul ettiği hukukun genel ilkeleri arasındadır.  
114 Orantılılık, araçla amaç arasında ölçülü bir oran bulunması anlamına gelir. 
115 Elverişlilik, bir özgürlük ya da hakkı sınırlandırmada başvurulan aracın sınırlandırmayla ula-

şılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması anlamına gelir.  
116 Gereklilik, sınırlandırma aracının amaç için gerekli olması anlamına gelir.  
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i. Ölçülülük ilkesi  

Ölçülülük ilkesi, hukuki anlamda pek çok tanıma sahip olmasına rağmen, en ge-

niş anlamda amaçlanan hedef ile araçlar arasında orantı bulunması olarak tanımlanabilir. 

Orantılılık, genel olarak ölçülülük ilkesinin alt unsuru olarak değerlendirilmekle bir-

likte, ölçülülük ile aynı anlamda da kullanılabilmektedir117. En üst norm olması anla-

mında 1961 Anayasasında ifadesini bulmuş olan bu ilke, pek çok uluslararası metin ve 

ulusal düzeydeki mevzuatta yer almaktadır118. Buna karşılık, AİHS’de açıkça yer alma-

masına rağmen119, sözleşmenin tümünün ruhunda olduğu120 ve AİHM’ce de kabul edil-

diğini söylemede hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. İdare hukuku ve idari yaptırımlar 

anlamında, ölçülülük ilkesinin alt ayrımları arasında, aşırılık yasağı, araçların elverişli-

liği ilkesi, yaptırımların amaca uygun kullanımı gibi ilkeler bulunmaktadır121. İdarenin 

en meşru ve nihai amacının kamu düzeni olmasından; yaptırımlar açısından en önemli 

olan mesele, bu amaca yönelik olarak alacağı tedbirlerde ve kararlarda orantının aran-

masıdır. Bu noktada idarenin zorlayıcı ve yükümlendirici tedbir alabilmesindeki en 

önemli enstrümanın da kolluk faaliyetleri olduğu bilinmekte olup, özellikle kolluk faa-

liyetlerinde bu ilkenin idarece dikkate alınması gerekmektedir. Bunun ötesinde, idareye 

yaptığı hukuki düzenlemelerle takdir yetkisi veren kanun koyucunun da, tasarladığı ve 

yürürlüğe soktuğu düzenlemelerde ölçülülük ilkesine riayet etmesi beklenir. 

                                                      
117 Wade, H.W.R. ve Forsyth, C.F., Administrative Law, Eleven Edition, Oxford University 

Press, 2014, (aktaran: Sururi AKTAŞ ve Sencer Abdullah AKKOYUNLU, “İdari Kolluk Faaliyetlerinin 

Temel Anayasal Sınırları Olarak Kanunilik ve Ölçülülük İlkeleri”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi Dergisi, C.XX, 2016). 
118 https://www.wikiwand.com/fr/Principe_de_proportionnalit%C3%A9 (Erişim Tarihi: 

11.01.2020). 
119 Wade, H.W.R. ve Forsyth, C.F., Administrative Law, Eleven Edition, Oxford University Press, 

2014, (AKTAŞ ve AKKOYUNLU, op.cit., 2016). 
120 Christoffersen, Jonas, Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity In The Euro-

pen Convention of Human Rights, Martinus Nijjhoff Publishers, Leiden-Boston 2009 (aktaran: ibid.).    
121 SANCAKDAR, op.cit., 2011, s. 105. 

https://www.wikiwand.com/fr/Principe_de_proportionnalit%C3%A9
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Anayasal bağlamda ölçülülük kavramı ilk kez SAĞLAM tarafından ele alınmış 

olup yazar söz konusu kavramı; “Somut bir temel hak sınırlamasının amacı ile sınırlama 

önlemi arasında ilişkinin denetlenmesini, hukuk devletinin gerektirdiği rasyonel esas-

lara bağlayarak, keyfi sınırlamaları önleyici bir fonksiyon yerine getirmek” 122 olarak 

tanımlanmıştır. İdare hukuku bağlamında ise ölçülülük ilkesi, “idarenin davranış ve ha-

reketlerinde kullandığı imkan, araç ve ölçülerin, bu davranışı elde etmek istediği sonuç-

lara uyarlanması”nı 123 ifade etmektedir124. Yukarıda da ifade edildiği üzere, özellikle 

kolluk faaliyetlerinin temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla yakından ilgili ol-

masından, idarenin ölçülülük ilkesine uyması beklenmektedir. Kolluk faaliyetleri ya-

nında disiplin hukukuna ilişkin idari işlemlerde de idarenin takdir yetkisini kullanması 

söz konusudur125. Bundan dolayı, idarenin alacağı tedbir ve kararlarda, ölçülülük ilkesi 

her daim göz önünde bulundurulması gereken bir ilke, adeta “idarenin polisi”dir.  

Ölçülülük ilkesinin zamanaşımı bakımından önemi, yaptırım kararının verilme-

sinde ve icra edilmesinde, hukukun ona tanıdığı zaman içinde hareket edip etmediğinin 

tespitidir. Zira gerek AYM gerekse de AİHM, idarenin yaptırım uygulamadan zamana-

şımı sürelerine riayet etmemesini adil yargılanma hakkının ihlali olarak görmektedir. 

Bunun yanında bu konuda kanun koyucunun yapması gereken; idareye tanınan zama-

naşımı süresinin, idarenin gerçekleri ve koşulları doğrultusunda, gereğinden fazla uzun 

tutulmamasıdır. Bahsedildiği üzere zamanaşımı, idarenin belirli bir süre içinde davran-

masını sağlayarak bireylerin uzun süre yaptırım tehdidi altına kalmamasını sağlayan, 

böylece hukuki belirlilik ve güvenliği sağlamayı hedefleyen bir kurumdur.  

                                                      
122  Fazıl SAĞLAM, “Temel Hakların Sınırlandırılması ve Özü”, AÜSBF Yayını, Ankara, 1982, 

s.128. 
123 Michel GUİBAL, “De La Proportionnalite”, AJDA, 1978 (aktaran: Celal ERKUT ,Hukuka 

Uygunluk Bloku,1996, Kavram Yayınları, İstanbul,  s.108). 
124 Engin SAYGIN, “Ölçülülük İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara, 2017, s. 65-67. 
125 Celal ERKUT, Hukuka Uygunluk Bloğu, İstanbul, 1996. (aktaran KARABULUT, op.cit., 

2008, s.159). 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (91)1 sayılı İdari Yaptırımlar Hakkın-

daki Tavsiye Kararı’nda126 da idarenin takdir yetkisini kullanmasında yol gösterici ni-

telikte olan tavsiye kararında kamu idaresinin işlemlerinin bireylerin hakları, özgürlük-

leri ve menfaatleri üzerindeki herhangi bir olumsuz etkisi ile bu işlemlerin ulaşmak is-

tediği amaç arasında adil bir denge kurmak zorunda olduğu ifade edilmiştir. İdare, tedbir 

alırken amaca en uygun ve elverişli araçları kullanmak zorunda olup yaptırımı uygula-

yan makamın yer, zaman, konu, kişi yönünden getirilen ilke ve kurallara uyması gerek-

mektedir. Kısacası, ölçülülük ilkesi kapsamında idare, kendisine tanınan süre içerisinde 

yaptırım gerektirecek fiile ilişkin soruşturmayı nihayetlendirmeli ve konuya ilişkin ka-

rarını almalı, akabinde kararın kesinleşmesinden sonra makul bir süre içerisinde tıpkı 

alacaklıdan alacağını belli bir süre içerisinde tahsil etmesinin beklendiği gibi, yaptırım 

kararını infaz etmelidir. 

 

ii. Hukuki Güvenlik İlkesi 

  AYM’nin 26.12.2013 tarih ve E.2013/67, K.2013/164 sayılı kararında; “hukuk 

güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde dev-

lete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zede-

leyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar” denilmiştir. Bunun yanında, AYM’nin 

tarih ve sayılı kararında hukuk devletinin unsurlarının “hukuki güvenlik” ve “belirlilik” 

ilkeleri olduğu vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, 14.10.2015 tarih ve E.2015/94, K. 

2016/27 sayılı kararında da, hukuk devletinin gerekleri:  

“1- Devlet faaliyetleri, önceden öngörülebilir, tahmin edilebilir olmalıdır.  

                                                      
126 Kaynak: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fc94c 

(Erişim Tarihi: 16.01.2020). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fc94c
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2- Devlet faaliyeti, önceden hukuk kurallarıyla düzenlenmiştir.  

3- Hukuk düzeninde mümkün olduğunca hukuki istikrar sağlanmalıdır.  

4- İdarenin tek yanlı işlem yapma üstünlüğüne karşı, güvece niteliğindeki kural-

larla (bireylere katılma, dinleme ve savunma hakkı gibi haklar tanınarak) birey ile idare 

arasında denge sağlanmalıdır.  

5- İdare, bireyin haklı beklentilerine uygun davranmalıdır.  

6- Yasal düzenlemelerde hukuka ve devlete olan güveni zedeleyici hususlardan 

kaçınılmalıdır.  

7- Devlet kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirilebilmesi için hukuk güven-

liğinin sağlandığı bir hukuk devleti yaratmalıdır.”127 şeklinde sıralanmıştır. Bu unsur-

lardan da görülebilmektedir ki, zamanaşımı müessesesi de bütün bu ilkelerle yakından 

alakalıdır. Örneğin idarenin zamanaşımı süresinin başlamasında ve işlemesinde belirli 

kurallar çerçevesinde hareket etmesi devletin faaliyetlerinin önceden öngörülebilir ol-

masında önem arz etmektedir. Yine aynı şekilde aynı fiili işleyen faile aynı zamanaşımı 

usulünün uygulanması, hukuk düzeninde hukuki istikrar sağlanması ve hatta eşitlik il-

kesi bakımından da önemlidir.  

 

iii. Eşitlik İlkesi 

Birey bakımından devlet karşısında eşitlik ilkesinin konu edildiği Anayasa’nın 

10 uncu maddesi yanında, AYM’nin 08.05.2014 tarih ve 2012/1269 sayılı Aziz Turhan 

                                                      
127 Bahtiyar AKYILMAZ; Murat SEZGİNER; Cemil KAYA, Türk İdare Hukuku, Ankara, 

2009. (Bkz.14.10.2015 tarih ve E.2015/94, K. 2016/27 sayılı AYM kararı.). 
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kararında eşitlik ilkesi; “herhangi bir nesnel ve makul dayanağı olmaksızın aynı durum-

daki bireylere farklı muamelede bulunulmamasına ilişkin gereklilik” şeklinde ifade edil-

miştir. AYM’nin yerleşik kararına göre, yasa önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumları 

aynı olanlar için söz konusudur. AİHS’in 14 üncü maddesinde ifadesini bulan ilke ba-

kımından AİHM, özellikle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağı ve eşit-

lik ilkesinin ihlalinin konu edinildiği kararlarında, mülkiyet hakkına yapılan müdahale-

nin adil bir denge içerip içermediği bakımından incelemekte ve müdahalenin nesnel ve 

makul bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına bakmaktadır. Bu noktada AİHM’in kla-

sikleşmiş ifadesi: “ meşru bir amaç taşımadığı veya kullanılan araçlarla gerçekleştiril-

mek istenen amaç arasında makul bir orantılılık ilişkisi bulunmadığı tespit edilen farklı 

muamele ayrımcı karakterdedir.” şeklindedir. AYM ise, ölçülülük kriteri çerçevesinde 

müdahalenin ağırlığını, müdahalenin amacın gerçekleştirilmesi için uygun ve elverişli 

olup olmadığı, devlet tarafından oluşan mağduriyetin giderilmesi için önlem alınıp alın-

madığı gibi unsurları dikkate almaktadır128. AYM ve AİHM’in eşitlik ilkesini yorumla-

mada benimsedikleri perspektifin, ölçülülük ilkesi üzerine şekillendiği görülmektedir. 

Bu bağlamda, idare edilenler karşısında her zaman gücü elinde bulunduran idarenin, 

yaptırım uygulamadaki takdirini, anılan yüksek mahkemelerin kararlarının dayandığı 

temeller çerçevesinde kullanması gerekmektedir.  

 

iv. Kanunilik İlkesi 

Kabahatler Kanunu’nda ifadesini 4 üncü maddenin birinci fıkrasında; “Hangi 

fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam 

                                                      
128 H. Burak GEMALMAZ, AYM’ne Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-6: Mülkiyet Hakkı, 

2019, s.191. 
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ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenle-

yici işlemleriyle de doldurulabilir.” şeklinde; ikinci fıkrasında ise; “Kabahat karşılığı 

olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı ancak kanunla belirlenebilir.” şeklinde bulan 

ilke, T.C. Anayasası’nın 38 inci maddesinde “Kimse, işlediği 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.” şeklinde dü-

zenlenmiş, ceza hukukuna da “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” şeklinde yansımıştır. Kimi 

yazarlar tarafından bu ilkenin idari ceza hukukunda benimsenemeyeceği savunulmakta, 

kimi yazarlar tarafından da ilkenin idari ceza hukuku bakımından da geçerli olması ge-

rektiği söylenmektedir. Söz konusu ilkenin idari ceza hukukunda benimsenemeyeceğini 

savunan yazarlar, bu fikirlerini idarenin kendine has sahip olduğu yetkilerin bireye sağ-

lanan güvenceleri bertaraf edebileceğine dayandırmaktadırlar129.  İlkenin idari ceza hu-

kuku tarafından benimsenmesi gerektiği, ancak ceza hukukundaki kadar katı olmayabi-

leceğini savunan yazarlar da yine aynı argümana dayanmaktadırlar130. Bundan dolayı 

bu görüşteki yazarlar, kanun koyucunun açıkça istemediği durumlarda veya yetki ver-

mediği hallerde idarenin kabahat teşkil eden fiilleri belirleme yetkisinin bulunmadığını 

kabul etmektedir131. 

Biz de kanunilik ilkesinin, doktrinin çoğunluğu gibi, olabildiğince amacına uy-

gun bir şekilde idari ceza hukuku bakımından da uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. 

Nitekim, kanunilik ilkesinin idari yaptırımlar bakımından katı bir biçimde uygulanması 

hem idarenin hareket marjını daraltarak idari fonksiyonu işlevsiz kılmakta, hem de ida-

reyi bu denli kısıtlayan ilkeleri tesis eden kanun koyucuya ve uygulayıcılara bir nevi 

                                                      
129 GÖLCÜKLÜ,op.cit.,1963. (aktaran MAHMUTOĞLU, op.cit., 1995, s. 104). 
130 SOYASLAN, op.cit., 1990. (aktaran: ibid). 
131 AKBULUT, op.cit., 2014, s.136. 
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“öfkelenmesine” sebep olmaktadır. Bununla birlikte, idareye sınırsız bir hareket serbes-

tisi tanımak da, hukuk devletinin içeriğinin boşaltılmasına sebep olmaktadır.  

Kabahatler Kanunu bağlamında kanunilik ilkesinin dört sonucu (örf ve adet hu-

kukuyla yaptırım yasağı, belirlilik ilkesi, kıyas yasağı, geriye yürüme yasağı) kapsadığı 

kabul edilmektedir. Bu ilkelerden zamanaşımı bakımından en önemlisi, geriye yürüme 

yasağıdır. Bu ilke, ceza ve kabahatler hukukunda, aleyhe olan hükümler bakımından söz 

konusu olup, aşağıda daha detaylı olarak açıklanacağı üzere, lehe olan hükümler bakı-

mından uygulama alanı bulmayacaktır132.  

Bunun yanında zamanaşımının kanuniliği ve önemiyle ilgili olarak AYM de, 

14/11/2018 tarih ve 2015/4791 sayılı kararında “Bireylerin sosyal ve ekonomik durum-

larını etkileyecek keyfî uygulamalara neden olmaması için vergilendirmede … zamana-

şımı gibi belli başlı temel ögelerinin yasalarla belirlenmesi gerekir. Bir mali yükümlülük 

bu yönleri dolayısıyla yasayla yeterince çerçevelenmemişse kişilerin sosyal ve ekonomik 

durumlarını, hatta temel haklarını etkileyecek keyfî uygulamalara yol açabilmesi müm-

kündür. Bu bakımdan mali yükümlülükler belli başlı ögeleri de açıklanarak ve çerçeve-

leri kesin çizgilerle belirtilerek kanunlarla düzenlenmelidir… …Anayasa’nın 13., 35. ve 

73. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden vergilendirme yoluyla mülkiyet hak-

kına müdahalede bulunulması durumunda takdire dayalı olma ve keyfîliği önlemek için 

müdahalenin vergiyi doğuran olay, yükümlü, sorumlu, matrah, miktar ve oranların yu-

karı ve aşağı sınırları, tarh, tahakkuk ve tahsil usulü, yaptırım ve zamanaşımı gibi ver-

ginin belli başlı temel ögelerini ulaşılabilir, belirli ve öngörülebilir şekilde düzenlemiş 

bir kanun hükmüne dayanması gerektiği anlaşılmaktadır…”  demektedir.  

                                                      
132 İbid., s. 157. 
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Fransız Anayasa Konseyi 30.12.1982 tarih ve 82-155 sayılı kararıyla, suç ve ce-

zaların kanuniliği ilkesinin alt kırılımı olan suç ve cezaların geçmişe yürümezliği ilke-

sinin idari cezalar bakımından da benimsenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Söz ko-

nusu ilke sadece idari cezalar bakımından değil; diğer idari yaptırımlar yanında tüm 

yükümlendirici idari işlemler bakımından da uygulanmalıdır133.  

 Kanunilik ilkesi, aşağıda daha detaylı olarak değinileceği üzere, TCK’da dava 

ve ceza zamanaşımının ne zamandan itibaren işlemeye başlayacağı ve süresinin hangi 

kriterler uyarınca tespit edileceği noktasında öngörülen esaslarda olduğu gibi, idari 

yaptırımlarda soruşturma ve yerine getirme zamanaşımının başlangıcı ve süresinin ta-

yini açısından önem taşımaktadır.  

 

v.  İdari İşlemlerin Gerekçeli Olması 

 Söz konusu ilke her ne kadar Anayasa veya güncel mevzuatta yer almasa da,  

idare hukukunun temel ilkelerinden yola çıkılarak, idari yaptırımlara teşmil etmeye ça-

lışılacaktır.  

İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanmasının sonucu olarak, 

idarenin yaptırımına muhatap olan kişinin bizatihi kendisinin suçsuzluğunu kanıtlama 

yükümlülüğü altında bulunduğunu ileri süren yazarlar mevcut olsa da, bu görüşe katıl-

mamaktayız. Zira, idari işlemlerin unsurlarından olan “sebep” unsurunun, idareyi söz 

konusu işlemi yapmaya sevk eden temel motivasyon olduğu göz önünde bulundurul-

duğu takdirde; idareden, tesis ettiği işlemi makul bir gerekçeye dayandırmasının bek-

lendiği söylenebilir. Bir başka deyişle, yaptırıma muhatap olan veya olacak olan kişinin 

                                                      
133 ULUSOY, op. cit., 2013, s. 66 . 
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değil, asıl muktedir olan ve tesis ettiği işlemin sebebine daha vakıf olan idareden gerek-

çelendirme beklenir. Her idari işlemin bir sebebinin bulunması zorunlu iken; her işlemin 

bir gerekçesinin olup olmaması idarenin takdirindedir. Bununla birlikte, idareden yap-

tığı işlemi gerekçelendirmesi “beklenir”. İşlemin sebebi işlemin özünü teşkil etmekte 

iken, gerekçesi ise şekil unsuruyla alakalıdır134. Dolayısıyla idarenin, onu işlemi yap-

maya sevk eden sebep ile idari işlemin gerekçesi arasında yakın bir bağlantının bulun-

duğu söylenebilir. Bu kapsamda yaptırımın gerekçesinin de, net bir şekilde ortaya ko-

nulması gerekmektedir. İdare işlemini gerekçelendirirse, idari yaptırıma muhatap olan 

kişinin ilgili yaptırım aleyhine dava açması halinde mahkeme, yaptırıma konu fiilin ve 

yaptırımın hukuka uygun olup olmadığını rahatlıkla değerlendirebilir135. Bu noktada ge-

rekçeden, yaptırımın dayandığı hukuki ve maddi nedenlerin anlaşılması gerekir.136. Do-

layısıyla, ifade ettiğimiz üzere, söz konusu ilke pozitif mevzuatta dayanağını bulamasa 

da, idarenin işlemini gerekçelendirmesinin, idari yaptırımların kanuniliği ilkesinin bir 

alt yansıması olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. Nitekim, Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi’nin Avrupa sistemi içerisindeki değişik hukuk sistemlerindeki idari 

işlemler karşısında bireyin etkin biçimde korunabilmesi bakımından temel ilkeler sap-

taması açısından 1971’de kurduğu Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi’nin (Comité Eu-

ropéenne de Coopération Juridique)  hazırlamış olduğu “İdarenin İşlemleri Karşısında 

Bireylerin Korunması Hakkında Karar”ının gerekçe kısmında vatandaşın kendisini il-

gilendiren işlemlerde idareye karşı korunmasının, temel hak ve özgürlüklerin korunma-

sıyla ilgili bir sorun olduğu belirtilmiş ve tespit edilen ilkelerin, üye devletlerin asgari 

olarak benimsemesi gereken müşterek normlar olduğu vurgulanmıştır. 1971’de sapta-

nan ilkeler arasında “İdari İşlemlerin Nedeni” ile, idarenin işlem yaparken onu hareket 

                                                      
134 KARABULUT, op.cit., 2008, s. 50. 
135 Mireille DELMAS-MARTY ve Catherine TEITGEN COLLY, “Punir Sans Juger?”, Econo-

mica, 1992. (aktaran: KARABULUT, op.cit., 2008, s.48). 
136 Zuhal BAŞ BEREKET, Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay, Ankara, 1996, Yetkin Yayın-

ları,  (aktaran: ibid.). 
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etmeye iten unsurun ne olduğunun ilgilisine açıkça belirtilmesi gerektiği söylenmekte-

dir. Bunun dışında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 13 Şubat 1991 tarih ve 1 

sayılı “İdari Yaptırımlar Hakkında Tavsiye Kararı”nda da aynı husus tekrar edilmiş 

olduğundan biz de hukuk devletinin erklerinden biri olan idareden söz konusu gerekçe-

lendirmeyi beklemenin, öncelikle hukuki belirliliği sağlama yolunda çok da büyük bir 

beklenti olarak telakki edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca CE, idari işlemlerin 

sebebe dayanması ve gerekçeli olmasının hem muhatabın savunma hakkının korunması 

hem de yaptırımın orantılılığının kontrolü bakımından gerekli olduğunu düşünmekte-

dir137. Söz konusu gereklilikleri idarenin yerine getirmesi, aşağıda ifade edileceği üzere, 

bireyin masumiyet karinesinden faydalanmasını sağlamakta ve bunun yanında, idari iş-

lemin yargısal denetimden geçmesi durumunda, yaptırıma muhatap olan kişinin sa-

vunma hakkını kullanabilmesi açısından önem teşkil etmektedir. 

İdari yaptırımların gerekçeli olmasının zamanaşımı açısından önemi, soruşturma 

zamanaşımının başlayacağı anı tespit etmek bakımındandır. Nitekim, yukarıda, idari iş-

lemlerin gerekçeli olmasından kastın, idarenin tesis ettiği idari işlemlerin dayandığı hu-

kuki ve maddi olguların açıklaması olduğu ifade edilmiştir. Kabahatler Kanunu’nun so-

ruşturma zamanaşımına ilişkin maddesinde yer alan düzenleme uyarınca soruşturma za-

manaşımı, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşme-

siyle başlamaktadır. Bu noktada zamanaşımının başlangıcının tayin edilmesinde idare-

nin ortaya koyduğu maddi olgulara bakılacaktır.    

Bunun yanında, gerekçe ilkesi yerine getirme zamanaşımı bakımından da önem 

taşımaktadır. Şöyle ki; idarenin ilgili aleyhine tesis ettiği işlemi ilgilisine bildirmesi nok-

                                                      
137 “Le Juge Administratif et les Sanctions Administratives”, Dossier Thématique, 09.01.2017 

(Bkz. https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administra-

tif-et-les-sanctions-administratives). 

https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives
https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-les-sanctions-administratives
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tasında dayandığı maddi ve hukuki olguları açık bir şekilde gösterdiği tebligatı ile, ilgi-

linin tebellüğ ettiği anda yerine getirme zamanaşımının başlangıcını, yani yaptırım ka-

rarının kesinleştiği anı belirlemek mümkün olabilecektir. İdarenin dayandığı olguları 

açıkça göstermediği bir işlemi hakkında hukuki güvenliğin mevcut olduğu bir ortamdan 

bahsedilemez. Bu durumda olsa olsa idarenin keyfi bir biçimde davrandığı kabul edilir. 

Dolayısıyla hukuk devletinde işlemlerini gerekçelendiren idarenin işlemine muhatap ki-

şinin, idarenin kararın gereklerini yerine getirmesini ne zaman, ne kadar süre içinde ve 

ne şekilde beklediği konusunda tereddüdü kalmaz.  

  

II. POZİTİF HUKUKTA İDARİ YAPTIRIMLAR 

A. GENEL OLARAK KABAHATLER KANUNU VE DÜZENLEDİĞİ 

YAPTIRIM TÜRLERİ 

Bilindiği üzere, Türkiye’nin hukuki mevzuatının AB mevzuatına uyumu süre-

cinde önceki 765 sayılı TCK’nın yaptığı cürüm-kabahat ayrımı bırakılarak, genel an-

lamda eski TCK’da düzenlenen kabahatler, Kabahatler Kanunu kapsamında toplanmış-

tır. Kanun koyucunun kabahatlerin tanımlanması noktasındaki tercihinin maddi değil, 

şekli olduğu ve 2 nci maddede kabahatin; “kanunun karşılığında idari yaptırım uygu-

lanmasını öngördüğü haksızlık” olarak tanımlandığı görülmektedir. Söz konusu şekli 

tanımlamanın, 765 sayılı TCK kapsamında da benimsendiği görülmektedir. 765 sayılı 

Kanunun 11 inci maddesinde, cürümlere ve kabahatlere mahsus cezalar gösterilerek ka-

bahatlerin aynı şekilde ayırt edilmesinin gerekliliğine işaret edilmiştir138.  

                                                      
138 MAHMUTOĞLU, op.cit., 1995, s:50. 
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Kabahatler Kanunu sadece kabahat teşkil eden haksızlıkları değil; bunların tabi 

oldukları genel esasları da düzenlemektedir139. Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü madde-

sinin ilk hali, kanunun genel hükümlerinin diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da 

uygulanacağı şeklinde düzenlenmiştir140. Madde gerekçesinde ise, kabahatleri düzenle-

yen özel kanunlarda genel nitelikteki hükümlere –zamanaşımı da dahil olmak üzere- 

kazuistik biçimde yer verildiği ve bu nedenle belli bir sistematikten yoksun olan bu dü-

zenlemelerde hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak adına özel 

kanunlarda sadece kabahat oluşturan fiillerin tanımlanması ve karşılığındaki idari yap-

tırımın belirlenmesiyle yetinilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kabahatler Kanunu’ndaki ge-

nel hükümlerin kabahat öngören diğer kanunlara da teşmil edilmesi gerektiği ifade edil-

miştir. Kanunun 5560 sayılı yasayla değişik141 3 üncü maddesi uyarınca 5236 sayılı ka-

nunun ilgili hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde idari 

yaptırım kararlarına karşı kanun yollarının; diğer genel hükümlerinin ise idari para ce-

zası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında 

uygulanacağı belirtilmiştir. Yani ilgili hüküm uyarınca, idari para cezası ve mülkiyetin 

kamuya geçirilmesi yaptırımları hakkındaki genel hükümler istisnasız her durumda uy-

                                                      
139 Mustafa ÖZEN, İdari Ceza Hukuku, Ankara, 2013, Adalet Yayınları, s:13. 
140 SANCAKDAR, op.cit, 2009 s.96. Yazar söz konusu durumu şu ifadelerle dile getirmiştir: “Ka-

bahatler Kanunu’nun genel kanun olduğunu öngören 3. maddenin iptal edilmesi ile idari yargı aleyhine 

adli yargının kapsamının daha da genişletilmesinin önüne geçilmiştir. İdari işlemin hukuki analizinin Ceza 

Hukuku ve suçun unsurları bakımından yapılması, idari işlem teorisi ve genel İdare Hukuku ilke ve kural-

ları ile açıklanmasını imkansız kıldığı gibi, kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması felsefesine de uygun 

olmayan bir yaklaşımdır.”. 
141 İlgili maddenin değiştirilmeden önceki hali: “Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki 

kabahatler hakkında da uygulanır” şeklinde idi. İlgili maddenin değiştirilmesinin sebebi, AYM’nin 

01.03.2006 tarih ve E. 2005/108, K.2006/35 sayılı kararıyla, hükmü Anayasa’nın 125. ve 155. Maddelerine 

aykırı görerek iptal etmiş olmasıdır. 
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gulanacaktır. Bu durum ifade edildiği üzere Kabahatler Kanunu’nun, bu tür fiillerin “ge-

nel yasası” olmasından kaynaklanmaktadır142. Mevcut uygulama kapsamında, Kabahat-

ler Kanunu’nda “soruşturma zamanaşımı”na ilişkin hükümlerin de, özel kanunlarda 

düzenlenen kabahatler hakkında uygulanacağı söylenebilir.  

Kanun’un, haksızlık derecesinin farklılığı baz alınarak, cezalara uygulanan esas-

lardan farklı düzenlemeleri haiz olması143 dışında, genel olarak zaman bakımından uy-

gulamasında, 5 inci madde hükmü gereği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin 

uygulanacağı öngörülmüştür. TCK’daki düzenlemeye göre, zaman bakımından uygu-

lama açısından, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe 

giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanacağı ve infaz 

olunacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunda düzenlenen fiillerin karşılığı olarak idari 

yaptırım içeren hükümler bakımından; ilgili hüküm infaza ilişkin ise derhal uygulana-

cak, değilse failin lehine olan kanun hükümleri uygulanacaktır. Aynı zamanda kabahat, 

failin fiili işlediği zaman gerçekleşmiş sayılacaktır. Bunun yanında kanunun 20 nci mad-

desinin dördüncü fıkrası da “zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımındaki fiilin iş-

lenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.” demektedir. Bu noktada 

birbirine zıt gibi duran iki türlü hüküm karşısında, zamanaşımı süresinin ne zaman işle-

meye başladığı hususu detaylıca tartışılacaktır. Kanunun sistematiğini genel olarak kav-

rayabilmek açısından genel hükümleri tanımladıktan sonra, kanunun düzenlediği yaptı-

rımların da incelenmesi gerekmektedir. 

Kanunun 4 üncü maddesi gereği, kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi 

ve miktarı ancak kanunla belirlenebilir. Kabahatler Kanunu idari yaptırımları idari para 

cezaları ve idari tedbirler olmak üzere ikiye ayırmakta; idari para cezalarını maktu ve 

                                                      
142 Erdener YURTCAN, “Yargıtay Kararları Işığında Kabahatler Kanunu ve Yorumu”, Türkiye 

Barolar Birliği Dergisi, Ankara, 2016, s. 21. 
143 ÖZEN, op.cit., 2013, s.13. 
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nispi para cezaları, idari tedbirleri ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve diğer tedbirler 

olarak yine ikili bir ayrıma tabi tutmaktadır. ULUSOY, söz konusu kanunun sistemati-

ğini tüm idari yaptırımlar için oluşturulduğu gerekçesiyle eleştirmektedir. Söz konusu 

tasnifin sadece kabahatler için öngörülmüş olmasının önemli bir sorun oluşturmayaca-

ğını; bununla birlikte bu sınıflandırmanın, “disiplin cezaları”na hiç yer vermemiş ol-

masından, “regülatif cezalar” ile “kabahatler” hakkında verilen cezaları aynı kefeye 

koymasından, idari para cezaları dışında kalan diğer idari cezalar ile idari tedbirleri ay-

rıştırmamış olmasından dolayı eksik olduğunu söylemektedir. Nitekim sonuncu husus, 

idari tedbirlerden farklı olarak idari cezalara özgü genel idari usul kuralları öngörülme-

miş olmasını ve idari ceza niteliği ağır basan idari yaptırımlar hakkında da temel ceza 

hukuku güvencelerinin hangi ölçüde uygulanacağına dair kuralların belirli olmaması 

karmaşasını beraberinde getirmektedir144. Bunun dışında, pratikte ortaya çıkan en 

önemli sorunlardan biri de, kabahatler ile regülasyon kurumlarının verdikleri idari yap-

tırımların zamanaşımı süresinin aynı esasa tabi tutulmuş olmasıdır.  

1.  Kabahatler Kanunu’nda Düzenlenmiş Olan Kabahatler 

TCK’da olduğu gibi, Kabahatler Kanunu da kanunilik ilkesini benimsemiştir ve 

fakat; Kanun’un 4 üncü maddesi gereği, hangi fiillerin kabahat oluşturduğu kanunla 

açıkça tanımlanabileceği gibi, kanunun kapsam ve koşulları bakımından da belirlediği 

çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle doldurulabilecektir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Kabahatler Kanunu sistematiğinde, kabahatler idari para 

cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. Kanun’da yer alan kabahatler somut olarak kanu-

                                                      
144 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 10. 
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nun ikinci kısmında gösterilmiştir. Bu eylemler; emre aykırı davranış, dilencilik yap-

mak, kumar oynamak, sarhoşluk145, gürültü146, rahatsız etme147, işgal148, tütün mamul-

lerinin tüketilmesi149, kimliği bildirmeme150, çevreyi kirletme, afiş asma151, asılsız ih-

barda bulunma, silah taşıma152, tüzel kişilerin sorumluluğunun doğduğu haller153 ve tü-

zel kişilerin bildirim yükümlülüğü154 olmak üzere düzenlenmiştir. Bunun yanında 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi mahkemelerinin görevine ilişkin hükümler 

ise saklı tutulmuştur. Yani, vergi suçları kendi özel kanunlarındaki düzenlemelere tabi-

dir.  

a. Yaptırım Kararını Verecek Mercii 

İdari yaptırım kararı da her şeyden önce bir idari işlem olduğu için, yetki unsu-

runun incelenmesi gerekmektedir. OTACI, kabahat sonucu yaptırım kararını verecek 

merciin tayininin, CMK’da düzenlenen madde bakımından yetki kurallarına benzedi-

ğini ve onunla kıyaslanması gerektiğini; bununla birlikte mahkemeler arasındaki görev 

                                                      
145 Yargı kararlarına göre, sadece sarhoş olmak idari yaptırım uygulanmasını gerektirmez. Yaptı-

rım uygulanmasını gerektiren durum, sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak davranışlarda 

bulunmaktır.  
146 OTACI’ya göre gürültünün standartları ve neyin gürültü sayılması gerektiği, 01.07.2005 tarih 

ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönet-

meliği’ne göre değerlendirilmelidir. (Bkz. OTACI, op. cit., 2006). 
147 Söz konusu rahatsız etme eyleminin mal ve hizmet satımıyla alakalı olduğu söylenmektedir.  
148 Madde gerekçesine göre, kamuya açık alanları izinsiz işgal etmek bu fiilin tipikliğidir. 
149 Söz konusu fiil, tüketim yerlerinin kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilmesi 

halinde cezalandırılmaktadır.  
150 Söz konusu fiil, kimlik sormaya yetkili olan kişilerin talebi halinde kimlik gösterilmemesi du-

rumunda cezalandırılır.  
151 Söz konusu eylem kamuya ait alanlarda, özel kişilere ait alanlarda rıza olmaksızın işlenmesi 

durumunda ve izin verilen ve fakat iznin süresi dolduğunda toplanmayan afiş ve ilanlara ilişkin olarak 

cezalandırılmaktadır.  
152 Söz konusu eylem, yetkili makamların izni olmaksızın ve kanuna göre yasak olmayan silahlar 

bakımından cezalandırılmaktadır.  
153 Maddede yer alan eylemler, özel hukuk tüzel kişisi adına faaliyette bulunan kişi tarafından ve 

tüzel kişi menfaatine işlenmesi halinde, tüzel kişinin aleyhine ayrıca yaptırım uygulanmasını gerektirmek-

tedir.  
154 Söz konusu fiilin kapsamı, Bankacılık Kanunu kapsamındaki şirketlere ibraz edilen paranın 

sahte olması halinde, tüzel kişinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki bildirim yükümlülüğün yerine ge-

tirilmemesi halinde verilecek idari yaptırımla alakalıdır.  
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dağılımından ziyade, yaptırım uygulamaya yetkili birden fazla kişi/kurumlar arasındaki 

yetki sınırlarının da değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir155. 

 

aa. İlgili İdari Kişi/Kurul/ İdari Makam  

Kanun’un 22 nci maddesinde, idari yaptırıma karar verme yetkisinin kimde ol-

duğu açıklanmıştır. Buna göre, kanuna yetkili birimin belirtilmiş olup olmadığına göre 

ayrım yapılmıştır. Kanunda açıkça yetkili gösterildiyse, gösterilen ilgili idari kurul, ma-

kam veya kamu görevlileri bu konuda yetkilidir.  

Kanun’un uygulanması bağlamında ilgili idari yaptırım kararını vermede kişi 

bakımından yetkinin mahkemeler veya cumhuriyet savcılarından ziyade öncelikle, ka-

nunun gösterdiği ilgili idari kişiye, kurula veya makama ait olması gerektiğinin kabulü-

nün, kanunun ruhuna daha uygun olduğu söylenebilir. Zira yukarıda bahsedildiği üzere 

depenalizasyon eğiliminin yaptırım kararı vermede çabukluk, pratiklik gibi sebeplerle 

ortaya çıktığı bilinmektedir.  

Kanun’da yaptırım kararını verecek kişi açıkça gösterilmediyse ilgili kurum/ku-

ruluşun en üst amirinin bu konuda yetkilidir denilmiştir. Zira 4483 sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre de Cumhurbaş-

kanı’na veya Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların 

merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri 

hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, soruşturma izni vermeye yetkili olduğuna göre, 

Kabahatler Kanunu’nda da 4483 sayılı kanuna paralel bir düzenleme getirildiği ve bu 

doğrultuda yorum yapılması gerektiği söylenebilir.  Sonuç olarak Kanun’a göre yaptı-

rım uygulamaya yetkili kamu tüzel kişileri şunlardır: Devlet tüzel kişiliği, idari kamu 

                                                      
155 OTACI, op.cit., 2006, s.55,56. 
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kurumları, mahalli idareler, iktisadi kamu kurumları, sosyal kamu kurumları, bilimsel 

kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, düzenleyici ve denetle-

yici kurumlar.  

 

bb. Mahkeme 

İdari yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi durumu ancak kovuş-

turma konusu fiilin kabahat olduğunun sonradan anlaşılması durumunda söz konusu 

olabilir. Zira Kanun’un ruhuna ve amacına göre kural yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, 

idari yaptırım kararının ilgili idari mercii tarafından verilmesidir.  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, hâkimin idari yaptırım vermeye yetkili olması 

iki durumda söz konusu olabilir. Bunlar, Kanun’un 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkraları gereği, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun en üst yetkili sıfatını haiz olması 

durumu ve 39 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca, ilgili idari birim amirinin yetkili 

kıldığı kişi sıfatını haiz olması durumudur156. 

Bunun dışında, kendilerine bir suç soruşturması sonrasında düzenlenmiş iddia-

nameyi kabul etmiş ceza mahkemeleri kovuşturma aşamasına geçtiklerinde, kovuşturma 

kararından sonra fiilin kabahat oluşturmasından dolayı görevsizlik kararı veremeyip, 

idari yaptırım kararına hükmetmeleri gerekmektedir.  

Mahkemelerin idari yaptırım kararına hükmetme yetkisinin idari bütünlük içinde 

yer almayan mahkemelere bırakılmasının Anayasa’ya aykırılığını inceleyen AYM 

01.03.2006 tarih ve E.2005/108 K. 2006/35 sayılı kararında; “… mahkemelerin kabahat 

                                                      
156 OTACI, op.cit., 2006, s.57. 
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nedeniyle idari yaptırım kararı vermesi ancak yargılama sırasında eylemin kabahat ni-

teliğinde olduğunun anlaşılmasıyla söz konusu olabilir. Bu durum da, isnat edilen suçun 

niteliğinin değişmesi veya davanın sehven açılması bununla birlikte iddianamenin geri 

çevrilmemiş olması halinde mümkün olabilir diyerek, kovuşturma evresinde davanın 

reddedilip, dosyanın görevli idari mercie veya cumhuriyet savcısına tebliğindense, işin 

hızlıca çözümlendirilmesinden yana tutum ortaya koymuş ve ilgili düzenlemenin Ana-

yasa’ya aykırı olmadığına” hükmetmiştir157.  

Bununla birlikte, mahkemeye yaptırım uygulama yetkisinin verilmiş olması du-

rumunda, soruşturma zamanaşımının başlangıcı konusunda pek fazla karışıklık çıkma-

masına rağmen, yerine getirme zamanaşımının başlaması bakımından yargısal sürecin 

kesinleşmesinin beklenip beklenmeyeceği net değildir. Zira yeri geldiğinde bahsedece-

ğimiz üzere, yargısal sürecin kesinleşmesini beklemek, yerine getirme zamanaşımının 

başlangıcını uzatması bakımından, kanun yoluna başvuran kişi aleyhine bir sonuç yara-

tacak niteliktedir. Buna karşılık, öğretide idari makamlara yaptırım uygulama yetkisi 

verilmesine yönelik olan getirilen eleştiriler arasında, kabahat oluşturan haksızlıklara 

karşı idari organ veya kişilerin haksızlığın içeriği, failin kusurluluğunun derecesi, eko-

nomik durumunu nasıl ve neye göre belirleyeceği bakımından bir ölçüt bulunmadığın-

dan verilecek idari yaptırımlarda yeknesaklık olmayacağı ve bundan dolayı da aynı fiil-

den dolayı farklı kişilere uygulanan idari para cezalarında eşitsiz bir durumun doğabile-

ceği158 hatıra gelmektedir. Yer verilen bu eleştiriler, mahkemeler bakımından bir nebze 

de olsa daha az kaygı vericidir. Zira mahkemelerin yaptırıma hükmederken daha stan-

dart usul ve esaslarda hareket etmesi gerektiğinden, aynı fiilden farklı kişilere farklı idari 

                                                      
157 YALÇIN, op.cit., 2007, s.119. 
158 Ali Kemal YILDIZ, “Kabahatler Kanunu- Uygulama ve Sorunlar, TCK-CMK, Kabahatler Ka-

nunu ve İlgili Yönetmeliklerin Uygulamalarının Değerlendirilmesi Semineri”, Ankara, Şubat 2006, T.C. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim İşleri Daire Başkanlığı Yayını, (aktaran: ÖZEN, 

op.cit., 2013 s: 152). 
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para cezalarına hükmedilmesi riski azaltılacak; böylelikle yaptırıma muhatap kişilerin 

tabi oldukları zamanaşımı süreleri daha eşit bir doğrultuda belirlenecektir.  

 

cc. Cumhuriyet Savcısı  

Cumhuriyet savcısının kanunun 23 üncü maddesi kapsamında idari yaptırım 

verme yetkisi üç durumda söz konusu olabilir. Bu haller, kanunun açıkça yetki vermesi, 

bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlenildiğinin öğre-

nilmesi ve soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun öğrenilmesi halleridir.   

Cumhuriyet savcısının idari yaptırım kararı verme yetkisinin mahkemeler hak-

kında olduğu gibi, “genel idare ve idarenin bütünlüğü ilkelerine aykırı” olduğu iddia-

sını 01.03.2006 tarih ve E.2005/108 K. 2006/35 sayılı kararında inceleyen AYM, mah-

kemelerin idari yaptırım kararı verme yetkisinin istisnai olması gerektiği gibi, “cumhu-

riyet savcısının idari yaptırım uygulamasının istisnai olduğu, hafif hapis ve hafif para 

cezasından dönüştürülenler dışında bu konuda asıl yetkinin tanınması nedeninin görev-

sizlik kararı verilerek işin uzatılması yerine süratle bitirilmesi olduğu anlaşıldığın-

dan…”, iddiaların yerinde görülmediği, bunun ötesinde de ilgili düzenlemenin “dava-

ların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını öngören Anayasa’nın 

141. maddesiyle de uyumlu olduğu” kanısına varmıştır159.  

Cumhuriyet savcısının da soruşturma zamanaşımının dolduğunu fark etmeden 

veya dikkate almadan yaptırım kararına hükmetmesi ve ilgilinin söz konusu kararı yine 

Kanun’un başvuru yoluna ilişkin hükümleri uyarınca sulh ceza hâkiminin denetimine 

                                                      
159 YALÇIN, op.cit., 2007, s.116. 



- 124 - 

 

sunması halinde ceza muhakemesinde olduğu gibi cumhuriyet savcısının kararlarının 

yargısal denetimi sulh ceza hâkimi tarafından gerçekleştirilmektedir.  

  

B. KABAHATLER KANUNU DIŞINDAKİ MEVZUATTA DÜZENLE-

NEN BAZI YAPTIRIM TÜRLERİ  

İdari yaptırımları düzenleyen genel mevzuat Kabahatler Kanunu olsa da, tek 

mevzuat değildir. Kabahatler Kanunu dışında kalan mevzuatta düzenlenen yaptırım tür-

lerini bilmek, söz konusu idari yaptırımların tabi olması gereken rejimi tespit etmek ba-

kımından önem arz etmektedir. Dolayısıyla kabahatlerin düzenlendiği pek çok mevzuat 

olmakla birlikte, çalışma kapsamında, zamanaşımının özel olarak düzenlendiği belli 

başlı kanunlara değinilmekle yetinilecektir. 

 

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

5510 sayılı Kanun’un “Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları” başlıklı 102 nci 

maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından veri-

lecek idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımına tabi 

tutulmuştur. Bu madde kapsamında ifade edilen zamanaşımının tebliğ zamanaşımı ol-

duğu düşünülmektedir. Zira adı geçen kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getir-

meyenlerin fiili işlemiş sayıldıkları tarih yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken 

sürenin son günü olarak kabul edilmektedir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren işlemesi 

gereken zamanaşımı da tebliğ/tahakkuk zamanaşımı olmalıdır. 5510 sayılı kanundan 

önce 30.09.2008 tarihine kadar yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
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zamanaşımı hükümleri bakımından değişikliğe uğramıştır. Bu kapsamda 30.09.2008 ta-

rihinden önce 506 sayılı Kanunun öngördüğü idari para cezasını gerektiren fiiller bakı-

mından uygulanacak zamanaşımı süreleri 2012/27 sayılı SGK genelgesinde; 

 “- 09.07.1987 ila 11.05.1993 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, bu ta-

rihlerde konuyu düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından çeşitli 

yargı kararları uyarınca; beş yıl, 

- 12.05.1993 ila 05.08.2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, 506 sa-

yılı Kanun’un idari para cezalarını düzenleyen 140. maddesinde 3910 sayılı Kanun uya-

rınca yapılan değişikliğe istinaden; on yıl, 

- 06.08.2003-30.09.2008 tarihleri arasında işlenen fillerden dolayı, 4958 sayılı 

Kanun uyarınca; beş yıl  olacaktır” şeklinde ifade edilmiştir160. Dolayısıyla görüldüğü 

üzere, burada tahsil zamanaşımı bakımından lehe kanun değerlendirmesi yapmak, konu 

ile ilgili açık düzenleme getiren SGK genelgesinden dolayı faydasız olacaktır. Bununla 

birlikte anılan genelgenin hukukun genel ilkelerini bertaraf etmesi durumu da, başta 

normlar hiyerarşisi bakımından eleştiriye açıktır. 

Ayrıca söz konusu idari para cezalarının tahsili bakımından tespit edilecek za-

manaşımı süresinin başlangıcı, tebliğ edilen idari para cezasının yasal ödeme süresinin 

son gününde geçerli olacak mevzuat hükmü olmalıdır. Bu kapsamda, yine 506 sayılı 

Kanun’un yürürlüğü dönemi ile 5510 sayılı Kanun’un yürürlük dönemleri arasında ay-

rım yapılmıştır. Son günü 506 sayılı Kanun’un yürürlüğü tarihinden öncesindeki bir 

güne denk gelen idari para cezaları bakımından, yani, bahsi geçen süreler dikkate alın-

mak suretiyle idari para cezalarının ödeme süresinin sona erdiği tarihin 08.12.1993 ile 

                                                      
160 Kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/38636/ (Erişim Tarihi: 19.03.2020). 

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/38636/
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05.07.2004 arasına rastlaması halinde, tahsil zamanaşımı süresi, 6183 sayılı Kanun hü-

kümlerine göre beş yıl, 06.07.2004 ila 30.09.2008 tarihleri arasına rastlaması halinde, 

tahsil zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden on yıl olarak dikkate 

alınacaktır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi sonrası yani, ödeme süresinin son günü 

01.10.2008 veya sonraki bir tarihe rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alı-

nacak zamanaşımı süresi, 5510 sayılı Kanun’un 93 üncü maddesi uyarınca ödeme süre-

sinin dolduğu on beşinci günü takip eden takvim yılı başından itibaren on yıl olarak 

dikkate alınacaktır161. 

 

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  

Kamu personelinin statülerinden doğan yükümlülükleri ile yer verilen yükümlü-

lüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu’nda (DMK) düzenlenmiştir. Kanun’da bu yaptırımların yanında, yaptırımlara 

karşı başvuru hakkı, yetkisi ve usulüne ilişkin düzenlemeler de mevcuttur.  

Kanunilik ilkesinin disiplin suçlarında ceza hukukundaki kadar katı uygulanma-

yabileceğini düşünen yazarlar, tüm disiplin suçlarının kanun tarafından öngörülmesinin 

mümkün olmayacağını, ayrıca bunun gerekli ve mümkün olmadığını belirtmektedir-

ler162. Anılan durum gerçekten de DMK’nın 125 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 

ifadesini bulmuştur. Kanun hükmüne göre, disiplin cezasını gerektiren fiillere benzer 

                                                      
161 İbid. 
162  Guido ZANOBINI, “İdari Ceza Hukukunda Kıstas Meselesi” (çev: Yılmaz GÜNAL), 

AÜSBFD, C.18, 1963, s.309. (aktaran: Mehmet Fatih GÜRKAN, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Kapsamında Suç ve Cezaların Kanuniliği”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1, 

2014, s. 60.). 
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eylemlerde bulunanlara ayni neviden ceza verilecektir. Bununla birlikte kanunda böy-

lesine bir tanım, zamanaşımı sürelerinin başlangıcını belirsizleştirmesi yanında, cezaya 

muhatap kişilere karşı pek çok güvensizliği de beraberinde getirecektir. 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen 

asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin tabi olduğu bu kanun uya-

rınca ilgililer hakkında verilecek disiplin cezaları bakımından getirilen esaslar arasında 

127 nci maddede zamanaşımına ilişkin hükümler düzenlenmektedir. Bu kanuna göre de 

iki türlü zamanaşımından bahsedilmektedir. Bunlardan ilki disiplin cezasını gerektire-

cek fiilleri işleyenler hakkında “bu fiillerin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren” 

bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme yet-

kisinin zamanaşımına uğrayacağına yönelik düzenlemedir. Bu zamanaşımı türlerinden 

ikincisi, ilgili maddenin devamında düzenlenen; “Disiplin cezasını gerektiren fiil ve 

hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği tak-

dirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” hükmüdür. Bu iki düzenlemenin ilkinde 

Kabahatler Kanunu’ndaki soruşturma zamanaşımına benzer bir kurumun, ikinci du-

rumda ise yerine getirme zamanaşımına benzer bir kurumun düzenlendiği görülmekte-

dir.  

657 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerine getirme zamanaşımının başlan-

gıcına ilişkin hükmün lafzı açık olmasına rağmen; soruşturma zamanaşımına ilişkin sü-

renin hangi andan itibaren başlayacağı net görünmemektedir. Zira madde metninde, bu 

fiillerin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten kastın, kamu görevlisinin fiili işlediği tarihin 

mi, idarenin fiilin işlenildiğinden haberdar olduğu tarih mi, yoksa soruşturma zamana-

şımının başlangıcına konu edinildiği tarih mi olduğu net değildir. Danıştay’ın konu ile 
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ilgili içtihadına163 bakıldığında, soruşturma zamanaşımının başlangıç tarihini fiilin ida-

rece öğrenildiği tarih olarak esas aldığı görülmektedir.  

Memurları gözetme ve denetlemede muktedir olan amirlerin, söz konusu fiiller-

den gecikmeksizin haberdar olabilme imkanları bulunduğundan, soruşturma zamanaşı-

mının başlangıcı olarak fiillerin işlendiği tarihin esas alınması gerektiğini düşünmekte-

yiz. Bununla birlikte soruşturma zamanaşımının başlangıcında çıkacak yorum farklılık-

larının önüne geçmek adına, kanundaki bu ifadenin netleştirilmesi gerekmektedir. 

 

3. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu  

Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına 

uygulanacak gümrük kurallarını belirleyen kanunun cezalara ilişkin kısmını düzenleyen 

Onbirinci Kısmının “Genel Esaslar”ının birinci fıkrasında, “İdari yaptırıma konu fiilin, 

ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan 

bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza 

Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde uygulanır.” ; ikinci fıkra-

sında ise, “Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu 

idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.” denilmekte-

dir. Bu noktada kanunun idari para cezalarını, gümrük vergilerine bağlı olan ve bağlı 

olmayan olarak ikiye ayırdığı görülmektedir. Gümrük vergilerine bağlı olan idari para 

cezalarının zamanaşımına ilişkin olarak, Gümrük Kanunu’nun “Gümrük Vergilerinin 

Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi”ne ilişkin bölümde yer alan 197 nci maddesinin ikinci 

                                                      
163 Danıştay . 12. D. 12.11.2015 tarih ve E. 2011/7457 

K. 2015/5897 sayılı, 12. D. 20.02.2019 tarih ve E. 2015/2678 

K. 2019/1226 , 12. D. 20.12.2013 tarih ve E. 2012/2857 

K. 2013/11887 sayılı kararlar. 
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fıkrası ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/38 sayılı Genelgesi yol gösterici ni-

telikte olabilecektir. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgesinin zamanaşımına 

ilişkin açıklamalar kısmında uygulanacak gümrük cezalarının gümrük vergileri alacak-

larına bağlı olması durumunda, idari para cezasının gümrük vergileri alacağına bağlı 

idari para cezası olduğu ve Gümrük Kanunu’nun 231 nci hükmüne tabi olacağı; ortada 

bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ise gümrük vergileri alacağına 

bağlı olmayan idari para cezasının söz konusu olacağı ve bu noktada da 5236 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun zamanaşımı hükümlerine tabi olacağı açıklanmıştır. Öncelikle 

Gümrük Kanunu’nun ilgili düzenlemesine bakıldığında, “Yapılan denetlemeler sonu-

cunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya birinci fıkrada belirtilen şe-

kilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligat gümrük yükümlülüğünün 

doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadar ki, gümrük yükümlülüğünün 

doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur.” denilmektedir. Bu 

düzenlemeye göre, gümrük vergilerine bağlı idari para cezalarında tebliğ zamanaşımı 

süresi üç yıl olarak, başlangıcı da “gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih” belirlen-

miştir. Görüldüğü üzere Gümrük Kanunu’nca hükmedilecek cezalarda zamanaşımını 

durduran sebepler de düzenlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANAŞIMI KAVRAMI, NİTELİĞİ VE TÜRLERİ 

I. ZAMAN İLE HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ    

Zaman kavramı, gerek hakkın konusu gerek hakkın içeriği olarak yorumlansın, 

sonuç ikisinin birbiriyle yakından alakalı olduğu noktasına varacaktır. Şöyle ki hakların 

bütünü olarak hukuk, geçmişteki kurallar bütününe şahit olmuş olup, bulunduğumuz 

zamandakileri yaşatıp, gelecek zamandakileri de tasarlayacaktır. Bütün bu süreçteki ya-

pıtaşı insanlığın medeni birikimi olacaktır. Nitekim doğacı hukuk teorisinin öncülerin-

den Heraklitos’un dediği gibi, “Bir nehre iki kez girilmez”; evren devinim halindedir. 

Evrenin devinim halinde olmasına bağlı olarak hukuk kurallarının da günün ihtiyaçla-

rına cevap verebilmesi açısından değişime ayak uydurması gerekse de; aynı kalması 

gereken husus, hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır. Bir hukuk kuralının evrenselliği ve 

günün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, sık sık değiştirilmek zorunda kalmamasında ya-

tar. Zira hukukla az oynanması gerektiğini en iyi açıklayan Pers atasözlerinden birisi de 

şudur: “ Hukuka sadece titreyen ellerle dokunabilmek gerekir” … 

Hukuk ile zaman arasındaki ilişki kanun koyucu tarafından da yargıç tarafından 

da ele alınsa amorf durumdadır. Hukuk sadece zamanı ehlileştirmekle kalmaz, aynı za-

manda onun etkilerini de yok edebilir. Hukuki zaman, çizgisel akan zamanı sonsuz kı-

labilir. Kanun koyucu, çizgisel akan zamanı kesip belli bir zaman dilimini çizgisel akış-

tan çıkararak, o dilime hukuki kimlik tanıyabilir. Zamana en dayanıklı hukuk sistemle-

rinden biri olan Roma Hukuku’nun kurumlarından zamanaşımı, esasen toplumsal barışı 

sağlamaya yönelik bir kurumdur. 

Hukuk sistemimizde zaman ile hukukun ilişkisine değer atfedilmesinin sonu-

cunda var olan kurumlardan ikisi; hak düşürücü süreler ile zamanaşımı kavramlarıdır. 

Hak düşürücü süre ile zamanaşımı müessesesinin kesişim alanı, ikisi kavramın da hak-
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ların kaybedilmesinde edindiği işlevdir. Bu iki kurum arasında benzerlikler olsa da, ko-

numuz açısından zamanaşımı kavramının hak düşürücü süreden farklılaştığı noktaları 

belirtmekle yetinmeyi tercih ediyoruz. Hak düşürücü süre, maddi hukuka ilişkin bir kav-

ram olmasına karşılık, zamanaşımı müessesesi Türk hukukçularına göre zaman zaman 

usul hukukuna ait bir kurum olduğu kabul edilmekte; zaman zaman da maddi hukuka 

ilişkin olduğu kabul edilmektedir. Hak düşürücü süre içinde hak sahibinin hareketsiz 

kalması hakkın kaybedilmesine yol açarken, zamanaşımı süresi içinde hak sahibinin ha-

rekete geçmemesi talep hakkını kaybetmesi sonucuna yol açsa da; hakkın hukuk ale-

minde var olmaya devam eder. Bunun dışında hak düşürücü süre hâkim tarafından 

re’sen dikkate alınan bir kurum olup itiraz niteliğinde iken; zamanaşımı taraflarca ileri 

sürülür ve def’i niteliğindedir. Hak düşürücü süreden feragat mümkün değil iken; za-

manaşımından feragat edilebilir. Zamanaşımında kesme ve durma sebepleri söz konu-

suyken; hak düşürücü sürenin kesilmesi veya durması söz konusu olmamaktadır164.  

 

A. Zamanaşımının Hukukla İlişkisi 

Zaman ile hak arasındaki ilişki ortaya konulduktan sonra, zamanaşımı kavramı-

nın zaman bakımından ne ifade ettiği ve hukukla ilişkisinin ortaya konulması gerekmek-

tedir. 

 

1. Zamanaşımı Kavramı ve Ortaya Çıkışı 

Zaman, hukukun konusu olduğu zaman, hakkın ileri sürülebilirliğine ve hatta 

hukuk alemindeki varlığına etki edebilir. Bu duruma en güzel örnek teşkil eden kurum 

                                                      
164 Fahri Gökçen TANER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara, 2007, s.7. 
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da zamanaşımıdır. Zamanaşımı genel olarak, “kanun tarafından tayin edilen sürelerin 

geçmesi ve şartların gerçekleşmesi ile fiili bir durumun kanuni bir duruma çevrilerek, 

devlet otoritesi tarafından korunması” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte farklı 

tanımlar da literatürde yapılmaktadır. Bunlardan birkaçı:  

“Kanunun tayin ettiği şartlar altında bir zamanın geçmesi üzerine bir ka-

zanma veya külfetten kurtulma yoludur.”  

“Bir davanın açılması veya bir hükmün yerine getirilmesi için kanunen mu-

ayyen, belli olan zamanların geçmesi.”  

“Yasanın belirttiği şartlar altında bir sürenin geçmesiyle bir hak kazanmak, bir 

yükümlülükten kurtulmak, bir hak veya yetkiyi kaybetmek gibi bir sonuç doğuran, baş-

langıç ve sonu belirli bir zaman parçasıdır.” şeklindedir165. 

 Zamanın akışı, zamanaşımının özünü oluşturup, hemen hemen tüm ülkelerin 

hukuk sistemlerinde yer almaktadır. Roma Hukuku temelli166 ve esasen özel hukuka ait 

bir kavram olarak ortaya çıkan zamanaşımı müessesesinin kabulü nedenleri arasında, 

pek çok görüş ve farklı argümanlar ileri sürmektedir. İlk görünümünü özel hukuk ala-

nında izleyebildiğimiz zamanaşımı müessesesi, eşya hukuku alanındaki “kazandırıcı 

zamanaşımı” türüdür. Roma Hukuku’nda “usucapio”nın esas amacının, haklı veya hak-

sız yere kurulan zilyetliğe hukuki kimlik vermek olmadığı; mülkiyetin kime ait olduğu 

konusunda uyuşmazlığı ve tereddütü gidererek kamu yararının korunması ve kamu dü-

                                                      
165 Mehmet ARSLAN, Vergi Hukukunda Zamanaşımı,  Ankara, 2016, Yaklaşım Yayıncılık, 2. 

Baskı, s. 27,29. 
166 Roma Hukukunda zamanaşımından ilk bahseden metin M.Ö. 18. yy’da hazırlanmış olan “Lex 

Julia Deeaulteriis” olup söz konusu metinde kızlık bozma, zina, fuhşa teşvik gibi cinsel suçların işlenme-

sinden itibaren beş yıl geçmekle davanın düşmesi öngörülmüştür. (Bkz. Mehmet Emin ARTUK; Ahmet 

GÖKÇEN; Caner YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Yaptırım Hukuku), Ankara, 2003, 

Seçkin Yayınları, s: 354). 
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zeninin sağlanmasının olduğu söylenmektedir. Bundan sonraki dönemde ise, dava za-

manaşımının (prescription longi temporis) ortaya çıkması ise M.S 200’lü yılları bul-

muştur167. 

 1791 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nda bütün suçlar bakımından yirmi yıllık za-

manaşımı öngörülmüş, daha sonraları bu süreler kısaltılarak beş ve iki yıllık süreler ka-

bul edilmiştir168. 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nda müebbet hapis cezası gerektiren 

bütün suçlar bakımından zamanaşımının uygulanması gerektiği belirtilmiş, 1930 tarihli 

İtalyan Ceza Kanunu’nda ise mükerrirlerin, suçu itiyat haline getirenlerin ve suç işle-

meyi meslek edinenlerin cezalarının zamanaşımına uğramaması esası benimsenmiş-

tir169.  

 Günümüzde her türlü hukuki düzenlemede olduğu gibi zamanaşımına ilişkin sü-

releri düzenleyen kurallar da ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı ülkelerde idari ceza-

ların soruşturulması ile infazı için farklı süreler öngörülmüş iken; bazı ülkelerde her iki 

tür zamanaşımı için de tek tip süre öngören düzenlemelere rastlanılmaktadır. Son yıllar-

daki eğilim ise söz konusu kuralları –ihlalin ağırlığı da dikkate alınmak kaydıyla- kı-

saltmak ve tek tipleştirmek yönündedir. Bunun sebebini en iyi anlatan dizelerden birkaç 

tanesi de 16. yüzyıl Fransız şairlerinden Pierre de Ronsard170’a aittir:  

« Le temps s’en va, le temps s’en va Madame  

Las, le temps non, mais nous nous en allons »…171 

                                                      
167 TANER, op.cit., 2007, s.21. 
168  Nurullah KUNTER, “Ceza Hukukunda Zamanaşımı” (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İs-

tanbul, 1946 (aktaran: ARTUK vd, op.cit., 2003, s: 355). 
169 Mehmet Ali UZUN, “Ceza Hukukunda Zamanaşımı”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstan-

bul, 1994 (aktaran: ARTUK vd, op.cit., 2003, s:355) . 
170 Rönesans dönemi Fransız edebiyatında geleneksel tarzı kırıp Yunan ve Roma modelli yeni bir 

Fransız edebiyatı yaratmaya çalışan yedi şairden oluşan Pleiade grubunun önderi olup, şiirlerinde yaşlılık 

ve ölüm gibi bu tecrübelerin acı yanlarının üzerine gider. (Kaynak : www.wikipedia.com). 
171 Söz konusu dizeler, şairin “Sonnet à Marie” adlı şiirinden alıntıdır. 

«Zaman geçiyor, sultanım, geçiyor zaman. 

Zaman değil geçen, en güzel çağı ömrün;… » (çev. Orhan Veli Kanık). 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUiVDMyVCNm5lc2Fucw
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRnJhbnMlQzQlQjF6X2VkZWJpeWF0JUM0JUIx
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Zamanaşımını genel olarak kısaltma eğiliminin nedeni, insan ömrünün her geçen 

yıl daha da uzaması değil, insanların arasındaki etkileşimin ve aktivitelerin her geçen 

yıl daha da artmasıdır. Hayatın akışında hukukun, gündelik ihtiyaçların hızına ve yeni-

liklerine yetişememesi karşısında parlamentoların hantallığı yerine içtihat yaratıcıları ve 

hukukun uygulayıcıları yargıçlar, söz konusu ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmek-

tedirler.  Yargının da dışında, gündelik ihtiyaçlara en hızlı ve etkili şekilde cevap vere-

bilen idari mekanizmalar için de zamanaşımı kurumu dikkate alınması gereken bir mü-

essesedir. Zamanaşımına ilişkin özel hukuktaki tandansın sürelerin kısalması olması 

karşısında, durumun ceza hukuku için tam tersi olduğu gözlemlenmektedir. Bununla 

birlikte, zamanaşımı sürelerinin uzun tutulması, devletin suçları kovuşturmada yeterli 

etkinlik ve kapasiteye ulaşamamış olduğuna karine olan bir durumdur172.  HAFIZO-

ĞULLARI, zamanaşımı sürelerinin gereğinden fazla uzun tutulmasının,- makul sürede 

yargılanmanın makul sürede kovuşturulmayı da kapsamasından dolayı- adil yargılanma 

hakkının ihlali olduğunu düşünmektedir. Zamanaşımı, ceza hukukuna özel hukuktan 

geçen bir kurum olup, düşünsel temellerini özel hukuk alanında bulunmakta ve ceza 

hukuku alanındaki zamanaşımının özel hukuktan ayrılması tarihsel olarak çok sonralara 

rastlamaktadır. Bu sebeple öncelikle zamanaşımının özel hukuktaki anlamı tartışılacak 

ve daha sonrasında ceza hukuku ve dolayısıyla yeni bir hukuk alanı olan idari ceza hu-

kukundaki anlamı ortaya konmaya çalışılacaktır173. 

İdarenin yükümlendirici işlemleriyle muhataplarına koymuş olduğu yükümlü-

lükler neticesinde zamanaşımı müessesesinin önemi AYM içtihadında da vergisel yü-

kümlülükler bakımından ifadesini bulmuştur; zira idarenin koyduğu yükümlülükler, 

Anayasal bakımdan muhatapların mülkiyet hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerine bir 

                                                      
172 Zeki HAFIZOĞULLARI, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Davanın ve Cezanın Düşü-

rülmesi” (Kaynak: http://www.baskent.edu.tr/~zekih/diger-yazilar-ve-makaleler/makaleler/) (Erişim ta-

rihi: 01.12.2019). 
173 TANER, op.cit., 2007. 

http://www.baskent.edu.tr/~zekih/diger-yazilar-ve-makaleler/makaleler/
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bakıma müdahale niteliği taşıyabilmektedir. AYM vergi yükümlülükleri ve vergilerin 

“belirliliği” ve “öngörülebilirliği” ile alakalı olarak: “Verginin kanuniliği ilkesi, tak-

dire dayalı keyfî uygulamaları önleyecek sınırlamaların yasada yer almasını gerektir-

mekte ve vergi yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerin konulması, değiştirilmesi veya kal-

dırılmasının yasa ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Buna göre vergide yükümlü, mat-

rah, oran, tarh, tahakkuk, tahsil, uygulanacak yaptırımlar ve zamanaşımı gibi konuların 

yasayla düzenlenmesi zorunludur.”174. AYM, cezaların kanuniliği gibi, vergilerin kanu-

niliğinin de Anayasal dayanağa kavuşmuş bir güvence olduğunu ve vergi yoluyla mül-

kiyet hakkına yapılan müdahalelerin mutlaka kanuna dayanması gerektiğini söylemek-

tedir.  Dolayısıyla AYM içtihadında da ifadesini bulan zamanaşımı müessesesinin ka-

nuniliği ve mükelleflere sağlaması gereken güvencelerin yanında, idarenin ilgili mev-

zuatın öngördüğü süre sınırlamalarına uyması yükümlülüğü beraberinde gelmektedir. 

Zira idari yaptırımlar sonucunda da bireyin hak ve özgürlüklerini kullandığı alana mü-

dahale edilmektedir ve bu durum bireylere hukuki güvence sağlanması zorunluluğunu 

beraberinde getirmektedir.  

 

2. Zamanaşımı Kavramının Esası   

Zamanaşımı müessesesinin hakkı kazandırıcı niteliği yanında kaybettirici niteli-

ğinin de olduğu belirtilmiştir. Çalışma kapsamında, zamanaşımının kazandırıcı niteli-

ğiyle veya yargısal süreçteki rolünden değil; idarenin belirli bir süre hareketsiz kalma-

sından dolayı idarenin kendi hakkını “kaybettirici” niteliği üzerinde duracağız. Zama-

naşımı müessesesinin hukuk düzenlerindeki tarihsel gelişiminde var olma sebeplerinin 

                                                      
174 Kaynak: https://www.anayasa.gov.tr/media/3552/bireysel-basvuruda-idari-yargiya-iliskin-ka-

rarlar.pdf (Erişim Tarihi: 08.10.2019 ). 

https://www.anayasa.gov.tr/media/3552/bireysel-basvuruda-idari-yargiya-iliskin-kararlar.pdf
https://www.anayasa.gov.tr/media/3552/bireysel-basvuruda-idari-yargiya-iliskin-kararlar.pdf
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dayandırıldığı görüşler; klasik görüşler ve modern görüş olarak ikiye ayırılıp, klasik gö-

rüşler de kendi içerisinde subjektif görüş ve objektif görüş olarak analiz edilebildiği 

gibi; zamanaşımını, zamanaşımının lehinde ve aleyhinde görüşler olarak da analiz eden 

yazarlar vardır. Klasik analiz metodunda subjektif görüş, tarafların durumu ile alakalı 

olup, ya alacağını zamanında talep ve takip etmeyen alacaklıyı cezalandırmak ya da 

uzun zaman yükümlü olduğu borcu talep edilmeyen borçluyu korumak mantığına da-

yandırılmıştır. Klasik analiz metodunda objektif görüş ise bizzat müessesenin içeriğiyle 

ve işleviyle ilgilenip, ispatlayıcı rolü üzerinde durmuştur. Objektif görüş de zamanaşı-

mının iki işlevi olduğunu; bunların da belirli bir zaman geçtikten sonra delilleri tekrar 

temin etmedeki zorlukla mücadele ve ödemeye karine olgusuna dayandığını söylemek-

tedir. Ödemeye karine olgusu, zamanaşımının borçluyu borcunu ödedikten sonra öde-

diğine dair kanıtları saklama yükümlülüğünden kurtardığını belirtmektedir. Klasik yak-

laşımlardan ziyade, günümüzde zamanaşımının temeline ilişkin olarak genel kabul gö-

ren görüş modern bakış açısıdır. Modern bakış açısına göre zamanaşımının temeli “hu-

kuki güvenlik”tir. Bu konsept, hukuki güvenliğin iki karakteri “hukukun geçmişe kay-

dolması ve hukukun anlaşılabilirliği” ve “ulaşılabilirliği yoluyla hukuki öngörülebilir-

lik” üzerinde durmaktadır. Hukuki öngörülebilirlik, zamanaşımının hukuki stabiliteyi 

sağlaması yoluyla mümkün olmaktadır. G. Jèze’nin175 dediği gibi “ Genel menfaat, bi-

reyler arasındaki sosyal ilişkilerin stabil olmasını gerektirir. Zamanaşımı müessesi de, 

bütün adaletsiz olabilecek sonuçlara rağmen, bu stabiliteyi en iyi karşılayan araçlardan 

biridir. Bu müessese gerçekten patrona generis humani”dir176,177.  

 

                                                      
175 Gaston JEZE (2 Mart 1869  Toulouse – 5 Ağustos 1953 Deauville): Fransız akademisyen, insan 

hakları aktivisti. Kamu hukuku profesörü ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü üyesidir. 
176 “Patrona generis humani”, “insan ırkının koruyucusu” demektir. 
177 Charles FROGER, “La Prescription Extinctive Des Obligations En Droit Public Interne”, Dok-

tora Tezi, Bordeaux, 2013. 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVG91bG91c2U
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVhdXZpbGxl
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a.  Zamanaşımının Lehine Olan Görüşler178  

Zamanaşımı bakımından bir diğer tasnif de, zamanaşımının yanında olan kuram-

lar ve zamanaşımına karşıt kuramlar olmak üzere ikiye ayırmıştır. Zamanaşımının ya-

nında olan kuramlar ise; tinsel ceza, cezanın önleme ögesi, psikolojik değişim, sosyal 

yarar, kanıtların bozulması olmak üzere tasnif edilmiştir.  

 

aa. Tinsel Ceza:  

Suçun işlenmesinden sonra suçlunun zamanaşımı süresi içinde suçun ifşa olma-

sından dolayı duyduğu korkunun, kişinin yaptığı eylemin karşılığı göreceği cezadan 

daha ağır olacağı düşüncesine dayanır. Bu kurama göre, failin, zamanaşımı süresi içinde 

kendini terbiye etmiş olduğu düşünülmektedir179. Zamanaşımının söz konusu bu işlevi, 

adeta Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı romanındaki Raskolnikov’un 

ruh halini anımsatmaktadır. Zira söz konusu romanda Raskolnikov, cinayet fiilini işle-

dikten sonra, kendi dünyasında kurduğu hayali mahkemede kendi vicdanıyla yaptığı ko-

nuşmalar esnasında yaşadığı pişmanlığı itiraf etmekte ve bu sürede çarptırılacağı ceza-

dan daha ağır bir bedel ödemektedir. Bu görüşe getirilebilecek eleştiri ise, söz konusu 

durumun bütün suçlular için geçerli olmayabileceğine, her failin aynı vicdani duruma 

sahip olmayabileceğine yöneliktir. Buna rağmen söz konusu teori, ceza hukukunda za-

manaşımı müessesesinin kabul edilmesine önemli rol oynamıştır180.  

 

                                                      
178 Çalışmada yer alan “Zamanaşımının Lehine Olan Görüşler” ile “Zamanaşımının Aleyhine 

Olan Görüşler” başlıkları altında yer alan görüşlerde, genel olarak TANER’in “Ceza Hukukunda Zama-

naşımı” isimli kitabından faydalanılmıştır. 
179 TANER, op.cit., 2008, s. 35. 
180 TANER, op. cit., 2008, s.36. 
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bb. Cezanın Önleme Ögesi181: 

Bu düşünceye göre, araya giren uzunca bir zaman süresince herhangi bir suçun 

işlenmemiş olması, cezanın önleme amacını da kanıtlar nitelikte olduğu belirtilmekte-

dir. Bu görüşe getirilen eleştiriler, failin bir suçu işledikten sonra araya giren sürede 

herhangi başka bir suç işlememiş olmasının ileride de suç işlemeyeceğine başlı başına 

kanıt olması beklenemeyeceği ve cezanın tek amacının ıslah olmayacağıdır.  

 

cc. Psikolojik Değişim: 

Bu düşünceye göre, bireyin suç işlediği zamandaki psikolojik durumuyla, zama-

naşımı süresinden sonra içinde bulunacağı psikolojik durum esasen farklılık arz edecek-

tir. Bu nedenle fail ile fiil arasındaki bağ da bu sürede gittikçe silikleşip kaybolur. Do-

layısıyla da kişinin cezalandırılması ceza biliminin mantığıyla bağdaşmaz. Bu düşün-

ceye getirilebilecek eleştiri ise, failin suç işlediği zamanki ruh haliyle sonraki ruh hali 

aynı kalmayacağı ve ruh halinin her zaman iyiye gideceğinin garantisinin olmamasıdır. 

Ayrıca bu görüş metafizik bir temele dayandığı için verilen herhangi bir cezanın infa-

zına bir süre sonra her halükarda son verilmesi gerektiğini; zira mahkumum kişiliğinin 

de infaz boyunca değiştiğini söylemektedir.  

 

dd. Sosyal Yarar182: 

Suç, toplumun doğal ve kültürel süreç sonunda oluşmuş düzenine bir başkaldı-

rıdır. Bu başkaldırının cezalandırılması, toplumun bozulan düzeninin tesisine yardımcı 

                                                      
181 İlgili görüşü, “Islah Görüşü/ Uslanma ” olarak adlandırıp inceleyen yazarlar bulunmaktadır.  
182 İlgili görüşü, “Unutma Görüşü” olarak adlandıran ve inceleyen yazarlar da mevcuttur.  
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olur. Sosyal yarar düşüncesine göre, araya zaman girmesi ile toplum suçu ve suçluyu da 

unutur, “zamanın kuvveti ceza ihtiyacını siler”. Neticesinde suçluya ceza vermek top-

lumsal düzeni yeniden tesis etmez, bilakis olumsuz sonuçlar doğurur. Bu görüşe getiri-

len eleştiriler ise, toplumun suçu belli bir süreden sonra unutmasına karşılık, suçtan za-

rar gören mağdur yakınları gibi kimselerin suçu unutacaklarının garantisinin olmaması-

dır. Bunun da ötesinde önemli olanın mağdurun suçu unutmasının değil, hukukun ob-

jektif olarak zarar görmesi olduğu, toplumun zaten işlenen suçlardan çok azını öğren-

diği; kamuoyunun haberdar olduğu suçların ise zaten kamuoyunu derinden etkileyen 

suçlar olduğundan bunların da unutulmasının söz konusu olamayacağı söylenmektedir.  

 

 ee. Kanıtların Bozulması:  

Bu düşünce, failin fiili ilk işlediği zamanki kanıtlar ve bulguların zaman geçtikçe 

değişip, kaybolabileceğine dayanmaktadır. Zaman ilerledikçe suçla ilgili kanıtları topar-

lamak ve doğrulamanın gittikçe zorlaşıp imkansızlaşacağı söylenmektedir. Ceza zama-

naşımının kesinleşmiş hükümlerin infazı için söz konusu olmasından ve infaza kadar 

zaten delillere ihtiyaç duyulan aşamanın geçmiş olmasından dolayı bu görüşteki yazar-

lar ceza zamanaşımını benimsememektedirler.  Söz konusu görüşe eleştiri getiren ya-

zarlar, yazılı olan delillerin hiçbir zaman bozulmayacağından dolayı, zaman içinde pe-

şinen delillerin bozulacağı görüşünü kabul etmenin doğru olmayacağını düşünmekte-

dir183. Ancak söz konusu görüşe getirilecek eleştiri kanımızca bulunmamaktadır; zira 

belli bir zamandan sonra delillerin bozulmasını, tahrif edilmesini ve hatta kaybolmasını 

engellemek son derece güçtür. Bununla birlikte, söz konusu görüş, delillerin tahrif ol-

masının veya kaybolmasının aradan uzun bir süre geçmesinden dolayı kaybolmadığı, 

                                                      
183 TANER, op.cit., 2007, s. 36. 
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zira delillerin çok önceden toplandığı ve fakat faile ulaşılamadığı hallerde yargılama 

yapılamadığından zamanaşımının gerçekleştiği gerekçesiyle eleştirilmiştir184.  

 

 ff. Diğer Lehteki Görüşler:  

Zamanaşımına yönelik diğer lehteki görüşler; “Takibatın Terki Görüşü”185 , 

“Devletin Soruşturma ve Kovuşturmadaki İhmalinin Yaptırım Olduğu Görüşü”186 , 

“Sosyal Yararın Yokluğu”187 görüşü, olmak üzere tasnif edilebilir188. Ancak çalışmanın 

konusu itibarıyla yukarıda bahsi geçen en temel görüşlerden bahsetmek yeterli görün-

mektedir.  

  

b. Zamanaşımının Aleyhine Olan Görüşler 

Zamanaşımının lehine olan görüşler yanında, zamanaşımı kurumunun mevcudi-

yetinin gereksiz veya yararsız olduğuna ilişkin görüşler de mevcuttur. Söz konusu gö-

rüşler ise Beccaria’nın düşüncesi, Bentham’ın düşüncesi, Pozitivist Ekol’ün görüşüdür..  

 

 

                                                      
184 Sulhi DÖNMEZER ve Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım, C. III, 

11. Bası , İstanbul, 1994 (aktaran: ARTUK vd, op.cit., 2003, s. 359). 
185 Söz konusu görüş, devletin dava veya ceza zamanaşımının dolmasıyla takibattan veya cezalan-

dırma yetkisinden vazgeçtiği karinesine dayanır.  
186 Söz konusu görüşe göre, devlet faili takip etmek ve cezalandırmada duyarsız ve ihmalkar dav-

ranarak yaptırıma tabi olmaktadır.  
187 Söz konusu görüşe göre suç ile bozulan kamu düzeninin bir süre sonra kendiliğinden kuruldu-

ğunu söyleyip, fiilden belli bir süre sonra ceza vermenin cezanın işlevinde yetersiz kalacağını ve hatta söz 

konusu ceza toplumda acıma duygusu yaratmaktan başka bir işe yaramaz.  
188 TANER, op.cit., 2007, s. 40,41. 
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 aa. Beccaria’nın Düşüncesi189:  

Beccaria, zamanaşımıyla ilgili düşüncesini ağır suçlar ve ağır olmayan suçlar 

için ikiye ayırarak analiz etmiştir. Buna göre, ağır suçlar için zamanaşımının kabul edil-

mesi, toplum vicdanını rahatlatan bir durum ortaya çıkarmayacaktır. Zira bu durum bir 

nevi faili ödüllendirmeye hizmet edecektir. Ağır olmayan suçlar için ise zamanaşımının 

söz konusu olması isabetlidir, çünkü basit bir suçtan dolayı failin uzun süre şüphe içinde 

kalması savunulamaz. Bu düşünceye tarafımızca getirilebilecek eleştiri, ağır suç- ağır 

olmayan suç ayrımının yapılması noktasında her zaman kesinlik bulunmayışıdır. Olası 

bir hatalı ayrım, aslında ağır olmayan bir suçun, ağır kategorisine sokularak, zamanaşı-

mına tabi olmayan suç haline gelmesine ve failin orantısız bir biçimde cezalandırılma-

sına yol açacaktır. 

 

 bb. Bentham’ın Düşüncesi:  

 Bentham, zamanaşımı kurumunun yersiz olup -tıpkı Beccaria’nın ağır suçlar için 

zamanaşımının yersiz olduğunu düşünmesi gibi- yersiz olduğunu ve bu kurumun failin 

ödüllendirilmesine hizmet ettiğini söyler. Bu düşünceye tarafımızca getirilebilecek eleş-

tiri ise, toptan zamanaşımını reddetmenin devletin cezalandırma yetkisini ve gücünü sı-

nırsız bir biçimde kullanmasına hizmet ederek, bireyleri ilanihaye yaptırım tehdidi altına 

bırakmaya yol açabileceğine yöneliktir.  
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 cc. Pozitivist Ekol: 

 Bu ekoldekiler, zamanaşımının kanunlardaki belirlenen biçimini kabul etmeyip, 

yeniden düzenlenmesi gerektiğini, şu an uygulanan sistemde iki kusur bulunduğunu ileri 

sürerler. Bunlardan ilkinin zamanaşımı kurumunun failin ödüllendirilmesine hizmet et-

tiğinden, ikincisinin ise fiil ile cezalandırma süresi arasına uzun zaman girmesinin ce-

zalandırma yönünden sosyal yararın kalmadığına yol açmasının düşünülemeyeceğinden 

ibarettir. Dolayısıyla bu ekoldekiler, zamanaşımının objektif olarak değil, failin subjek-

tif kriterlerine göre belirlenmesi gerektiğini söylemektedirler.190 Bu ekole tarafımızca 

getirilebilecek eleştiri ise, sosyal etkileşimin artması ile yaptırıma tabi fiiller kadar fail-

lerin sayısının da artmasından dolayı, her bir fail için tek tek zamanaşımının uygulana-

cağı esasları tespit etmenin son derece güç olabilmesi bakımındandır.  

 

c. Görüşümüz:  

Yaptırıma tabi fiilin işlenmesiyle, fiilin işlendiği tarihteki hukuk perspektifinin 

önemsediği değerler değil, evrensel bazı ilkeler ihlal edilmekte, yani hukukun kendisi 

yara almaktadır. Dolayısıyla zamanaşımı müessesesinin esası, kanımızca failin niteli-

ğiyle alakalı olmamalı, herkes için uygulanabilir somut kriterlere dayanmalıdır. Bundan 

dolayı, zamanaşımı müessesesi, fiil meydana geldikten sonra fiile ilişkin delilleri topar-

lamadaki zorluğun yol açacağı sakıncaları bertaraf etmelidir. Yaptırım gücünü elinde 

bulunduran erki daha hızlı ve pratik davranarak adaletin tesisine hizmet etmesi konu-

sunda zorlamak için zamanaşımı müessesesi, hukuk düzenlerinde yer almalıdır. Bu ne-

denle zamanaşımı aleyhindeki görüşlere katılmamaktayız. İdari yaptırımlar bakımından 

zamanaşımı müessesesinin amacının da, ceza verme yetkisini elinde bulundurup, kişi 

                                                      
190Yusuf AKTAŞ, Ceza Davalarında Yasayolları, Zamanaşımı ve Süreler, İstanbul, 1979, Yasa 

Yayınları,  s. 11-14. 



- 143 - 

 

hak ve özgürlüklerine müdahale gücünü elinde bulunduran idareyi, zamanında ve etkin 

davranarak ilgili fiilin karşılığını, fiil veya fiilin meydana getirdiği sonuçtan hemen 

sonra vererek, fiil ile yaptırım arasındaki bağ kopmadan hızlı davranmaya zorlamak ol-

duğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla zamanaşımı müessesesinin, idarenin yaptırım uy-

gulama yetkisini elinden alan bir müessese olduğunu ve amacı itibarıyla hem hukuk 

devletinin gerektirdiği güvenceleri hem de kamu düzenini sağlamaya hizmet ettiğini 

söyleyebiliriz. 

   

   

II. ZAMANAŞIMI KAVRAMI VE İDARİ YAPTIRIMLARDA UY-

GULANMASI 

İdari yaptırımların tanımlandığı bölümde bahsedildiği üzere, Fransa’da idarenin 

bastırıcı nitelikteki yaptırımları, monist ve dualist bakış açısından incelenmektedir. Bu 

iki bakış açısına göre zamanaşımının değerlendirilmesi farklılık arz etmektedir. Monist 

bakış açısına göre zamanaşımını değerlendirmek pek çok karışıklığı beraberinde getire-

bilecektir. Şöyle ki, genel olarak, disiplin hukukuna hâkim olan temel ilkeler idare hu-

kuku üst başlığına göre çok daha spesifik niteliktedir. Bunun dışında kamu hizmetini ifa 

edenler ile kamu hizmetinden faydalananlara uygulanan yaptırımın konusu, yaptırımın 

uygulandığı kişi, yaptırımın uygulanma usulü ve yaptırıma karşı başvuru yolları, fiilin 

işlendiği anın tespiti, yaptırımın amacı da farklıdır. Buna bağlı olarak bu iki yaptırım 

türünün aynı esaslara tabi olduğunu söylemek ve dolayısıyla zamanaşımı meselesini de 

bu minvalde değerlendirmek çok da sağlıklı olmayacaktır. Bunun yanında dualist bakış 

açısıyla, idari yaptırımlarda zamanaşımını incelerken genel olarak kamu hizmeti gören 

ajanlara uygulanan yaptırım rejimi ile kamu hizmetinden yararlananlara (administrés- 

yönetilenler) uygulanan yaptırım rejimini farklı kapsamda değerlendirmek daha uygun 
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düşebilir. Bu noktada Fransız hukukuna göre, yönetilenlere uygulanan yaptırımlarda 

idareye herhangi bir düzenleyici işlemle zamanaşımı süresinin öngörülmediği durum-

larda, o yaptırımın zamanaşımına tabi olduğu söylenemez. Örneğin, Fransız Ticaret Ka-

nunu’nun (Code de Commerce) 462 nci maddesine göre191 Rekabet Konseyi’ne (Conseil 

de la Concurrence )192  idari yaptırım uygulayabilmesi için “Konseyin araştırması, bul-

gusu, veya yaptırımına maruz kalacak ve Konseyin harekete geçmesinden maksimum 

beş yıl  önce işlenmiş bir fiil” in söz konusu olması gerekmektedir. Yine benzer düzen-

lemeler, Fransa’daki diğer BİO’lar için de mevcuttur. Fransa’da 1982 yılına kadar özel 

kesimde çalışanlar yanında, kamu ajanlarının idari yaptırım gerektiren fiileri bakımın-

dan da herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmüş bulunmamaktadır. 1982 yılında 

Fransız İş Kanunu193’nda yapılan düzenleme ; “bir çalışanın yaptırıma tabi bir fiili her-

hangi bir cezai soruşturmaya maruz kalmadıkça, işverenin yaptırıma tabi fiili öğrendiği 

andan itibaren iki ay içinde soruşturma zamanaşımına uğrar” şeklindedir. Söz konusu 

düzenleme ile öngörülen zamanaşımı süresi oldukça kısa olarak değerlendirilirken; CE, 

kamu çalışanlarının fiilleri bakımından herhangi bir zamanaşımının öngörülmediğini iç-

tihadıyla194 teyit etmiştir. Bu durum pek çok yazar tarafından doğru bulunmamış ve 

Fransız hukukçu Georges Dellis tarafından şu sözlerle eleştirilmiştir: “Bastırıcı gücün 

asıl kaynak olduğu Demokles’in kılıcı sonsuza kadar bireylerin üzerinde durmamalı-

dır.”195. Yaptırıma konu olan fiilin soruşturulması için geçen süre uzadıkça, fiilin kına-

nabilirliği karşısında yaptırımın ölçüsüzce ağır kalması sonucu doğabilir196.  Konuyla 

ilgili kanun 2016’da “Kamu Görevlilerinin Etiği, Hakları ve Yükümlülükleri ile İlgili 

                                                      
191 Çev: A. N. Özdemir . 
192 Söz konusu Konseyin ismi, 4 Ağustos 2008 tarih ve 2008-776 numaralı “modernisation de 

l’économie” isimli kanunla “Rekabet Otoritesi”(l’Autorité de la Concurrence)  olarak değiştirilmiştir. 
193 Bkz. Code du travail (Fransızca metin için bkz. https://www.legifrance.gouv.fr/affich-

Code.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050). 
194 14 Haziran 1991 tarihli Aliquot kararı. 
195 Georges DELLİS, “Droit Pénal Et Droit Administratif. L’influence Du Droit Pénal Sur Le 

Droit Administratif Répressif”, 1997, L.G.D.J., s. 293. 
196 FROGER, op.cit., 2013. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Kanun”197 adı altında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 36 ncı maddesi uya-

rınca, kamu görevlilerinin yaptırıma tabi fiilleri için soruşturma zamanaşımı süresi, ida-

renin fiili öğrendiği tarihten itibaren üç yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde muhatap 

aleyhine herhangi bir cezai takibatın başlatılmamış olması halinde ise sürenin kesileceği 

öngörülmüştür198. Görüldüğü üzere zamanaşımı, bireylere hukuki güvenliği sağlamada 

önemli unsurlardan biri olup, ilgili yasal düzenlemenin ulusal hukuk düzenlerinde mev-

cut olması ve idarenin de söz konusu düzenlemelere riayet etmesi, öngörülebilirlik açı-

sından elzemdir.  

Ülkemizde de -Fransa’da olduğu gibi- idarenin işlem tesis ederken uymakla yü-

kümlü olduğu kuralları düzenleyen bir idari usul kodifikasyonunun bulunmaması, uy-

gulamada birliği sağlamak adına bir eksikliktir. Nitekim idari usul kurallarının düzen-

lenmesi ve ilk elden yasama organı tarafından yasal bir kimliğe kavuşturulması, bizzat 

bireysel idari işlemlerin muhatapları açısından güvence olacaktır. Zira söz konusu idari 

usul kuralları, ceza hukukunun “çekirdek” temel ilkelerini içermesi sebebiyle bireyler 

adına bir telafi mekanizması görevi görmektedir199. Fransa’da idari usulü düzenleyen bir 

kanun bulunmasa da, idari usul kanunu yerine geçebilecek yürürlükte bir takım düzen-

leyici işlemler200 bulunmaktadır. Hukuk güvenliği açısından son derece önemli olan – 

kolluk faaliyeti gibi- alanlarda bazı özel mevzuat hükümleri201, idari usulleri düzenlemiş 

bulunmaktadır. Ülkemizde ise, öteden beri yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan Genel 

                                                      
197 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires. 
198 Çev.: A. N. Özdemir. 
199 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 48. 
200 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Bilgi İşlem, Fişleri ve Özgürlükler (Informatique, Fichiers et 

Libertes), 17 Temmuz 1978 tarih ve 78-753 sayılı İdari Belgeleri Öğrenme Hakkına İlişkin Kanun, 11 

Temmuz 1979 tarihli İdari Kararların Gerekçesi ve İdare ile Halk Arasındaki İlişkilerin İyileştirilmesi Hak-

kındaki Kanun, İdari Soruşturmaların Demokratikleştirilmesi ve Çevrenin Korunması Hakkındaki 12 Tem-

muz 1983 tarih ve 83-630 sayılı Kanun, İdare ile Hizmetten Yararlananlar Arasındaki İlişkiler Hakkındaki 

28 Kasım 1983 tarih ve 83-1025 sayılı Kanun, İdari Belgelere Giriş Usulü Hakkındaki 28 Nisan 1988 tarih 

ve 88-465 sayılı Kararname bu işlemlere örnek gösterilebilir.  
201 Kamulaştırma Kanunu, İmar Kanunu, Devletleştirme Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu, Vergi 

Usul Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Polis Vazife ve 

Salahiyetleri Kanunu. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000032433852&datetexte=&categorielien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000032433852&datetexte=&categorielien=id
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İdari Usul Kanunu Tasarısı ise bugüne kadar yasalaşamamış olmakla birlikte; içeriği 

incelendiğinde idari usul kurallarının yanında idari yaptırımların da düzenlendiği görül-

mektedir. İdari yaptırımın tanımı, idari yaptırım gerektiren ihlalin tespiti, savunma 

hakkı, işlemin gerekçeli olması, ölçülülük ilkesi ve nihayet zamanaşımı konuları da dü-

zenlenmiştir. Söz konusu kanunun yasalaştırılamamış olmasına karşın; Kabahatler Ka-

nunu yasalaştırılmış ve idari yaptırımlara ilişkin kurallar ilk defa genel olarak bir ka-

nunda toparlanmıştır202.    

Danıştay, zamanaşımı kurumunun önemini şu şekilde tarif etmektedir203:“…il-

gililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin 

olmaları nedeniyle uyulması zorunlu süreler olduğundan, disiplin cezasını gerektiren 

fiil tespit edilip söz konusu fiilin işlenip işlenmediğinin ortaya konulması ve fiilin işlen-

diği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımı süresinin geçirildiğinin tespit edilmesi duru-

munda zamanaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmemesi gerekmektedir …”  

Yinelemek gerekir ki; Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde “Bu kanunun 

genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır” denmektedir. 

Dolayısıyla idari yaptırımları düzenleyen her türlü mevzuatta özel hüküm bulunmaması 

halinde, zamanaşımına ilişkin boşluk Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında doldu-

rulacaktır. Bunun dışında daha önce de ifade edildiği üzere 5728 sayılı Kanun’la, özel 

düzenleme niteliğinde olan muhtelif kanunlardaki zamanaşımına ilişkin hükümler kal-

dırılmış ve söz konusu kanun kapsamındaki fiiller bakımından zamanaşımı, Kabahatler 

Kanunu’na tabi hale getirilmiştir.  

 

                                                      
202 KARABULUT, op.cit., 2008, s.30,31. 
203Danıştay 5. Daire 23.05.2019 tarih ve E. 2016/35867 

K. 2019/3956 sayılı karar. 
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A. Zamanaşımı Hükümlerinin Niteliği204  

Zamanaşımı kurumu, ister usule ilişkin isterse de maddi hukuka ilişkin bir kurum 

olarak kabul edilsin; özellikle ölçülülük ilkesi uyarınca,  hukuk devletinin önemli un-

surlarındandır. Bununla birlikte söz konusu kurumun maddi hukuka mı yoksa usul hu-

kukuna mı ait olduğu sorusu akabinde çok önemli mülahazalar gelmektedir. Söz konusu 

değerlendirmeyi yapmadan önce, zamanaşımı hükümlerinin niteliğini tespit etmek ge-

rekmektedir. Zamanaşımı kurumu, esasen TCK’da dava ve cezanın düşmesine sebep 

olan bir kurum olarak düzenlenmiş olup Kabahatler Kanunu’nda bu yönde bir düzen-

leme yoktur. Kabahatler Kanunu’nda soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı genel 

olarak “İdari Yaptırımlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanunda sadece, gerek so-

ruşturma gerekse de zamanaşımı süresi dolan yaptırımlar bakımından idarenin yaptırıma 

konu fiil hakkında yaptırım kararı veremeyeceği, yaptırım kararı verse dahi yerine geti-

remeyeceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte, TCK’da suç ve cezayı düşüren diğer ku-

rumların da kabahatler bakımından uygulanabileceği söylenmektedir205. 

Kabahatler bakımından zamanaşımı hükümlerinin niteliği konusunda doktrinde 

bulunan üç temel görüş, ceza hukukundaki zamanaşımının niteliğinin ne olduğu husu-

sundan türemiş bulunmaktadır. Bunlardan ilki usul hukukuna ait olduğunu ileri süren 

görüş, ikincisi maddi hukuka ilişkin olduğunu ileri süren görüş ve nihayet sonuncusu 

karma nitelikte olduğunu öne süren görüştür.  

 

1. Usul Hukukuna Ait Olduğunu İleri Süren Görüş 

Bu görüşü savunan yazarlar esasen, fiil işlendikten sonra araya belli bir zaman 

dilimi girmesinin devletin ceza verme yetkisine halel getirmediğini, ve fakat söz konusu 

                                                      
204 TANER, op.cit., 2007. 
205 YALÇIN, op.cit., 2007, s. 123. 
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kurumun olumsuz bir muhakeme şartı olup, ceza kovuşturmasına ve ceza verilebilme-

sine engel olduğunu savunmaktadırlar206. Dava açılamayacağı veya ceza çektirilemeye-

ceği için de, bu nitelikteki bir kurumun ancak usul hukukuna ait bir kurum olabileceğini 

düşünmektedirler. Dava zamanaşımını, delillerin bozulup kaybolabilmesine dayandırır-

lar207. Bununla birlikte, söz konusu görüş, “Eğer zamanaşımı usul hukukuna ait bir ku-

rum olsa idi, her suç bakımından geçerli olan tek tip bir sürenin kabul edilmesi gere-

kirdi” denilerek eleştirilmiştir208.  

 

2. Maddi Hukuka Ait Olduğunu İleri Süren Görüş 

Bu görüştekilere göre, zamanaşımının “eylemi cezalandırılabilir nitelikten çıka-

ran” tarafı olduğundan, devletin ceza verme yetkisini de ortadan kaldırmaktadır. Gö-

rüşlerine dayanak olarak ise, zamanaşımının re’sen dikkate alınmasının gerektiğini, fail 

gaip olsa bile zamanaşımının işlediğini göstermektedirler. Hatta daha da ötesinde, za-

manaşımı söz konusu olduğunda mahkemenin fail hakkında düşme değil; beraat kararı 

vermesi gerektiğini savunmaktadırlar209. Nitekim bu görüşe göre, zamanaşımı, yaptırım 

gerektiren fiilin esasına ilişkin olup, sürenin dolmasıyla suçun kendisi ortadan kalkmak-

tadır.  

Danıştay 13. Dairesi, 25.04.2018 tarih ve E.2015/5824 K. 2018/1536 sayılı ka-

rarında, zamanaşımına ilişkin hükümlerin sonuçları bakımından yerine getirme, infaz 

aşaması bakımından sonuçlar doğurduğunun açık olduğunu ve bu anlamda da maddi 

ceza hukukuna ilişkin olduğunu belirtmiş ve lehe kanun uygulamasının uyuşmazlık ba-

                                                      
206 TANER, op.cit.,2007, s.30. 
207 Kayıhan İÇEL; Füsun SOKULLU-AKINCI; İzzet ÖZGENÇ; Adem SÖZÜER; Fatih. S. MAH-

MUTOĞLU; Yener ÜNVER, Yaptırım Teorisi, İstanbul, 2002, Beta Yayınları, s.338. 
208 İbid. s. 339. 
209 İbid.  



- 149 - 

 

kımından uygulanması gerektiğine hükmetmiştir. Bu noktada aşağıda nedenini daha de-

taylı olarak belirteceğimiz üzere, Danıştay’ın vardığı sonucuna katılmakla birlikte, za-

manaşımının “yerine getirme ve infaz aşamasına ilişkin sonuçlar doğurduğundan” 

maddi hukuk kuralı olduğu tespitine katılmıyoruz. Bir başka deyişle Danıştay’ın ulaştığı 

sonuca katılmakla birlikte, sonuca ulaşırken gösterdiği sebebe katılmamaktayız.  

 

3. Karma Nitelikte Bir Kurum Olduğunu İleri Süren Görüş  

Söz konusu görüşü kabul eden yazarlara göre zamanaşımı, hem devletin ceza 

verme yetkisini ortadan kaldırdığı için maddi hukuka aittir; hem de muhakeme engeli 

olduğundan ötürü usul hukukuna ait bir kurumdur. Bu yazarlardan bir kısmı muhakeme 

yönünün ağır bastığını söylerken, bir kısmı da maddi hukuk yönünün ağır bastığını sa-

vunmaktadırlar. Karma niteliği savunan yazarlar, dava zamanaşımı ile ceza zamanaşı-

mının niteliği arasında da ayrım yapmış ve dava zamanaşımının usul hukukuna, ceza 

zamanaşımının ise maddi hukuka ait olduğunu söyleyip; dava zamanaşımının usul ka-

nunlarında, ceza zamanaşımının ise cezaları düzenleyen maddi kanunlarda yer alması 

gerektiğini söylemişlerdir210.  

ULUSOY, idari para cezası verilmesi ve soruşturma yapılmasına ilişkin düzen-

lemelerin, cezanın özünü etkileyebilecek nitelikte olmasından dolayı lehe kanun hü-

kümlerinden yararlanması gerektiğini ifade etmiştir211. Soruşturma yapılması ve sa-

vunma yapılmasına ilişkin kurumlar, kanımızca da yaptırımın özünü etkileyebilecek ni-

teliktedir; zira soruşturma yapılması ve savunma alınması kurumları Anayasal güven-

ceye sahip olan (AY 129 uncu madde)  ve doğası itibarıyla idarenin yaptırım kararını 

                                                      
210 TANER, op.cit., 2007, s.31,32. 
211 ULUSOY, op. cit., 2013, s. 62. 
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verme ve uygulama süreçlerini etkileyebilecek nitelikte olan kurumlardır. İdari yaptı-

rımların doğrudan uygulanıp etki doğurmasıyla yakından ilişkilidir. Bununla birlikte, 

zamanaşımı müessesesinin doğası itibarıyla, yaptırımın özünü etkileyip etkilemediği 

hususunda böylesine net bir görüş ortaya koymak çok mümkün görünmemektedir. Zira 

zamanaşımı, ceza hukukunda da failin cezalandırılabilirliğine ve dolayısıyla failin kına-

nabilirliğine ilişkin bir kurum değildir.  

Fransız Ceza Hukuku’nun zamanaşımına ilişkin düzenlemelerine bakıldığında, 

dava zamanaşımının ceza usul kanununda, ceza zamanaşımının ceza kanununda yer al-

dığı görülebilmektedir. Bu nedenle Fransız hukukunun pozitif düzenlemeleri ışığında, 

Fransa’da dava zamanaşımının usul hukukuna ceza zamanaşımının maddi hukuka iliş-

kin olduğunu söylenebilir.  

 

4. Görüşümüz 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, zamanaşımı müessesesinin (hem dava hem de 

ceza zamanaşımı hükümlerinin) TCK’nın sistematiği bakımından maddi hükümler ara-

sında düzenlenmiş olmasıyla, söz konusu kurumun maddi hukuk kuralı olarak düzen-

lendiği düşünülebilir. Ceza hukuku yanında, Medeni Kanun’da da aynı sistematiğin be-

nimsendiği görülebilir. Her şeyin ötesinde, Anayasa’nın 38 inci maddesinde, dava ve 

ceza zamanaşımının uygulanmasında da lehe uygulama prensibinin geçerli olacağı dü-

zenlenmiş ve usul hukukunun esas ilkelerinden olan “derhal uygulanırlık” prensibi, za-

manaşımı kurumu yönünden uygulanamaz hale getirilmiştir212. Nitekim idari yaptırım-

ların temel kanunu olduğu kabul edilen Kabahatler Kanunu’nun sistematiğinde de za-

                                                      
212 TANER, op.cit., 2007, s.32,33. 
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manaşımı hükümlerinin üçüncü bölümdeki “İdari Yaptırımlar” kapsamında düzenlen-

diği görülmektedir. Türk mevzuatına bir bütün olarak bakıldığında, kanun koyucunun 

bilinçli tercihle söz konusu düzenlemeleri tutarlı bir bütün haline getirdiği söylenebilir. 

Bunun yanında evvelden de ifade edildiği üzere, bazı yargı kararlarına da zamanaşımı-

nın maddi hukuka ait olduğu görüşü yansımış durumdadır213. Danıştay 13. Dairesi’nin 

19.6.2012 tarihli kararında Petrol ve LPG piyasalarında idari para cezalarında savunma 

alınmasının zorunlu olmadığı dönemde verilen idari para cezasına karşı açılan dava de-

vam ederken, sonradan savunma alınmasını öngören mevzuat değişikliğinin yürürlüğe 

girmesiyle, bu değişikliğin dava konusu idari para cezası bakımından uygulanıp uygu-

lanmayacağına ilişkin bir uyuşmazlık ele alınmıştır. Kararda çoğunluk görüşü, savunma 

hakkının alınmasına ilişkin kuralın usul hukukuna ilişkin bir kural olduğundan derhal 

uygulama prensibi gereğince dava konusu idari para cezası bakımından uygulanmaya-

cağı; azınlıkta kalan görüş de savunma alınması zorunluluğunun maddi boyutu oldu-

ğundan bahisle “lehe kanun” prensibi uyarınca uygulanması gerektiği yönündedir. Yine 

Danıştay İDDK 17.4.2013 tarih ve E.2009/1446; E.2013/427; E.2013/233 tarihli karar-

larında, Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile idari para cezalarında soruş-

turma zorunluluğu öngören mevzuatın, dava süreci devam eden idari para cezalarına 

uygulanıp uygulanmayacağı hususu ele alınmıştır. Çoğunluk görüşü, soruşturma yapıl-

ması zorunluluğunun usul hukuku kuralı olması nedeniyle derhal uygulanması gerekti-

ğini belirtmiş; buna karşılık azınlık görüşü ise söz konusu düzenlemenin maddi hukuk 

boyutu da olduğundan idari para cezasının hukuki olarak kesinleşmesine kadar uygu-

lanması gerektiğini belirtmiştir214.  

                                                      
213 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2013/1626; K. ,  

2015/1187 künyeli kararında da Baki Kuru’nun Hukuk Muhakemeleri Usulü kitabından alınan şu ifadele-

rine yer verilmiştir: “İşte, zamanaşımı hukuki niteliği itibariyle, maddi hukuktan kaynaklanan bir def'i olup; 

usul hukuku anlamında ise, bir savunma aracıdır.”. 
214 ULUSOY, op. cit., 2013, s. 61,62. 
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ULUSOY, zamanaşımı hükümlerinin niteliği hususunda doğrudan bir yorum 

yapmasa da; idarenin kanuna dayanan ceza vermesiyle ilgili yetkisi bakımından sonra-

dan çıkarılan yönetmelikle alt sınırın belirlenmesine ilişkin düzenlemenin hem usul hem 

de maddi hukuka ilişkin olduğunu düşünmektedir. Gerekçe olarak, ilgili düzenlemenin 

ne şekilde ceza verileceği konusunda yol göstermesi ve ceza normunun içeriğini değiş-

tirmemesi bakımından “usul”; ceza verirken bir alt sınır öngörmesi bakımından ise 

“maddi” hukuk kuralı olduğunu göstermektedir. Buna ilaveten, hukuk teorisi açısından 

bir normun hem usul hem de maddi hukuk kuralı olmasında bir engel olmadığı, önemli 

olanın normun muhataplarının temel hukuk güvencelerinden mahrum bırakılmaması ol-

duğunu belirtmektedir215. 

Hem Danıştay’ın savunma ilkesiyle ilgili yaptığı yorum ve tartışmalar, hem de 

doktrin kapsamında zamanaşımının, idarenin elinden cezalandırma yetkisini elinden al-

makta olduğu için maddi, ancak idari yaptırımın konusu olan fiili ortadan kaldırmadığı 

için de usul hukukuna ait gibi göründüğü söylenebilir. Diğer yandan bu konuda keskin 

bir tasnif yapmak gerekmeyebilir; zira, konuluş amacı itibarıyla idarenin tek taraflı ta-

sarruflarına maruz kalan muhatap açısından da idare edilenlere bir nevi hukuki güvence 

sağlama görevi olduğundan, maddi hukukun yararlandığı ilkelerden –özellikle lehe ka-

nun uygulaması- yararlanmasında bir engel bulunmamaktadır. Zamanaşımı müessese-

sinin, özellikle lehe kanun prensibi gibi çekirdek ceza hukuku ilkelerinden mahrum bı-

rakılmaması gerekmektedir.  

 

 

 

                                                      
215 İbid., s: 69. 
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B. Kabahatler Kanunu’ndaki Zamanaşımına İlişkin Düzenlemeler   

Kabahatler Kanunu’nda genel olarak düzenlenen yaptırım türleri, yukarıda be-

lirtildiği üzere, idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesidir. Kanunun siste-

matiği de para cezalarını maktu216, nisbi217 ve alt ve üst sınırları belirlenmiş para ceza-

ları218 olmak üzere üçe ayırmıştır. Bunun dışında, idari cezanın sebebi olan fiilin aynı 

zamanda suç niteliğini haiz olması halinde, ilgili kanun hükmü adeta by-pass edilerek, 

ceza hükümlerindeki zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır. Zira yukarıda da ifade ettiği-

miz üzere, Kabahatler Kanunu’nun sistematiği, cezalar ile kabahatler arasında niceliksel 

fark olduğu esasına dayanmakta olup, zamanaşımına ilişkin hükümler de bu doğrultuda 

düzenlenmiştir. TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri ile Kabahatler Kanunu’ndaki 

zamanaşımına ilişkin hükümler birlikte değerlendirildiğinde, niceliksel ayrıma göre, 

daha az haksızlık içeren fiillerin daha kısa zamanaşımına tabi tutulduğu görülecektir. 

Kanun koyucu, daha fazla haksızlık içerdiğini düşündüğü fiillerin daha kısa zamanaşımı 

sürelerine tabi olup, failin ödüllendirmesini engellemek istemiş ve failin fiilinin aynı 

zamanda suç niteliğini haiz olması halinde, bu fiillere ilişkin zamanaşımı sürelerini 

TCK’ya tabi kılmıştır. Bunun dışında, idari para cezalarını düzenleyen kanunlar bulun-

duğu takdirde, ilgili idari para cezaları, bulundukları kanun hükümleri uyarınca verile-

cek ve zamanaşımı süreleri de bu minvalde hesaplanacaktır.  

Genel olarak soruşturma zamanaşımı türleri ve yerine getirme zamanaşımı tür-

leri, TCK’daki düzenlenen dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı kurumlarına benzetil-

mektedir. İki kanunun düzenlemesi arasında benzerlikler bulunduğu gibi, farklılıklar da 

                                                      
216 “Kanunun sabit bir miktar olarak belirlediği para cezalarıdır.” (Mete GÜRBÜZ ve Abdullah 

ERİN, “Değişen Mevzuat Çerçevesinde İdari Para Cezaları: Uygulama Esas ve Usulleri”, Türk İdare 

Dergisi, 2008, C.80, S. 461, s. 178).  
217 “Hakimin yada yetkili idari makamın takdir hakkı dışında bırakılan ve suça konu fiilin veya 

meydana gelen zararın belli bir oranını olarak hesaplanan idari para cezalarıdır.” (İbid). 
218 “Bu tür cezalarda ceza miktarının takdirinde, işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin ku-

suru ve ekonomik durumunun birlikte göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. Cezaya hük-

meden merciin de kararını verirken, cezanın takdirindeki gerekçelerine yer vermesi zorunludur.” (İbid). 
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bulunmaktadır. Dava zamanaşımı hakkında ise farklı görüşteki yazarlar olmakla bir-

likte, “suçun işlenmesinin üzerinden belli bir süre geçmesi sonucunda devletin cezalan-

dırma yetkisini ortadan kaldıran, kamu davasının açılmasını engelleyen veya açılan bir 

dava varsa düşmesine sebep olan zamanaşımı”219  tanımı en uygun düşenler arasında 

bulunmakta; soruşturma zamanaşımı, “kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle 

veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayan ve kanunda belirtilen sürelerin dol-

masıyla kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezası verilmesini engelleyen zama-

naşımı” olarak tanımlanmaktadır. Ceza zamanaşımı ise, “kesinleşmiş bir kamu davası-

nın üzerinden kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hükmün infazının kalmaması du-

rumu”220dur. Yerine getirme zamanaşımı, “kabahat karşılığı verilen idari yaptırım ka-

rarlarının kesinleşmesinden sonra belli bir süre geçmesi sonucunda, yaptırm kararının 

infaz kabiliyetini yitirmesi”221 olarak tanımlanabilir. Dava zamanaşımı, ceza zamana-

şımı ile soruşturma zamanaşımı ile yerine getirme zamanaşımı arasındaki farklılıklara 

tez kapsamı boyunca değinileceğinden, bu aşamada sadece tanım yapmakla yetinilecek-

tir. 

 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Di-

ğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un çeşitli otoriteler bakımın-

dan verilen idari para cezaları bakımından uygulanacak zamanaşımına ilişkin hükümle-

rin Kabahatler Kanunu’na tabi tutulduğu görülmektedir. Bu kapsamda Danıştay’ın da 

ifade ettiği üzere, Kabahatler Kanunu’nun zamanaşımına yönelik düzenlemeleri özel 

nitelikteki hükümler haline gelmiştir. Ayrıca idarece verilen para cezalarının tahsili ba-

kımından 6183 sayılı Kanun’daki tahsil zamanaşımına ilişkin hükümlerin mi yoksa Ka-

bahatler Kanunu’ndaki yerine getirme zamanaşımına ilişkin hükümlerin mi uygulana-

cağı konusunda hem Maliye Bakanlığı’nın 437 seri numaralı Tahsilat Genel Tebliği’nin 

                                                      
219 TANER, op.cit, 2008, s.51. 
220 İbid., s. 135. 
221  Zeynel KANGAL, Kabahatler Hukuku, İstanbul, 2011, On İki Levha Yayınları, s: 235. 
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idari para cezalarının tahsili bakımından zamanaşımına ilişkin düzenlemeleri göz önüne 

alındığında, Kabahatler Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin olarak 

Kabahatler Kanunu’nun yerine getirme zamanaşımına ilişkin hükümlerinin uygulana-

cağına şüphe yoktur. Bununla birlikte, ilgili genel tebliğin devam eden kısmında, 6183 

sayılı Kanun’un tahsil zamanaşımını kesen ve tahsil zamanaşımının işlemeyeceği halle-

rin de ayrıca dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

 

 

1. Soruşturma Zamanaşımı  

 Soruşturma zamanaşımı, hem idarenin soruşturmaya başlaması hem de devam 

etmesini kapsayan süreç için getirilmiş bir kurumdur222. Soruşturma zamanaşımı niteliği 

itibarıyla ceza hukukundaki dava zamanaşımına benzediğinden, dava zamanaşımının 

varlığına ilişkin yapılan eleştiriler bu kurum bakımından da geçerlidir. Yani bu kurumun 

da failin işlediği haksızlıktan dolayı cezalandırılmamak için kaçmasına sebep olacağı ve 

bu davranışın bu kurum nedeniyle ödüllendirileceği ileri sürülmüş ayrıca delillerinin 

kaybolmasının sadece bir karineden ibaret olup, aksinin mevcut olduğu yani delillerin 

muhafaza edilebildiği pek çok durumun söz konusu olduğu ifade edilmiştir223. İlgili dü-

zenleme Kabahatler Kanunu’nun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili kanun 

hükmü şu şekildedir:  

“Soruşturma zamanaşımı  

                                                      
222 ÖZEN, op. cit., 2013, s. 143. 
223 AKTAŞ, op.cit., 1979, s: 13. 
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Madde 20- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hak-

kında idarî para cezasına karar verilemez.  

(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;  

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,  

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,  

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır. (Ek 

cümle: 13/2/2011-6111/22 md.) Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı 

Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 

Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip 

eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği 

takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer. 

(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.  

(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin ger-

çekleşmesiyle işlemeye başlar. 

 (5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava 

zamanaşımı hükümleri uygulanır.” 

 Maddenin ilk fıkrasından açıkça görüleceği üzere, soruşturma zamanaşımı süre-

sinin dolması halinde kişi hakkında idari para cezasına hükmedilemeyecektir. Kanunda 
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idari para cezasının miktarına göre uzayan kademeli bir sistematik tercih edilmiştir. An-

laşılmaktadır ki, soruşturma zamanaşımı sadece idari para cezaları bakımından kabul 

edilmiş olup diğer idari yaptırımlar bakımından soruşturma zamanaşımının ne şekilde 

uygulanacağı net değildir. Bu konuda KANGAL224 ve OTACI ile KESKİN225, idari para 

cezasının yanında idari tedbirlerin de öngörülmüş olması halinde de idari para cezaları 

için öngörülen sürelerin geçerli olacağını ifade etmektedir. Nitekim Yargıtay’ın karar-

ları da bu doğrultudadır226.Örneğin, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi 5 yıl sü-

reyle geri alınan failin fiili için öngörülen para cezası Kabahatler Kanunu uyarınca yir-

mibin Türk Lirasına kadar ceza gerektiren bir fiil olduğundan, ehliyetin geri alınması 

yaptırımı da para cezasının tabi olduğu zamanaşımına tabi olacaktır.  Kabahatler Ka-

nunu dışında başkaca kanunlarda idari yaptırımlar bakımından soruşturma zamanaşım-

ları öngörüldüyse, özel kanunlardaki hükümlerin esas alınması gerekmektedir.  

a.  Maktu Para Cezaları  

Kanunun 20 nci maddesine göre soruşturma zamanaşımı süresinin belirlenme-

sinde, öncelikle fiil karşılığı öngörülen idari para cezasının miktarı belirlenmelidir. Bu 

durumda cezanın maktu olarak belirtildiği durumlarda herhangi bir tereddütle karşıla-

şılmadan, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının, (a), (b) veya (c) bentlerindeki oran dahi-

linde; fiilin işlendiği veya neticenin gerçekleştiği andan itibaren hesaplanmak üzere za-

manaşımı, üç, dört veya beş yıl olarak belirlenebilecektir.  

 

                                                      
224 KANGAL, op.cit., 2011, s.275. 
225 OTACI/KESKİN, op.cit., s. 70,71,245. 
226 Bkz. Yargıtay 7. CD, 11.03.2014 tarih ve 10034/4005 sayılı, 18.03.2013 tarih ve 2022/6927 

sayılı, 16.06.2009 tarih ve 15470/7161 sayılı, 23.03.2009 tarih ve 1701/3358 sayılı, 2. CD’nin 02.04.2013 

tarih ve 18577/6848 sayılı; 3. CD’nin 24.01.2013 tarih ve 3054/2959 sayılı, 05.07.2012 tarih ve 

17346/18712 sayılı, 17.04.2012 tarih ve 9713/16039 sayılı, 11.06.2009 tarih ve 18996/11855 sayılı, 13. 

CD’nin 17.01.2013 tarih ve 28222/734 sayılı, 15. CD’nin 09.10.2013 tarih ve 1096/15209 sayılı kararları. 

(aktaran: OTACI/KESKİN, op.cit., 2014, s.245-250). 
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b. Nispi Para Cezası  

Fiilin, kanunun hükümleri uyarınca nispi para cezasını gerektirmesi durumunda, 

soruşturma zamanaşımı süresi direkt olarak fiilin işlendiği veya neticenin gerçekleştiği 

tarihten itibaren sekiz yıl bittiği anda dolmuş olacaktır. Buna karşılık özellikle BİO’ların 

verdikleri para cezaları nispi olduğundan, zamanaşımı fiil hakkında idari yaptırım veril-

mesine ilişkin kararın verilmesinden itibaren hesaplanabilmektedir. 

2. Yerine Getirme Zamanaşımı  

Kanun’da düzenlenen yaptırımlar bakımından ortak sonuç doğuran yerine ge-

tirme zamanaşımının dolmasıyla, ilgili idari yaptırıma ilişkin kararın yerine getirme za-

manaşımının dolmasıyla, bundan böyle yerine getirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Niteliği itibarıyla ceza hukukundaki ceza zamanaşımına benzeyen yerine getirme zama-

naşımı, dava zamanaşımına nazaran daha fazla eleştirilmiştir. Bu zamanaşımı türü, ya-

pılan yargılamadan sonra suçu sabit olan suçlunun kaçmasını teşvik eden bir kurum ola-

rak görülmüş, kaçarak aslında daha çok cezalandırılmayı hak eden suçluyu ödüllendir-

diği öne sürülmüştür. Bu müessese ile cezasına boyun eğen kimseleri ise sadece hük-

medilen cezayla değil, aynı fiili işleyip kaçan kimseleri cezalandırmayarak da suçuna 

boyun eğen kimseleri cezalandırdığı gerekçesiyle, cezaların kesinliği bakımından top-

lumdaki inancı kaldırdığı ileri sürülmüştür 227. Buna karşılık, ceza zamanaşımının da 

izleri ve etkisi kaybolan bir cezanın çektirilmesinin artık sosyal veya kişisel bir fayda-

sının kalmadığı, olay soğuduktan sonra toplumun acıma duygusunun intikam ve ceza-

landırma duygusunun önüne geçtiği dolayısıyla aradan uzun süre geçtikten sonra geçmiş 

tarihli cezayı çektirmenin fayda değil bilakis zarar doğuracağı düşünülmektedir228. Ka-

nun koyucunun, TCK’da olduğu gibi Kabahatler Kanunu’nda da söz konusu sistemi 

                                                      
227 AKTAŞ, op. cit., 1979, s: 35. 
228 İbid. 
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benimsemesi, devletin hükmettiği cezanın infazının aradan uzun bir süre geçtikten sonra 

faydasız olduğuna ilişkin düşüncesini ortaya koyar niteliktedir. Kanunda yerine getirme 

zamanaşımı, idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımları bakımın-

dan düzenlenmiştir.  

 

 

a.  İdari Para Cezaları  

 Kanunun idari para cezaları bakımından yerine getirme zamanaşımı sürelerini 

düzenleyen 21 inci maddesi şu şekildedir:  

 Madde 21- (1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para ceza-

sına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez. 

(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi; 

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi, 

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş, 

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört, 

d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç, 

Yıldır.” 

 Görüldüğü üzere, idari para cezalarında yerine getirme zamanaşımının süreleri 

düzenlenirken de kademeli bir sistem getirilmiştir.  
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b. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  

Kanun’da mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin süre on yıl olarak düzenlen-

miştir. Bu yaptırım bakımından yapılacak değerlendirmeye aşağıda detaylıca yer veri-

lecek olduğundan, bu aşamada sadece yaptırımın kanundaki yerine getirme zamanaşımı 

bakımından tabi olduğu sürenin belirtilmesiyle yetinilecektir.  

 

3. Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-

nun’da Düzenlenen Zamanaşımı Süreleri 

VUK ile AATUHK hükümleri, Kabahatler Kanunu’nun düzenlediği zamana-

şımı süreleriyle de yakından ilişkili olduğundan, bu iki kanunun düzenlediği zamana-

şımı sürelerine de değinmek yerinde olacaktır. 

 

a.  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah-

sil Usulü Hakkında Kanun (Tarh Zamanaşımı-Tahsil Zamanaşımı) 

Vergi alacaklarıyla ilgili zamanaşımı tarh ve tahsil zamanaşımı olmak üzere 

ikiye ayrılmış olup; niteliği itibarıyla soruşturma ve yerine getirme zamanaşımına ben-

zemektedir. Tarh zamanaşımı esasen VUK’da düzenlenmiş olup, tahsil zamanaşımı da 

AATUHK’da düzenlenmektedir.   

 

aa. Tarh Zamanaşımı:  

Tarh zamanaşımı, vergilendirme sürecinin birinci aşaması (tarh-tebliğ-tahak-

kuk) tamamlanmadan zamanaşımı süresinin dolmasıyla devletin vergi alacağını talep 
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etmesinin ortadan kalkması229 olarak tanımlanmaktadır. Vergi ilişkisinin aktif süjesi 

olan devlet tarafından gerçekleştirilmesi gereken süreçte, devletin alacağını takip ve tah-

sil etmek yönünde gayretinin bulunmadığı durumda ortaya çıkan sonuçtur230. Bir başka 

deyişle tarh zamanaşımı, vergi alacağının kendisini değil ve fakat bu alacağı takip ve 

tahsil yetkisinin ortadan kalkmasına yol açan bir durumdur. Tarh zamanaşımının vergi-

nin kendisini ortadan kaldıran bir müessese olduğunu savunan yazarlar olmasına karşı-

lık; ARSLAN’ın ve bizim de benimsediğimiz görüşe göre, tarh zamanaşımını, ilgili süre 

dolduktan sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemelerin kabul olmasından dolayı, ver-

ginin kendisini değil; talep ve alacağı tahsil etme yetkisinin ortadan kalkmasına yol açan 

bir süreci ifade etmektedir231.  

VUK’un 114 üncü maddesine göre zamanaşımı süresi; “Vergi alacağının doğ-

duğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe 

tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” denilmekle beş yıl olarak öngörülmüş-

tür. Sürenin başlangıcı ise vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başı 

olarak belirlenmiştir. 

Vergi hukukundaki zamanaşımının, borçlar hukuku ilkeleri esas alınarak düzen-

lendiği ancak kamu hukukuna ait olması sebebiyle bazı önemli farklılıklar arz ettiği 

söylenmektedir. Kamu hukukuna ait olmasının en önemli sonucu, yargı organları tara-

fından yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınmasıdır232. Danıştay 9. Dairesi233 

bu konuda, “…bir verginin tahakkuku sırasında zamanaşımı bulunmasına rağmen yü-

                                                      
229 ARSLAN, op.cit., 2016, s:106. 
230 İbid, s:109. 
231 İbid. 
232 İbid., s: 147. 
233 Danıştay 9. Daire, 14.12.1984 tarih ve E. 1984/2408 K. 1984/3575 sayılı karar.  
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kümlünün bunu ileri sürememiş olması o verginin tahsil edilebilir hale gelmesini sağla-

maz. Bu durumun tahsil sırasında ortaya çıkması halinde de mahkemelerce re’sen na-

zara alınması gerekir…” demektedir. 

Bir vergi alacağının zamanaşımına uğramış olması için her şeyden önce vergiyi 

doğuran olayın gerçekleşmesi gerekmektedir. Devleti alacaklı kılan vergiyi doğuran 

olayın gerçekleşmesiyle birlikte devlet bu hakkını belirli bir süre içinde kullanmak zo-

rundadır. Zira bu yetki ilanihaye kullanılacak nitelikte değildir ve vergiye muhatap ki-

şilerin de ilanihaye bu tehdit altında bırakılmaması gerekir234.  

Zamanaşımı süresinin kanunda öngörülen sürede dolmasını engelleyen ve uza-

masına neden olan sebepler, zamanaşımı durduran ve kesen hallerdir. VUK’da öngörü-

len zamanaşımı sürelerinin dolmasının re’sen dikkate alınması gerektiği gibi, zamana-

şımı durduran ve kesen sebeplerin de yargı organları tarafından re’sen dikkate alınması 

gerekir. Bunun dışında kesme-durma sebeplerinin ispatı hususunda, medeni usul huku-

kunda olduğu gibi, “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen 

vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. ”. Dolayısıyla, 

zamanaşımı süresinin kesilmesi-durması hakkında ortaya bir uyuşmazlık çıktığında da 

bunu ispatlaması gereken vergi dairesi olmalıdır235.  

Zamanaşımının dolmasına rağmen vergi alacağı tarh edilmişse yapılan işlem ka-

nuna aykırı hale gelmektedir. Kısacası tarh zamanaşımı, alacaklıyı alacağını takip et-

mede ivedi ve hevesli davranmasına iten bir kurum olduğundan, öngörülen sürenin dol-

ması, devletin alacağını takip etme isteğinin ortadan kalktığına karine olarak değerlen-

dirilebilir. 

                                                      
234 İbid., s: 110. 
235 İbid., s. 113. 
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 bb. Tahsil Zamanaşımı: 

6183 sayılı AATUHK’un kapsamı; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait 

olan ve bunların sözleşmeden, haksız fiil veya haksız iktisap nedeniyle doğanlar dışın-

daki her türlü alacaklarını içermektedir. Asli kamu alacakları üst başlığında vergi, resim, 

harç, vergi cezası ve para cezası gibi alacaklar; fer’i kamu alacakları üst başlığında ise 

gecikme zammı, faiz gibi alacaklar bulunmaktadır236. 

Vergilendirme sürecinin ikinci aşaması (tarh-tebliğ-tahakkuk) sürecinin geçip, 

verginin zamanında tahsil edilememesi durumu tahsil zamanaşımı olarak ifade edilmek-

tedir. Tahsil zamanaşımından söz edilebilmesi için, vergi alacağının tahsilden önceki 

aşamaları geçmiş olması gerekmektedir. AATUHK hükümlerine göre zamanaşımı sü-

resinin başlangıcı ise, alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yıl olarak be-

lirlenmiştir. Tahsil zamanaşımı süresinin vergi alacağının doğduğu takvim yılının ba-

şından itibaren değil de, vergi alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yıl 

başından itibaren başlamasının sebebi, idareyi bütün mükelleflerin tabi olduğu zamana-

şımı süresini ayrı ayrı incelemek yükümlülüğünden kurtarmaktır237. Bu noktada tahsil 

zamanaşımının tespitinde, ilgili vergilerin vadesinin geldiği tarihi tespit etmek son de-

rece önem taşımakta olup özel kanunlarda öngörülen vadelerin dikkate alınması gerek-

mektedir. Tarh zamanaşımında olduğu gibi tahsil zamanaşımı durduran-kesen haller de 

mevcut olup, bu haller Kabahatler Kanunu bakımından da önem arz etmektedir. Zira, 

Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, genel bütçeye gelir 

kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararların AATUHK hü-

                                                      
236 İbid., s. 189. 
237 Mualla ÖNCEL; Ahmet KUMRULU; Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Ankara, 1998 (aktaran: 

ibid. s: 191). 
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kümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan-

lığı’nın 2016/1 numaralı Tahsilat İç Genelgesi hükümleri uyarınca, Kabahatler Ka-

nunu’nundaki yerine getirme zamanaşımının başlayacağı tarih doğrultusunda, Kabahat-

ler Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarının tahsil zamanaşımının başlangıcı 

olarak idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihin rastladığı takvim yılını takip eden tak-

vim yılının birinci gününün esas alınacağı ifade edilmiştir.  

Yeri geldiğinde de ifade edileceği üzere, AATUHK’nun tahsil zamanaşımı ba-

kımından öngörülen kesme- durma sebepleri, Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen ye-

rine getirme zamanaşımını kesen- durduran sebepler olarak dikkate alınacaktır.  



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMASI, İŞLE-

MESİ VE SONUÇLARI 

I. ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN NE ZAMAN İŞLEMEYE BAŞLAYA-

CAĞI SORUNU 

Kanunda aksi belirtilmedikçe, hem maddi hem usuli kurallar, yürürlüğe gir-

mekle derhal uygulanırlar ve hem yürütme organını hem de yargı organını bağlarlar. Bu 

kapsamda yapılacak değerlendirmede, zamanaşımı gibi idarenin cezalandırma yetkisine 

etki eden bir kurumun nasıl hesaplanacağı noktasında, her şeyden önce zamanaşımının 

başlangıç noktası konusunda net olmak gerekmektedir. Bu meselenin önemi, lehe kanun 

tartışması bakımından da mevcuttur. 

Yukarıda da değinildiği üzere, zamanaşımının hesaplanmasında suçun işlendiği 

anı tespit etmede dikkate alınabilecek, kanunda iki farklı hüküm bulunmaktadır. Bun-

lardan ilki Kanun’un 5 inci maddesi olup, kanunun zaman bakımından uygulanmasına 

ilişkin hükümdür. Maddenin ikinci fıkrasına göre, kabahatin işlendiğinin kabul edildiği 

zaman, icrai veya ihmali davranışın gerçekleştiği zaman olup, neticenin oluştuğu zaman 

bu noktada dikkate alınmayacaktır. Diğer –zamanaşımına ilişkin- hüküm ise 20 nci 

maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenmekte ve zamanaşımı süresinin kabahate ilişkin 

tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacağı ön-

görülmektedir. Bu noktada akla zamanaşımı süresinin icrai veya ihmali davranışın ger-

çekleştiği an mı, yoksa neticenin gerçekleştiği an mı işlemeye başlayacağı sorusu akla 

gelebilir.  

Konuyu bir örnekle ele alırsak, 02/09/2018 tarihinde B isimli özel şirket görev-

lisi A tarafından, tüzel kişinin menfaatine olarak, Kanun’un 43/A maddesinin birinci 

fıkrasının a bendinin 4 alt bendindeki rüşvet suçunun icrai hareketlerine başlanmış ve 

tamamlanmış ancak sonuç gerçekleşmemiş olsun. Hareketin neticesi (TCK’nın 252 nci 
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maddesi gereği başkası lehine menfaat yaratan sonuç) ise 02/08/2026 tarihinde gerçek-

leşmiş olsun. Mevcut kanun hükümlerine göre ilgili aleyhine hükmedilen idari para ce-

zasının soruşturma zamanaşımı süresi, 20 nci madde gereği sekiz yıldır ve süre 

02/09/2026 tarihinde dolacaktır. Söz konusu durumda Kanun’un 20 nci maddesinin dör-

düncü fıkrası gereği, zamanaşımı süresi icrai hareketlerin tamamlandığı 02/09/2018 ta-

rihinde mi işlemeye başlayacaktır; yoksa neticenin gerçekleştiği 02/08/2026 tarihinde 

mi işlemeye başlayacaktır? Söz konusu sorunun yanıtı aranırken, konu hakkındaki tar-

tışmalara aşağıdaki kısımlarda detaylıca yer verilmiş bulunmaktadır. 

 

A. Teoriler  

Bu noktadaki teoriler esasen ceza hukukundaki zamanaşımı süresinin başlama-

sıyla ilgili olduğundan, söz konusu alandaki teoriler mümkün olduğu kadar, kabahatler 

hukuku bağlamında değerlendirmeye çalışılacaktır.  

 

1. Kabahatin Ortaya Çıktığı Gün  

Bu düşünceye göre sosyal endişe, kabahatin ortaya çıktığı andan itibaren başla-

maktadır238. 1791 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nun kabul ettiği ve halen Fransız Ceza 

Usul Kanunu’nda yer alan söz konusu esasa göre, zamanaşımının başlangıcı, fiilin iş-

lendiğinin öğrenildiği veya hukuken tespit edildiği tarihten itibaren başlamalıdır. Fran-

sız Ceza Kanunu, söz konusu esası, cezaya konu olan fiilin niteliğine göre tasnif etmiş 

olup, söz konusu esas anlık suçlar, kesintisiz suçlar, zincirleme suçlar için ayrı ayrı esas-

lara göre belirlenmiştir. Fransız Yargıtayı’na (Cour de Cassation) göre,  anlık suçlar 

                                                      
238 Abdulkadir CERTEL, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara, 2008, s:60,61. 
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için zamanaşımının başlangıcı, “fiilin tamamlandığı veya –teşebbüs halinde kalmış suç-

lar için- başarısızlığa uğradığı an ile failin suça ilişkin iradesinin tükendiği an” olarak 

belirlenmiştir. Kesintisiz suçlar için ise, fiilin devamlılığının ve etkilerinin son erdiği 

günden itibaren hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir. Söz konusu düzenlemeler, 

zamanaşımının başlangıcını oldukça öteye taşımasından dolayı eleştirilmektedir. Ayrıca 

zamanaşımının esas amacı olan korumadan (cezalandırmadan ziyade) fail mahrum ka-

labilmektedir239. Aynı suç işleme kararı kapsamında tekrarlanan zincirleme fiiller için 

kabul edilen esas ise, zamanaşımının yaptırıma tabi fiilin en son işlendiği tarihten itiba-

ren hesaplanması gerektiği yönündedir.  

Danıştay’ın da söz konusu görüşü kabul ettiğini gösteren kararları mevcuttur. 

Örneğin, Danıştay 13. Dairesi’nin 30.09.2019 tarih ve E.2014/1952 

K.2019/2798 sayılı, EPDK’nın kestiği bir idari para cezasının soruşturma zamanaşımı-

nın dolması nedeniyle iptaline ilişkin kararında “…fiilin tespit edildiği 15/11/2007 tari-

hinden itibaren 4 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra…” denilmek suretiyle, za-

manaşımının başlangıcının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun cezaya hükmettiği, 

bir başka deyişle fiilin ortaya çıktığı günü esas aldığı görülmektedir.  

 

2. Kabahatin İşlendiği Günden veya Kabahatin İşlendiği Günü İzleyen 

Gün 

Başlık altında toplanan görüşler esasen, “Kabahatin İşlendiği Günden Başla-

ması Gerektiği” ve “Kabahatin İşlendiği Günü İzleyen Günden Başlaması Gerektiği” 

olmak üzere iki tane olup, Kanun’un 20 nci maddesi bakımından da kabahatin işlendiği 

                                                      
239 İbid. 
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gün veya işlendiğinin ertesi günü başlaması bakımından herhangi bir farklılık söz ko-

nusu olmadığından, iki görüş de aynı başlık altında incelenmiştir. Kabahatler Kanunu 

bakımından kabul edilen sistemden ilki “kabahatin işlenmesiyle” zamanaşımının işle-

meye başlayacağıdır. Bu noktada suçun işlendiği günün hesaba katılıp katılmayacağı 

konusunda fikir birliği olmamasına rağmen; zamanaşımının muhatabının lehine olan bir 

hüküm olduğu gerekçesiyle, kabahatin işlendiği gün dahil olmak üzere hesaplanması 

gerektiği düşüncesindeyiz. Nitekim Yargıtay da 1940240, 2009241 ve 2013242 yıllarında 

verdiği bir İBK ile suçun işlendiği günün dava zamanaşımına dahil olduğuna hükmet-

miştir. Bu konuda, bir sonraki başlıkta yer verileceği üzere, TCK da suçun işlendiği 

günün hesaba katılması, bir başka deyişle suçun işlendiği günün (dies a quo) hesaba 

katılması gerektiğini243 söylemektedir. Kabahatler Kanunu’nun kendisi veya gerekçe-

sinde ise bu konuda bir netlik bulunamamaktadır.  

 

B. Çeşitli Kabahatler Bakımından Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An  

1. Soruşturma Zamanaşımı Bakımından  

Konu ile alakalı olarak pozitif hukukumuzdaki düzenlemelere baktığımızda, Ka-

nun’un zaman bakımından uygulanma hükmü olan 5 inci maddesi uyarınca, TCK’nın 

zaman bakımından uygulanmaya ilişkin hükümlerinin kabahatler bakımından da uygu-

lanacağı, bunun yanında kabahatin icrai veya ihmali hareketi işlediği zaman işlenmiş 

sayılacağı, dolayısıyla neticenin esas alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Kanun’un açık 

hükmü uyarınca, kabahatin işlenmiş sayıldığı zamanı tespit etmede TCK’daki söz ko-

nusu hükümlere başvurmada sakınca yoktur. TCK’da zamanaşımını düzenleyen hükme 

                                                      
240 YİBK E. 1940/6 K.1940/64, T. 10.01.1940. 
241 9. CD. 30.10.2009, 2008/10083, 2009/10908. 
242 14. CD. 26.03.2013, 2012/15531, 2013/3288. 
243 Mustafa KAYANÇİÇEK, Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukukunda Zamanaşımı, Ankara, 

2014, s.51. 
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bakıldığında 66 ncı maddesinde şu hükümlere rastlanmaktadır: “Zamanaşımı, tamam-

lanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin 

yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son 

suçun işlendiği günden…”. Söz konusu hükümler kabahatler bakımından yol gösterici 

olabilmektedir. Başka deyişle, mümkün olduğu kadar, suçlar bakımından zamanaşımı-

nın başlangıç anını esas almada adı geçen hükme başvurulabilmelidir. Ancak bu noktada 

Kanun’un kendi içindeki çelişkiden de söz etmekte fayda vardır. Kanun’un zaman ba-

kımından uygulama hükmü olan 5 nci maddesi ile soruşturma zamanaşımına ilişkin olan 

20 nci maddesi hükmünde zamanaşımının başlangıç tarihi noktasında uygulamada te-

reddütlerin doğması kaçınılmazdır. Zira, 20 nci madde hükmü, zamanaşımı süresinin 

kabahat teşkil eden fiilin işlenmesi veya neticenin gerçekleşmesiyle başlar demektedir. 

Bu noktada zamanaşımının başlangıcında, Kanun’un zaman bakımından uygulanmasına 

ilişkin 5 nci madde hükmü mü yoksa soruşturma zamanaşımının düzenlendiği 20 nci 

madde hükmü mü esas alınacaktır? Yukarıda bahsedildiği üzere, bu sorunsal duruma 

yanıt aranacaktır. 

ÇAĞLAYAN, Kanun’un ifadesini eleştirmekte ve Kanun’un alternatifli bir so-

nuç öngördüğünü, esasen başlangıç anı bakımından icrai hareketin yapılmasının esas 

alınması gerektiğini söylemiştir244. Aynı fikirde olan OTACI ve KESKİN, zamanaşımı-

nın eylemin icrai hareketlerinin yapılmasıyla başlaması gerektiğini düşünmektedir 245. 

AKBULUT da,  suçlarda da kabahatlerde de, neticenin gerçekleştiği anın suçun işlen-

diği anı tespit etmede dikkate alınmayacağını söylemiştir. Hatta neticeli kabahatlerde 

kabahatin, failin hareketinin son ermesiyle tamamlanmış olacağını söylemekte ve neti-

cenin gerçekleşmesi anının dikkate alınmayacağını belirtmektedir246. Buna karşılık Bİ-

LİCİ; OTACI ve KESKİN’e katılmamakta ve 20 nci maddedeki hükmün 5 inci maddeye 

                                                      
244 ÇAĞLAYAN, op.cit., 2010, s. 171. 
245 OTACI/KESKİN, op.cit., 2014, s.55 . 
246 AKBULUT, op.cit., s. 189. 
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nazaran özel hüküm niteliğinde olduğunu ve zamanaşımının işlemeye başladığı anının 

tespiti için 20 nci madde hükmünün uygulanması gerektiğini düşünmektedir247.  Bu ba-

kımdan da sırf hareket suçları/ neticeli suçlar bakımından zamanaşımının başlangıç 

anına ilişkin tespit yapılması gerektiğini düşünmektedir. GÜÇLÜ de, iki maddenin bir-

biriyle çelişmediğini, zira bazen işlenen bir kabahatin neticelerinin ortaya çıkması ve 

görünür hale gelmesinin çok uzun zaman aldığını, eğer zamanaşımının hesabında sadece 

kabahatin işlenme zamanı dikkate alınmış olsaydı kabahatin neticeleri ortaya çıkmaya 

başladığında soruşturma zamanaşımının dolmuş olabileceğini söylemektedir248. Ka-

nun’un 5 nci maddesi ile 20 nci maddesi hükümleri karşısında, hem faili süresiz olarak 

yaptırım tehdidi altında bırakıp kamu düzenini ve hukukun öngörülebilirliğini bozma-

mak, hem de kabahati işleyen kişiyi ödüllendirip sonraki potansiyel faillere olumsuz 

örnek teşkil etmemesi adına, teorik olarak sırf hareket kabahatleri ile neticeli kabahatler 

arasında ayrım yapmak gerektiğini ve gerek kanunda gerekse de özel mevzuatta düzen-

lenen kabahatlerin niteliğine göre zamanaşımının başlangıcının tayin edilmesi gerektiği 

fikrine katılmaktayız. Bununla birlikte, Kanun’da yer alan bu iki hükmün, uygulamada 

çok önemli farklılıklar arz eden sonuçlar doğurmasını engellemek için uyumlaştırılması 

gerekmektedir.  

Kural bu olmakla birlikte ifade ettiğimiz üzere, özel mevzuattaki zamanaşımına 

ilişkin hükümlerin dikkate alınmasını gerektiğini hatırlatmak gerekmektedir. Örneğin 

5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesinde soruşturma zamanaşımı süresinin, kabahat 

neticeli olsun veya olmasın, fiilin işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı ifade 

edilmiştir. 

                                                      
247 Abdullah BİLİCİ, 2019. (Kaynak: https://www.muhamilaw.com/kabahatlerde-zamanasimi/. 

Erişim Tarihi: 15.10.2019). 
248 Yaşar GÜÇLÜ, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar, Ankara, 2008, s. 31. 

https://www.muhamilaw.com/kabahatlerde-zamanasimi/
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Bu konuda ortaya çıkacak ciddi bir sorun, ihmali hareket ile işlenebilen fiiller 

bakımından olacaktır. İhmali hareket ile işlenebilen kabahatler bakımından değerlendir-

meye aşağıdaki kısımda yer verilecektir. 

Önceki bölümlerde ve de tezin bütünü boyunca değinilen husus olan hukuki is-

tikrar gereği ilgililer lehine yaratılmış hukuksal güvencelerin korunması ve idarenin çe-

şitli sebeplerle zamanaşımına konu fiil bakımından harekete geçmemesi sonucu ilgilile-

rin ilanihaye yaptırım tehdidi altına bırakılmaması gerekliliği açısından idareye de ha-

rekete geçmesi için makul zaman bırakılması gerekliliği mülahazalarını bağdaştıracak 

yorumlarda bulunulmalıdır. Zamanaşımının başlangıcı hususunda bu doğrultuda yapı-

lanacak yorum sonucunda, suç genel teorisindeki “suçun işlendiği an”ı esas almak ge-

rekmektedir. Zira günümüzün teknolojik şartlarında delillere ulaşmanın kolaylığı idare 

edilenleri, idarenin neden anında harekete geçmekte ihmalkar davrandığı konusunda ya-

nıtsız bırakmaktadır. Bu argümanlar çerçevesinde, esasen zamanaşımının köklerini bul-

duğu ceza hukukuna başvurmak nispeten daha isabetli görünmektedir. Buna ilaveten, 

Kanun’un 21 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki yollama sebebiyle de söz konusu sa-

vımız daha güçlenmektedir. Nitekim zamanaşımı kavramı bir bakıma failin sorumlulu-

ğunu daraltan bir kurum olduğu için failin lehine olan bir düzenleme olduğu kabul edi-

lebilir. Bu kapsamda, yani “kabahatin işlendiği an”ı tespit etmede, soruşturma zama-

naşımı bakımından durumun tespiti biraz daha güç görünmektedir. İfade ettiğimiz üzere, 

ceza hukukunda suç genel teorisindeki suçun işlendiği an, işlenen suçun niteliğine göre 

değişmekte olsa da TCK’daki açık düzenlemelerin varlığı karşısında dava zamanaşımı-

nın başlangıcı kabahatlere göre daha net olmaktadır. Kabahatler bakımından da, ceza 

hukukundaki zamanaşımının başlangıcına ilişkin teorilerden faydalanmak mümkün ol-

malıdır. 
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Bunun dışında TCK’nın 66 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında; “… çocuklara 

karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen 

suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden işlemeye başlar.” denilerek, zamana-

şımının işlemeye başlayacağı an, suçun tamamlandığı an değil, sona erdiği an olarak 

düzenlenmiştir. Paralel bir bakış açısıyla, genel olarak kabahatin tamamlandığı anın ka-

bahatlerde soruşturma zamanaşımının başlangıcında esas alınacağını söyleyebiliriz. 

 

a. Tamamlanmış Kabahatler Bakımından  

TCK’daki “tamamlanmış suçlar” deyiminden ne anlaşılması gerektiği husu-

sunda neticeli ve neticesiz suçlar bakımından ayrım yapıldığından, tamamlanmış kaba-

hatler bakımından da sırf hareket kabahatleri ve neticeli kabahatler olarak ayrım yapmak 

gerekmektedir. Bu noktada, sırf hareket kabahatlerinde zamanaşımı süresi, kabahatin 

işlenmesiyle başlar; neticeli kabahatlerde de tahmin edilebilir ki, neticenin gerçekleş-

mesiyle başlar. Bunun yanında, özel kanunlarda eğer açık düzenleme varsa, o hüküm 

dikkate alınmalıdır. Örneğin yeniden yer vermek gerekirse, 5510 sayılı Sosyal Sigorta-

lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, soruşturma zamanaşımı her durumda 

fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacaktır. 

 

b. Kesintisiz Kabahatler Bakımından  

Zaman bakımından uygulamada TCK’ya atıf yapan atıf yapan 5 inci madde, ke-

sintisiz kabahatler bakımından kabahatin ne zaman işlenmiş sayılacağı konusunda yol 

gösterici olabilmektedir. Kesintisiz suçlarda olduğu gibi, kesintisiz kabahatlerde de za-

manaşımının kesintinin gerçekleştiği andan itibaren işlemeye başlayacağı düşünülebilse 

de;  Kanun’un içtima hükümlerini düzenleyen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son 
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cümlesindeki “kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı 

verilinceye kadar tek fiil sayılır.” hükmünün dikkate alınması gerektiğini ileri süren ya-

zarlar mevcuttur. Bir başka deyişle anılan yazarlar, kabahatin idari yaptırım kararının 

verildiği an işlenmiş sayılacağını belirtmektedir.  

Kesintisiz kabahatlere ilişkin düzenlemenin bir benzeri 4054 sayılı Kanun’un 

mülga 19 uncu maddesinde de yer almaktadır. Adı geçen maddenin ikinci fıkrasında şu 

düzenleme mevcuttu: “Süre, ihlalin vuku bulduğu gün işlemeye başlar. Sürekli veya 

tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı 

gün işlemeye başlar.”. 4054 sayılı Kanun’un bu hükmünün, TCK’da kesintisiz suçlarda 

suçun işlendiği anı tespit etmede kullanılan ölçüte paralel bir düzenleme olduğu söyle-

nebilir. Bilindiği üzere TCK’nın 66 ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre dava zamana-

şımı kesintinin gerçekleştiği günden itibaren işlemeye başlamaktayken, Kabahatler Ka-

nunu’nda bu sistem benimsenmemiş veya en azından soruşturma zamanaşımının bu ka-

bahatler bakımından başlangıcı noktasında açıklık getirilmemiştir. Oysa biz de Kaba-

hatler Kanunu’nda benzer bir düzenleme yapılması gerektiğini ve kesintisiz kabahat-

lerde zamanaşımının başlangıcının idari yaptırım kararı verilmesiyle başlamaması ge-

rektiğini düşünmekteyiz. Zira kesintisiz fiillerde idari yaptırım kararının verildiği an ka-

bahatin işlenmiş sayılacağının kabulü, kabahatler bakımından soruşturma zamanaşımı-

nın kabul edilmediği anlamına gelir. Dolayısıyla bu noktada, kesintinin gerçekleşmesi 

hangi ana denk geliyorsa, o an zamanaşımı hükümlerinin uygulanması gerektiğini dü-

şünmekteyiz. Bunun yanında, kabahatin tamamlanmasından hemen önce yürürlüğe gi-

ren kanunun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin, fiilin başlangıcındaki kanunun zama-

naşımına ilişkin hükümlerinden daha lehe ise, bu durumda lehe olan kanunun tespit edil-

mesi ve uygulanması gerekmektedir249. Kanun’un 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

                                                      
249 MITSCH, Wolgang, Recht Der Ordnungswidrigkeiten, 2. Auflage, Berlin-Heidelberg- New 

York, 2005 (aktaran: KANGAL, op.cit., 2011, s: 64). 
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ise, “kesintisiz kabahatlerde idari yaptırım kararı verilir ve yaptırım kararından sonra 

fiil devam ederse; bu takdirde idari yaptırımı gerektiren yeni bir fiil ortaya çıkmış de-

mektir”  şeklinde yorumlanmasının doğru olduğunu düşünmekteyiz250.   

Kanun’daki kesintisiz kabahatlere veya kesintisiz biçimde işlenebilen kabahat-

lere örnek olarak; 33 üncü maddedeki dilencilik, 36 ncı maddesindeki gürültü, 38 inci 

maddedeki işgal, 41 inci maddede düzenlenen çevreyi kirletme örnek olarak verilebilir. 

Netice olarak bu kabahatler bakımından idari yaptırım kararının verildiği anın soruş-

turma zamanaşımının başlangıcı olarak kabul edilmesi mantıksız olur ve soruşturma za-

manaşımının başlaması ve işlemesini imkansız kılar. Bu tür kabahatleri işleyenleri so-

ruşturma zamanaşımından “mahrum” bırakmanın hiçbir makul gerekçesi bulunmamak-

tadır. 

 

c. Zincirleme Kabahatler Bakımından 

Kanunun “İçtima” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, “aynı kabahatin 

birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası 

verilir.” hükmü gereğince, kimi yazarlar kanun koyucunun kabahatlerde zincirleme suç 

ve esaslarının kabul etmediğini söylemekteyken; kimi yazarlar da kanun koyucunun ka-

bahatlerde de zincirleme kabahat esaslarını kabul ettiğini düşünmektedir. Ceza huku-

kunda kural her fiil için ayrı ceza verilmesi olduğu için, kanun sistematiğinin birden 

fazla işlenen fiil bakımından gerçek içtima hükümlerinin kabul edildiğini düşünmekte-

yiz. Dolayısıyla, her bir fiil ayrı bir kabahat teşkil edeceğinden, her bir fiil için zamana-

şımı süresi de ayrı ayrı işlemelidir. Bir başka deyişle, Kabahatler Kanunu’nun lafzından, 

zincirleme suç esaslarının kabul edilmediği düşünülmektedir.  

                                                      
250İbid. 
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d. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Kabahatler Bakımından 

Kanunun 13 üncü maddesinde, eski TCK ile paralel olarak, kabahate teşebbüs 

kural olarak cezalandırılmamakla birlikte, teşebbüsün de cezalandırılacağına ilişkin hü-

küm bulunan hallerin saklı olduğu ifade edilmekte ve bu durumda da TCK’nın ilgili 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Zira teşebbüs kurumu, suç yoluna girmiş 

ve fakat elinde olmayan sebeplerle suçu tamamlayamamış failin cezasız kalmasının top-

lumun vicdanını rahatsız etmesinin önüne geçmek için var olan bir kurumdur251.  Kaba-

hat oluşturan fiillerin, suç tipi olarak belirlenmiş fiillerden daha az kamu vicdanını ya-

ralayıcı mahiyeti dikkate alındığında, böylesine bir düzenleme makul görülebilmekte-

dir. Bir yandan kamu vicdanını ferah tutmak, diğer yandan da suç sorumluluğunu makul 

sınırların ötesine taşımamak adına, kabahatler bakımından teşebbüsün cezalandırılma-

sının birey aleyhine sonuç doğuracağını düşünmekteyiz. Kabahate teşebbüsün tabi ol-

duğu hukuki rejim TCK’ya göre belirlenecektir. TCK’ya göre teşebbüs aşamasında ka-

lan suçlar, son icra hareketinin yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar. Bir başka de-

yişle, failin kanuni tanımdaki kabahati gerçekleştirmek için yapmaya başladığı hareke-

tin başlangıcı, teşebbüs hareketlerinin başlangıcı; hareketlerin devam ettiği süre de ka-

bahatin işlenme zamanına dahil olarak kabul edilecektir252. Bu noktada, neticenin mey-

dana geldiği gün hesaba katılmayacaktır. Teşebbüs halinde kalmasına rağmen cezalan-

dırılabilen fiiller, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda 28.03.2013 tarih ve 

6455 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden önce “Kaçakçılık Suçları ve Kabahatleri” 

                                                      
251 Hasan Hüseyin BAYRAKLI ve Ahmet BOZDAĞ, “Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elveriş-

lilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, S. 158, 2010, 

s. 16,17. 
252 Adolf SCHÖNKE ve Horst- Cramer SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27., neube-

arbeitete Auflage von Lencker, Theodor-Eser, Albin-Stree, Walter-Eisele, Jörg-Heine, Günter-Perron, Wal-

ter-Strenberg Lieben, Detlev-Schittenhelm, Ulrike, München, 2006. (aktaran: AKBULUT, op.cit., 2014, s. 

190). 
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iken; yirmibirinci fırkadaki düzenleme uyarınca, madde başlığı altında düzenlenen fiil-

lere teşebbüs de cezalandırılmakta idi. Bununla birlikte, yapılan değişiklikle, madde 

başlığı altında düzenlenen fiiller artık suç olarak tanımlandığı için,  söz konusu kanunu 

kabahatlerin düzenlendiği kanun ve dolayısıyla ilgili hükmü kabahate teşebbüsün ceza-

landırıldığı durum olarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir.  Bunun yanında, 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasına göre; “… Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan 

çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise … eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli 

kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.” 

demektedir. Yine 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 239 uncu maddesinin birinci fıkrası; 

“ İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince 

belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya 

bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda so-

kanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, … para cezası alınır.” demekte-

dir253. Bütün bu güncel örneklerden yola çıkarak, teşebbüs aşamasında kalmış fiile iliş-

kin son icra hareketinin yapıldığı günden itibaren soruşturma zamanaşımının işlemeye 

başlayacağı söylenebilir.  

 

e. İştirak Halinde İşlenen Kabahatler Bakımından 

İştirak kurumu, genel olarak ceza sorumluluğunu genişleten mahiyette suçun 

özel bir görünüş biçimidir. Zira bu kurum, suçu gerçekleştiren fail dışında işlenişe çeşitli 

şekilde katkıda bulunanları da cezalandırmaya imkan vermektedir. Suça birden fazla 

kişinin katılmış olması durumunda, katılan kişilerin sorumluluğu, “eşitlik/teklik sis-

                                                      
253 KANGAL, op. cit., 2011, s:152. 
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temi” veya “ikilik/ayırt etme sistemi”ne bağlı olarak tespit edilecektir. TCK’nın benim-

sediği sistem, ikilik sistemi olup, TCK’da254 şeriklerin durumu “Faillik” ve “Suç Or-

taklığı” olarak iki ana başlığa ayrılmıştır. Faillik de kendi içinde “Müşterek Faillik” ve 

“Dolaylı Faillik” olarak; Suç Ortaklığı ise kendi içinde “Azmettirme” ve “Yardım 

Etme” olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun dışında TCK’da “Özgü Suçlara İştirak” kurumu 

da düzenlenmiş olup bu suçların işlenişine katılanların ise ancak “Suç Ortaklığı” kap-

samında azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulacağı düzenlenmiştir. Bu sis-

teme göre suça katılan her bir kişi, suça katkısı oranında cezalandırılacaktır. Kabahatler 

Kanunu sistemi uyarınca ise eşitlik sistemi kabul edilmiş olup, kabahate katılanların her 

biri “fail” sıfatını haizdir. Kabahatler bakımından bu sistemin kabul edilmesinin pratik 

faydası, idarenin doğrudan faillik, müşterek faillik, şeriklik arasındaki ince çizgilerin 

belirlenmesinin zorunlu olmayıp, bu noktada idareye kolaylık sağlanmasındandır255. 

İdarenin iştirakin varlığını tespit etme noktasında yapması gereken; şerikler arasında dış 

sınırı tespit etmek ve şerikler arasında iştirak iradesinin varlığını ortaya koymaktır. Bu-

nun ötesinde idarenin, iç sınırları tespit edip, şeriklerin müşterek fail, yardım eden olarak 

sınıflandırmasını yapmasına gerek yoktur256. Nitekim kabahatler bakımından bunun ay-

rımını yapmada pratik bir fayda da yoktur; çünkü kanun faillik ile şerikliğe, farklı hu-

kuki sonuç bağlamamıştır257.  

  İştirakin ayırt edici unsurunun ise, iştirak kapsamında sorumlu tutulacakların, 

“fiilin işlenişinde anlaşmaya varmış olmaları”dır. Kanunilik ilkesi gereğince, asıl fail 

dışında iştirak edenleri sorumlu tutmaya dayanak olacak herhangi bir düzenleme yoksa, 

şerikler fiilden ve neticesinden sorumlu tutulmayacaklardır258. İştirakin varlığından bah-

                                                      
254 Bkz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM “Suça İştirak”.  
255 KANGAL, op.cit., 2011, s.157. 
256 AKBULUT, op.cit., s. 581. 
257 İbid., s. 581. 
258 Efekan KAPTAN, “Ceza Hukukunda Suça İştirak”, Terazi Hukuk Dergisi, C:9, S:96, 2014. 
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sedebilmek için, fail dışında sorumlu tutulması gereken kişilerin (iştirak ettiği isnat edi-

len kişilerin) hareketlerinin fiil ile arasında nedensellik bağının bulunması gerekmekte-

dir. Bir başka deyişle, sorumlu tutulması muhtemel kişinin “hareketi olmasaydı suç 

meydana gelmezdi” denilebiliyorsa, o kişi, diğer unsurların da varlığı halinde, iştirakten 

sorumlu tutulabilecektir259. Bunun yanından kabahatler bakımından da önem arz eden 

bir konu olarak, TCK 40 ıncı madde uyarınca ceza hukukunda bir fiilin cezalandırıla-

bilmesi için hareketlerin en azından teşebbüs düzeyine varmasının gerektiği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu kapsamda kabahatler bakımından, şeriklerin fiillerinin teşebbüs 

aşamasında kalmış olması durumunda, şerikler cezalandırılamayacaktır.  

TCK’da düzenlenen suçlar bakımından dava zamanaşımı, asli failin suçu işlediği 

veya teşebbüs derecesinde kalmış ise, icra hareketlerini yaptığı günden itibaren bütün 

şerikler bakımından işlemeye başlamaktadır. Bu noktada şeriklerin faaliyetlerinin farklı 

zamanlarda gerçekleşmesinin önem taşımayacağı gibi faaliyetlerin farklı olmasının da, 

bir başka deyişle şeriklerin yardım eden-azmettiren niteliğini haiz olmasının da önemi 

yoktur260.  

Kanunun 14 üncü maddesi261 uyarınca, iştirak halinde işlenen kabahatlere, suçlar 

bakımından iştirake ilişkin uygulanan hükümlerin uygulanmayacağı, zira kabahatler ba-

                                                      
259 İbid. 
260 ARTUK vd, op.cit., 2003, s: 375. 
261 İştirak 

“Madde 14- (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her 

biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. 

 (2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan 

kişi 

hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir. 

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin 

işlenişine 

iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın 

idarî para 

cezası verilir. 

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak 

tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde 

suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.”. 
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kımından faillik-suç ortaklığı gibi bir ayrımın bulunmadığı, tek tip faillik sistemi uya-

rınca her bir kişinin fail olarak cezalandırılacağı, ayrıca ikinci fıkra uyarınca da özgü 

suçlar bakımından da aynı esas gözetilerek, hem şeriğin hem özgü fail niteliğinde kişinin 

böyle bir ayrım yapılmaksızın idari para cezasıyla cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası uyarınca da, şeriklerden birinin isnat yeteneğinin olmaması-

nın/ fiilinin teşebbüs aşamasında kalmış olmasının önemi olmaksızın diğer faillerin ce-

zalandırılacağının; bunun dışında sorumlu tutulabilmenin esasının failin fiilinin kabaha-

tin kanunda tanımı mevcut tipikliğe uygun olması ve failin kastının bulunmasının ge-

rekliliği olduğu belirtilmiştir. Bu noktada TCK’nın iştirake ilişkin düzenlemeleri de dik-

kate alındığı takdirde, iştirak halinde işlenen kabahatlerde şeriklerin faaliyetlerinin te-

şebbüs halinde kalması durumunda cezalandırılmayacaklarından, zamanaşımının işle-

mesinin de söz konusu olmayacağı; buna karşılık, asıl failin hareketlerini tamamladığı 

günden itibaren zamanaşımının başlayacağı söylenebilir. Dolaylı faillikte, hareket sa-

dece dolaylı failin hareketini değil, aynı zamanda araç olarak kullanılan kişinin fiili ger-

çekleştirmek için yaptığı hareketi de kapsamaktadır262. Dolayısıyla zamanaşımı da her 

bir şerik bakımından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  

 

f. İhmal Suretiyle İcra Kabahatleri Bakımından 

İhmali hareket ile işlenebilen kabahatler, gerçek ve görünüşte ihmali hareket ol-

mak üzere iki şekilde görünebilmektedir. Gerçek ihmali hareket, kanundaki amir hük-

mün havi olduğu hareketin yapılmaması ile; görünüşte ihmali hareket ise normalde icrai 

hareketle işlenebilen fiilin ihmal yoluyla da işlenebilmesini ifade etmektedir. Her iki tip 

ihmali kabahatin işlendiği anın ise icrai hareket etme yükümlülüğünün doğduğu ve fakat 

                                                      
262 Klaus ROGALL, “Die Unterscheidung von positivem Tun und Unterlassen”, 

http:www.jura.fuerlin.de/einrichtungen/we2/professoren/ls_rogall/veranstaltgen/0405ws/v_gk_stgb_II/ar-

genzung.pdf. (aktaran: AKBULUT, op.cit., s. 191). 
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bu yükümlülüğe uyulmadığı anda işlendiği kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, ihmal 

suretiyle işlenebilen kabahatler, hareket kabahati olarak kabul edilmektedir. İstisnai ola-

rak da mevzuatta kabahatin neticenin gerçekleşmesiyle işlenmiş sayıldığı kabul edile-

bildiği söylenmektedir263. 

İhmal suretiyle icra kabahatleri Kanun’un 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Madde hükmü; “Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla 

işlenmiş kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma husu-

sunda hukukî yükümlülüğün varlığı gereklidir.” şeklindedir. Kanun’daki bu düzenleme-

nin gerçek olmayan ihmali suçlara ilişkin olduğu söylenmektedir. Zira kanunilik ilkesi 

gereğince, failin ihmali bir davranıştan sorumlu tutulabilmesi için, kanunda bu hususun 

açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda da gerçek ihmali hareketle işlenen 

kabahat söz konusu olacaktır. Dolayısıyla 7 nci madde uyarınca, kanunda belli bir şe-

kilde davranma yükümlülüğü altında bulunan kişilerin görünüşte ihmali kabahatlerden 

sorumluluğu düzenlenmektedir264. Bununla birlikte, icrai hareket ile ihmali hareket ara-

sındaki farkı belirlemek her zaman kolay olmamaktadır. En azından, gerçek ihmali suç-

ların sırf hareket suçları olduğunu söyleyerek çözümün sorunun bir nebze de olsa daha 

kolay çözümlenebileceğini düşünmekteyiz265.  

İhmal suretiyle icra suçları bakımından, icrai suçlarda olduğu gibi, zamanaşımı-

nın ihmal sebebiyle meydana gelen neticenin ortaya çıktığı andan itibaren işlemeye baş-

ladığı söylenmektedir266. Kabahatler bakımından ise, en azından gerçek ihmali kabahat-

lerin kural olarak sırf hareket kabahati olarak görüldüğü kabul edildiğinden, hareketi 

yapma yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren zamanaşımının işlemeye başlayacağını 

                                                      
263 ÖZEN, op. cit., 2013, s. 63. 
264 İbid., s. 277. 
265 İbid., s. 282. 
266 ARTUK vd., op.cit., 2003, s. 376. 



- 117 - 

 

söyleyebiliriz. Kanundaki 7 nci maddenin ise görünüşte ihmali kabahatlere ilişkin ol-

masından dolayı, hareketin sonucunun doğmasıyla zamanaşımının işlemeye başlayaca-

ğını düşünmekteyiz.  Örnek olarak, Kanun’un 32 nci maddesinde düzenlenen “Emre 

Aykırı Davranış” kabahatinde, adli işlemler nedeniyle, kamu güvenliği, kamu düzeni ve 

genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket 

eden kişiye idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, örneğin sağlık 

sebepleriyle herhangi kapalı bir yerin tahliyesi emri verildiğinde, bu emre uymayıp ha-

reketsiz kalan kişinin davranışının, herhangi bir sonuca yol açmadığı sürece cezalandı-

rılıp cezalandırılamayacağı konusunda tereddüt bulunmakta ve dolayısıyla zamanaşımı-

nın da başlangıcı belirsizleşmektedir. Bu noktada Kanun hükümlerinin konuluş amacın-

dan hareketle, ilgili emirlerin adli işlemler, kamu güvenliği, kamu düzeni ve kamu sağ-

lığı bakımından verildiği ve salt bu amaçların sağlanması bakımından verilen emirlere 

aykırı davranmanın/emirler doğrultusunda hareket etmemenin cezalandırılabilir olacağı 

düşünülmektedir. Dolayısıyla hareketsiz kalarak bile emre aykırı davranma kabahati 

gerçekleştirilebildiğinden ve ayrıca doktrinde ihmal suretiyle icra suçlarında zamanaşı-

mının icrai suçlarda olduğu gibi işlemeye başlayacağı kabul edildiğinden, emre aykırı 

davranışa uyulmaması, cezalandırılmayı hak etmektedir. Dolayısıyla bu davranış, hare-

ketsiz kalma durumunun gerçekleştiği andan itibaren cezalandırılabilir olduğuna göre, 

zamanaşımının da bu andan itibaren işletilmesi gerekir. Nitekim sırf hareket ve soyut 

tehlike kabahatlerinin de ihmal suretiyle işlenebilmesi gerekir. İhmal suretiyle işlenebi-

len sırf hareket suçlarına örnek verilecek olursa, gürültü yapma kabahatinde, bir mey-

hane sahibinin gürültücü müşterilerini uyarmaması sonucu çevre sakinlerinin rahatsız 

olması durumunda, meyhane sahibinin cezalandırılması gösterilebilir267.   

  

                                                      
267 AKBULUT, op.cit., s. 285.  
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 2. Yerine Getirme Zamanaşımı Bakımından 

Kanunun metninde ilgili düzenleme,  23/7/2010 yılında 6009 sayılı Kanun’la 

yapılan değişiklikten itibaren; “Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı 

takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.” şeklindedir. Bu 

noktada kararın kesinleşmesinin ne anlama geldiğini tartışmaya başlamadan önce; ka-

rarın kesinleşmesi gerektiğini savunanlara getirilen eleştiri, kanun yoluna başvuran ki-

şiyle başvurmayan kişi arasında eşitsizlik doğacağı, yasa yoluna başvuranın dezavantajlı 

duruma düşeceği noktasındadır268. 

Ceza hukukunda ceza zamanaşımının başlangıcının hükmün kesinleştiği gün 

olarak kabul edildiği bilinmektedir. Söz konusu kesinleşmenin ceza yargılaması kural-

larına göre düşünülmesi gerekmektedir. Bunun yanında, ceza hukukunda ceza zamana-

şımı infazın kesintiye uğramasıyla yeniden baştan işlemeye başlayabilir. Bu takdirde, 

kesinti günü zamanaşımının ilk günü olarak kabul edilmektedir269. Yerine getirme za-

manaşımının başlangıç tarihi olarak, kararın kesinleşmesini takip eden takvim yılını esas 

alınmasında, 6183 sayılı AATUHK ile 213 sayılı VUK hükümlerine paralel bir düzen-

leme yapılması da isabetli görünmektedir; zira söz konusu cezalar sonucunda elde edilen 

gelirler, genel bütçeye kaydedilmektedir. Fakat bu noktada, kararın kesinleşmesinin 

neyi kastettiğinin tartışılması gerekmektedir. Kural olarak idare hukukunda bir idari iş-

lemin dava edilebilmesinin şartlarından olan kesinleşme, idari işlemin sürecinin tamam-

lanarak, idarenin iradesinin ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle 

idari işlemin usuli olarak geçmesi gereken bütün süreçlerden geçip idarenin işlemin te-

kemmül etmesi için başkaca bir harekette bulunmasının gerekmeyeceği aşamaya gelmiş 

olan işlemdir270. Bu tanım esasen idari anlamda kesinlik kavramını karşılamakta olup, 

                                                      
268 AKTAŞ, op. cit., 1979, s. 36. 
269 İÇEL vd., op. cit., 2002, s. 363. 
270 D7D, K.T. 27.03.2006, E.2005/1632, K. 2006/927, D2D, K.T. 09.05.2005, E. 2005/37, K. 

2005/1614, D7D, K.T. 19.01.2000, E. 1999/1760, K.2000/67. 
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İYUK 14 üncü maddesi bağlamında kesinleşmeden, zorunlu idari başvuru yolunun tü-

ketilmesi veya süresinin geçirilmesinin gerekmesi noktasında farklılaşabilmektedir. Bu 

noktada idari işlemlerde kesinleşmenin, idari işleme karşı idari başvuru yolunun bulun-

maması olarak değerlendirilmektedir271.  

Kabahatler Kanunu bakımından kesinleşme ise bir miktar farklılık arz etmekte-

dir. Şöyle ki; kanuna göre verilen idari para cezalarının bir kısmı, ancak kesinleşmeleri 

halinde icra edilebileceklerdir. Adalet Komisyonu Raporu’nda bu yöndeki düzenleme-

nin sebebi genel gerekçe kısmında, kanun kapsamındaki yaptırım kararlarının genel bir 

idari işlemin tabi olduğu rejim gibi kararın verildiği tarih itibarıyla icra edilebildiğinin 

kabul edilmesi halinde, yaptırıma muhatap kişiler bakımından hukuki güvenliğin zede-

lenme ihtimali olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, kanun kapsamındaki yaptırımların, 

adli denetimden geçerek veya adli denetim süresinin geçirilerek kesinleşmesinin sağla-

nacağı ve sonrasında icraya konulacağı272 öngörülmüştür. Daha başka bir anlatımla, 

eğer idari yaptırım aleyhine yargı yoluna başvurulmadıysa, bu yaptırımlar bakımından 

kesinleşme “idari anlamda kesinleşme”; yok eğer yargı yoluna başvuruldu ise, “yargı-

sal anlamda kesinleşme” anlaşılmalıdır. İdari anlamda kesinleşme yargıya başvuru sü-

resinin bittiği güne tekabül etmekte, yargısal anlamda kesinleşme ise dava sürecinin bit-

miş olduğu güne tekabül etmektedir273. Bu anlamda yargısal anlamda kesinleşme bilin-

diği üzere, şekli kesinleşme veya maddi kesinleşme olarak anlaşılmaktadır. Şekli an-

lamda kesinlik, ilgili karar aleyhine gidilecek olağan başvuru yolunun kalmamasını 

ifade etmekte olup, maddi anlamda kesinlik ise ve muhatabın artık aynı fiilden dolayı 

bir kez daha yargılanmasını engellemektedir274. Kanundaki bu düzenleme sonrasında, 

                                                      
271 Dilşat YILMAZ, “Türk İdare Hukuku’nda İdari İşlemin “Kesin”liği Üzerine Bir Değerlen-

dirme: “Kime Göre?”, “Ne İçin?” Kesinlik”, GÜHFD, C. XXI,S.2, 2017. 
272 Kaynak:  https://mevzuat.tbmm.gov.tr/mevzuat/faces/kanunmaddeleri?pkalarno=30623&pka-

nunnumarasi=5326 . 
273 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 236,237. 
274 Erdener YURTCAN, Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm, İstanbul, 1987 (Kaynak: 

https://www.hukukmedeniyeti.org/haber/5759/kesin-hukum-ve-cesitleri/.) (Erişim Tarihi: 11.10.2019). 

https://mevzuat.tbmm.gov.tr/mevzuat/faces/kanunmaddeleri?pkalarno=30623&pkanunnumarasi=5326
https://mevzuat.tbmm.gov.tr/mevzuat/faces/kanunmaddeleri?pkalarno=30623&pkanunnumarasi=5326
https://www.hukukmedeniyeti.org/haber/5759/kesin-hukum-ve-cesitleri/
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kanun kapsamında verilen idari para cezalarında yerine getirme zamanaşımının tespiti 

bakımından, kanunun lafzı da dikkate alındığında, “yaptırım kararının yargısal an-

lamda şekli kesinleştiği” anı takip eden takvim yılından itibaren başlayacağı sonucu çı-

karılabilir.  

Yerine getirme zamanaşımının başlangıcını tayin etme konusunda biraz daha te-

reddüte mahal verme pahasına, Kabahatler Kanunu dışında, kanunun kesinleşme ve tah-

sile ilişkin hükümlerinin uygulanmadığı bazı özel nitelikteki kanunlara değinmekte 

fayda vardır. Bu kanuna örnek olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Ka-

nun verilebilir. 4054 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurul 

kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmuş olması kararların uygulanmasını ve idari 

para cezalarının takip ve tahsilini durdurmamaktadır. Benzer bir düzenleme 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer almakta-

dır275. Dolayısıyla özellikle regülatif cezalara ilişkin özel hükümler dikkate alındığında, 

bu yaptırımlar bakımından yerine getirme zamanaşımının başlangıcının tayininde idari 

anlamda kesinleşmenin mi yoksa yargısal anlamda kesinleşmenin mi baz alınması ge-

rektiği konusunda ULUSOY, idare hukukuna göre tüm idari işlemler için dikkate alın-

ması gereken kesinleşmenin genel olarak “idari anlamda kesinleşme” olduğunu söyle-

mektedir. Kabahatler Kanunu’nun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari 

yaptırım kararlarına karşı sulh ceza hâkimine başvurulmasını öngören hükmün deva-

mında yer alan “bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım 

kararı kesinleşir” ibaresinin, bu kanun kapsamındaki kesinleşmenin istisnai olarak sulh 

ceza hâkimine başvurulan yaptırım kararları için öngörüldüğünü belirtmektedir. Dola-

yısıyla idari yargıya gidilen idari para cezaları için dava açılsa da açılmasa da cezanın 

                                                      
275 Bahse konu hüküm şu şekildedir: “Kurum tarafından verilen idari para cezaları, 6183 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu 

süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı 

Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kurum tarafından verilecek idari para cezalarına karşı açılacak 

davalar hakkında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uygulanır.” . 
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tahsili için idari kesinliğin yeterli olduğu izleniminin edinildiğini ifade etmektedir. Ay-

rıca, bu tür bir istisnai kesinleşmeyi idari yargıya gidilmesi öngörülen idari para cezaları 

için de düşünmemek gerektiğini eklemektedir276. Gerçekten de, kanun koyucu, regülatif 

cezaların verilmesi aşamalarının uzunluğu ve bu noktada idarenin ceza verirken cezanın 

yerindeliği ve hukuka uygunluğu bakımından epeyce bir düşünme vaktinin bulunmasına 

karşın, Kabahatler Kanunu uyarınca verilen idari para cezalarını veren makamın, Ka-

nun’un var oluş amacı gereği, ivedilikle karar vermesi gerektiği durumlarını dikkate al-

mış olmasından dolayı böyle bir düzenlemeyi uygun bulmuş olabilir. Bir başka anla-

tımla, regülatif cezaların; ihbar/iddia, soruşturma, inceleme, savunma aşamaları gibi pek 

çok aşama sonrasında verilmesi karşısında; kabahat karşılığı verilen idari para cezaları 

ise genellikle ani bir fiil sonrasında kararı veren merciin ivedi bir şekilde fiilin karşılı-

ğında cezaya ilişkin kararı vermesiyle hukuk dünyasında meydana gelmektedir. Sonuç 

olarak Kabahatler Kanunu uyarınca yerine getirme zamanaşımının başlangıç anını, yap-

tırımın yargısal anlamda kesinleştiği an; kesinleşme ve icra edilebilme bakımından özel 

hükümlerin bulunduğu yaptırımlar bakımından ise idari anlamda kesinleştiği anı dikkate 

almak gerekmektedir.  

Bunun yanında Danıştay’ın bazı kararlarında idari yaptırım kararlarının kesin-

leşmesinden idari anlamda kesinleşmeyi anlamadığı, “kesinleşmede”den yargısal an-

lamda kesinleşmeyi kastettiği görülebilmektedir. Danıştay 13. Dairesi’nin 15.03.2016 

tarih ve E.2016/253 K.2016/694 sayılı kararında, EPDK’nın 20.10.2005 tarihinde hük-

mettiği bir idari para cezası aleyhine davacı şirketin yargı yoluna gitmesi ve davanın 

14.02.2007 tarihinde Danıştay 13. Dairesi’nce reddedildikten sonra davacının ilgili ka-

rarı temyiz etmemesi üzerine kararın 17.03.2007 tarihinde kesinleşmesi akabinde, ida-

                                                      
276 ULUSOY, op.cit., 2013, s.237,238. 
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rece 17.12.2014 tarihinde düzenlenen ödeme emri davacıya 18.02.2015 tarihinde yol-

lanmıştır. Bu kapsamda Danıştay 13. Dairesi’nin, idarenin yolladığı bu ödeme emrine 

ilişkin kararında, ilgili idari para cezasının hangi kanun hükümleri kapsamında değer-

lendirileceği bakımından Kabahatler Kanunu hükümlerini esas aldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla kararın kesinleşmesi anının tespiti bakımından Kabahatler Kanunu hüküm-

lerinin esas alınması gerektiği sonucu çıkarılmaktadır277. Ayrıca Danıştay 13. Dai-

resi’nin 25.04.2018 tarih ve E.2015/5824 

K.2018/1536 sayılı kararında; “…idarî yargı yerince aynı konuda yeniden işlem tesisini 

gerektirecek biçimde iptali üzerine verilen idarî yaptırım kararlarında, zamanaşımı sü-

resinin işletilmesi mümkün değildir.”   denilerek, idari yaptırım kararlarının kesinleş-

mesi bakımından yargısal anlamda kesinliği aradığı izlenimini edinilmektedir. Bunun 

yanında Danıştay, EPDK tarafından verilen idari para cezalarına karşı açılan davalar-

daki yürütmeyi durdurma istemlerini, yargısal kesinleşmeden önce cezanın tahsili söz 

konusu olamayacağından dolayı telafisi güç/imkansız zarar gelme koşulunun bulunma-

dığı gerekçesiyle reddetmektedir278. Bununla birlikte, tahsil ve takibi için yargısal ke-

sinleşmenin aranmadığı otoritelerin kararları bakımından bu görüşün benimsenmesi söz 

konusu olmayacaktır. Dolayısıyla verdikleri para cezalarının tahsili için yargısal kesin-

leşmenin aranmadığı otoritelerin kararları bakımından idari yönden kesinleşmenin aran-

ması gerekmektedir.  

Bunun yanında, idarece verilen para cezalarının tahsil edilmesi bakımından, 

6183 sayılı AATUHK hükümlerinde öngörülen tahsil zamanaşımına ilişkin hükümlerin 

mi yoksa Kabahatler Kanunu’ndaki hükümlerin mi esas alınması gerektiği sorusu akla 

                                                      
277 Benzer kararlar için bkz: Danıştay 13. D. 03.09.2015 tarih ve E. 2015/960 

K. 2015/2876 sayılı karar. 
278 Danıştay İDDK 29.11.2012 tarih ve YD İtiraz No: 2012/232 sayılı karar (aktaran: ULUSOY, 

op .cit , 2013, s. 239). 
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gelebilir. Bu noktada AATUHK tahsil zamanaşımını düzenleyen hükmünde, para ceza-

larını düzenleyen kanunlardaki özel zamanaşımı süreleri mahfuzdur denmek suretiyle 

konuya açıklık getirse dahi, Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen yerine getirme zama-

naşımı ile AATUHK’daki tahsil zamanaşımının başlangıcına ilişkin hükümler paralel 

niteliktedir. Buna karşılık, Kabahatler Kanunu’nda zamanaşımının kesilmesi- durma-

sına ilişkin özel hükümler öngörülmediğinden dolayı, bu noktada AATUHK’nun tahsil 

zamanaşımının kesilmesi- durmasına ilişkin hükümleri, Kabahatler Kanunu kapsamında 

verilen idari yaptırım kararları bakımından da geçerli olacaktır.   

 

3. İşlenen Fiilin Aynı Zamanda Suç Niteliğini Haiz Olması    

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede suç olduğu sanılan bir fiilin 

mahkemece yargılama sonucunda suç teşkil etmediğine, kabahat oluşturduğuna kanaat 

getirilirse ve bu sürede de soruşturma zamanaşımı süresi dolmuş olursa, doğal olarak 

mahkemenin idari para cezasına hükmetmemesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Bunun 

dışında, mahkemece hem kabahat hem de suç olduğu sanılarak açılan bir davada, mah-

kemenin suçtan dolayı yaptırım uygulayamadığı noktada, kabahat dolayısıyla yaptırıma 

hükmedilebilecektir279. Kanun’un 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında, soruşturma za-

manaşımının konusu olan fiilin aynı zamanda suç niteliğini haiz olması durumunda, 

dava zamanaşımına ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı hüküm yerine 

getirme zamanaşımı bakımından düzenlenmemiştir. Bu konunun Kanun’da düzenlen-

memiş olmasının sebebinin, idarece yaptırım kararının verilme sürecinde iradesi ile be-

yanı arasında uyumsuzluk olamayacağının düşünülmüş olması olduğunu düşünülmek-

tedir. Bir başka ifade ile; kanun koyucu, idarenin karar almada öylesine makul ve isa-

betli olduğu varsaymış olacaktır ki, idarenin yaptırım kararını verirken yaptırıma konu 

                                                      
279 KANGAL, op.cit., 2011, s.278. 
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fiilin hiç bir zaman suç niteliğini haiz olması durumunun sonradan gündeme gelmeye-

ceği düşünülmüştür. Dolayısıyla idarenin her zaman en doğru kararı vermiş olduğunun 

varsayımından, yerine getirme zamanaşımının düzenlenmesinin gerekmediği düşünül-

müştür. Bu noktada dava zamanaşımının süresinin ilgili suç için belirlenmesine ilişkin 

esaslar ceza hukukunun konusuna girdiğinden dolayı çalışmanın kapsamında bu husu-

sun ayrıca değerlendirmesine gerek görülmemiştir.  

 

C. Kabahatin Niteliğine Göre Zamanaşımının Hesaplanması Bakımından 

Esas Alınacak Görüşler 

Zamanaşımının ceza hukuku temelli bir kurum olmasından ve doktrince de bu 

bağlamda incelenmiş olmasından dolayı, çalışma kapsamında da bağlamda incelenecek 

ve kabahatler bakımından çıkarımlarda bulunulacaktır. Aynı zamanda Türk Ceza Ka-

nunu bağlamında yapılacak tespitler, Kabahatler Kanunu’nun 20 nci maddesinin beşinci 

fıkrasında kabahatin konusunu teşkil eden fiilin aynı zamanda suç niteliğini haiz olması 

durumunda dava zamanaşımına ilişkin hükümlerin uygulanacağının öngörülmüş olması 

dolayısıyla da önem arz etmektedir.  

 

1.  Soyut Ceza Sistemi 

Bu sistem uyarınca, kanunda suç için öngörülen soyut cezanın üst sınırı dikkate 

alınacaktır. Suçu etkileyen ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar gibi diğer unsurlar dikkate 

alınmayacaktır280. Bu sistemi savunanlar, fiilin kanunda karşılığı olarak öngörülen ce-

                                                      
280 İÇEL vd., op. cit., 2002, s. 342 
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zanın dikkate alınması gerektiğini söylemektedir. Bu yazarlar, somut cezanın belirlene-

bilmesi için dava konusunun hukuki kesinlik kazanması gerektiğini; buna karşın, dava 

zamanaşımının kendisinin yargılama için azami süreyi tespit eden bir kurum olduğun-

dan, yargılamanın bitmesinin beklenmesinin makul olmayacağını ileri sürmektedir281. 

 

2. Somut Ceza Sistemi  

Bu sistemi savunanlar, soyut ceza sisteminin esas alınması halinde faile yapılan 

isnadın gerçeği yansıtmayabileceği ve kanunda yer alan cezanın failin esas hüküm giy-

mesi gerekenden daha uzun olabileceğini, bunun da yargılamanın süresinin tayini husu-

sunda yargıçların keyfi uygulamalarına yol açabileceğini belirtmişlerdir. Belirlenecek 

cezada ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepler bir arada dikkate alınacaktır282. Bunun yanında 

dava ve ceza zamanaşımının tayininde birlik olmayacaktır, zira dava zamanaşımında 

suçu ve cezayı etkileyen haller dikkate alınamazken, ceza zamanaşımını belirlerken dik-

kate alınabilecektir. Söz konusu sistem, hâkime cezayı takdir ederken çok geniş takdir 

hakkı tanıması ihtimali dolayısıyla keyfi uygulamalara yol açabileceğinden dolayı eleş-

tirilmiştir. 

 

3. Karma Görüş 

Bu görüşü savunanlar, fiile ilişkin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebepler dikkate 

alınırken, şahsi ağırlaştırıcı veya hafifletici sebeplerin dikkate alınmaması gerektiğini 

söylemektedirler283. TCK’nın 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrası “dava zamanaşımının 

                                                      
281 DÖNMEZER ve ERMAN, op. cit., 1994 (aktaran: ARTUK vd., op cit., s.369). 
282 İÇEL vd., op. cit., 2002, s. 342. 
283 DÖNMEZER ve ERMAN, op.cit., 1994. (aktaran: ARTUK vd., op cit., 2003, s: 370). 
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süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı 

gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur” ve dördüncü fıkrası “yukarı-

daki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının 

yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamana-

şımı bakımından hapis cezası esas alınır” hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ka-

nun koyucunun dava zamanaşımının belirlenmesinde fiilin ağırlaştırıcı sebeplerinin de 

dikkate alınacağını, suçun kanunda yer alan cezasının üst sınırının birlikte değerlendiri-

leceğini öngördüğü görülmektedir.  

  

4. Kabahatler Kanunu’nda Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  

Genel olarak, Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen kabahatler karşılığı verilecek 

idari para cezalarının miktarı kanunda maktu olarak belirtilmektedir. Bunun yanında 

Kanun’un 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “İnşaat atık ve artıklarını bunların 

toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından 

üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi 

adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı 

beşbin Türk Lirasıdır.” hükmü gibi, para cezasının alt ve üst sınırlarının belirtildiği dü-

zenlemeler de bulunmaktadır. İdari para cezasının maktu olarak belirtildiği hallerde il-

gili cezanın tabi olduğu soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı süresini belirlemek 

kolaydır. Bunun dışında Kabahatler Kanunu’nda olduğu gibi diğer kanunlarda da alt ve 

üst sınırının belirlendiği veya sadece üst/alt sınırının belirlendiği cezalar da bulunmak-

tadır. Örneğin; 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 10 uncu maddesinin altıncı 

fıkrasında; “Bu Kanunda yazılı sair yükümlülük ve zorunluluklara uymayan kiralama 

şirketleri ilgililerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından on bin Türk 

Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü mevcuttur. Bu 
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cezaların farklı zamanaşımı sürelerine tabi oldukları durumda, hükmedilen idari para 

cezasının mı yoksa kanunda yazılı alt/üst sınırın mı dikkate alınacağı konusunda tered-

düt doğabilmektedir. Finansal Kiralama Kanunu’ndan verilen örnekte ellibin TL’ye ka-

dar olan idari para cezalarının soruşturma zamanaşımı üç yıl iken; ellibin ve üzeri mik-

tardaki para cezalarının soruşturma zamanaşımı dört yıldır. Yine adı geçen kanun bakı-

mından onbin TL ile yirmibin TL arasında olan cezalar için yerine getirme zamanaşımı 

dört, ellibin TL veya daha fazla idari para cezaları için yedi yıl olarak öngörülmüştür. 

Bu durumda, kabahati işleyen kişi için fiilinin karşılığı olarak kanunda öngörülen ceza-

nın üst sınırı dikkate alınırsa, zamanaşımı süresi gereğinden fazla uzun tutulup fail mağ-

dur olacak; buna karşılık alt sınır dikkate alınırsa fail hak ettiğinden daha kısa bir zama-

naşımı süresine tabi olup, olası bir cezadan zamanından önce kurtulabilecektir. KAN-

GAL, bu durumda idari para cezasının üst sınırını dikkate almak, ayrıca Kanun’un 17 

nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranına göre tespit edilen 

miktarın da hesaplanması gerektiğini ifade etmektedir284.  

Biz bu durumda uygulanacak ceza sistemi bakımından kanunda da açık bir hü-

küm bulunmadığına göre, Kabahatler Kanunu’nun konuluş amacının dikkate alınması 

gerektiğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda, Kanun’un amacının idarenin ivedi bir bi-

çimde hafif nitelikteki ihlaller karşısında cezalandırma yetkisine sahip olması olduğu 

düşünülürse, somut ceza sisteminin zamanaşımı süresinin tayininde dikkate alınmasında 

mahzur bulunmamaktadır. Zira depenalizasyon, yargının zaman zaman hantallaşabil-

mesinin aksine, idarenin hızlı ve etkin bir biçimde davranmasını gerektirir. Dolayısıyla 

fiilden kısa bir süre sonra verilen idari para cezası, idarece/ yetkili makamca tespit edil-

dikten sonra tabi olduğu zamanaşımı süresi belirlenecektir.     

      

                                                      
284 KANGAL, op.cit., 2011, s. 276. 
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D. Lehe Uygulama 

Esasen ceza hukuku temelli prensip olan lehe kanun uygulaması kural olarak, 

maddi hukuka ilişkin hükümlerde uygulanır. Usul hukukuna ilişkin hükümler ise derhal 

uygulama prensibine tabidir. Bu noktada, zamanaşımına ilişkin hükümlerin niteliği hak-

kındaki görüşler uyarınca edinilen perspektif, bu hükümlerin lehe kanun uygulaması 

bakımından dikkate alınıp alınmayacağı hakkında da yol göstermektedir. Bunun dışında 

bu hususta varılacak sonuçta, söz konusu kuralın idari cezalar bakımından da geçerli 

olup olmayacağının tartışılması da gerekmektedir. Ayrıca, Kanun’un 5 nci maddesinde 

yukarıda ifade edildiği gibi zaman bakımından uygulama konusunda TCK hükümlerinin 

uygulanacağı ve fakat maddenin devamındaki istisna hükmü ile kabahatlerin infazı ba-

kımından ise derhal uygulama prensibinin geçerli olacağı hususu da göz önünde bulun-

durulmalıdır. Hatırda tutulması gereken diğer husus; 01.06.2005 tarihinden önce işlenen 

kabahatlerle ilgili olarak, Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı, kabaha-

tin düzenlendiği mevzuat çerçevesinde ilgili kabahatin rejiminin değerlendirileceği-

dir285.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere zamanaşımı müessesesi, etki ettiği alan itiba-

rıyla usul hukukuna ait bir kurum olsa da; var olma sebebinin mantığı açısından maddi 

hukuka ilişkin hükümlerin yararlandığı ilkelerden de yararlanması gereken bir müesse-

sedir. Zamanaşımının anlamının da devletin fail lehine cezaya hükmetme/yerine getirme 

hakkından vazgeçmesi olması nedeniyle fail aleyhine yorumlanamayacağı kabul edil-

mektedir286. 

                                                      
285 ARSLAN, op.cit., 2016, s.223. 
286 ÖZEN, op. cit., 2013, s. 145. 
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Lehe kanun tartışmasının, cezanın infaz edilmesinden sonra idari yaptırımla ala-

kalı tüm kanuni neticelerin ortadan kalkması durumunda yapılamayacağı çalışmada be-

lirtilmiştir. Lehe uygulanma, bazı durumlarda yasanın geriye yürümesi sonucunu doğu-

rabilir. Bu durum, yukarıda da bahsedildiği üzere, “yasaların geriye yürümezliği” ilke-

sinin istisnası olup, buna sebep olan hallerden biridir. Geriye yürüme, kendi içerisinde 

“gerçek geriye yürüme” ve “gerçek olmayan geriye yürüme” olmak üzere ikiye ayrıl-

maktadır. “Gerçek geriye yürüme”, yeni yasanın yürürlükten kalkan yasa döneminde 

tamamlanmış ve sonuçlarını doğurmuş olaylara uygulanması; “gerçek olmayan geriye 

yürüme” ise, yürürlükten kalkan yasa döneminde başlamış, ancak tamamlanmamış ve 

sonuçlanmamış olaylara uygulanmasıdır287. Yani geriye yürüme yasağı, yargı organla-

rınca da çok katı bir biçimde uygulanmamakta ve AYM’ce de “yasaların geriye yürü-

mesi hukuk güvenliği, kazanılmış haklar ve ölçülülük ilkelerini zedelemediği takdirde ve 

kamu yararı gerekçesiyle mümkün kabul edilmektedir.”288 denmektedir. 

ULUSOY, söz konusu ilkenin tüm idari yaptırımlar için uygulanmasının zorunlu 

olmadığını; idari cezalar bakımından zorunlu tutulması gerektiğini, idari tedbirler için 

derhal uygulama prensibinin geçerli olduğunu söylemektedir289. Yukarıdaki kısımlarda 

da ifade edildiği üzere, Fransız Anayasa Konseyi ve CE da, suç ve cezaların kanuni-

liği/geriye yürümezliği, lehe kanun uygulanması ilkelerinin sadece adli cezalar bakı-

mından değil, idari cezalar bakımından da benimsenmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

Fransız Anayasa Konseyi290 vergi cezalarıyla alakalı bir kararında, daha ağır ceza ön-

gören bir yasanın idari yaptırımlar bakımından geriye yönelik olarak uygulanamayaca-

ğını, idarenin mahkeme kararına gerek olmaksızın yaptırım uygulamaya yetkili olduğu 

                                                      
287 Mualla ÖNCEL; Ahmet KUMRULU; Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Ankara, 2005 (aktaran: 

Dilşat Çiğdem SEVER, “Danıştay Kararları Işığında İdare Hukukunda Kazanılmış Haklar”, Yüksel Li-

sans Tezi, Ankara, 2006, s.78). 
288 AYM 24.06.1997, E. 1996/56, K. 1997/58, RG 12.01.1995/25699, KİBB; 07.11.1989, E. 

1989/6, 1989/42, KİBB. 
289 İbid. 
290 30.12.1982 tarih ve 1982/155 sayılı Fransız Anayasa Konseyi kararı. (aktaran: KARABULUT, 

op.cit., 2008, s.125). 
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durumlarda bu ilkeye uyması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında CE da, lehe olan 

kanunun idari yaptırımlar bakımından uygulanması gerektiğini teyit etmiştir291. KARA-

BULUT, idari yaptırımların cezai yüzünün de bulunması sebebiyle ceza hukuku ilkele-

rinin de bu noktada dikkate alınması gerektiğini ve Kanun’un zaman bakımından uygu-

lanmasında TCK hükümlerinin esas alınması gerektiğini belirtmiştir292.  

Türk Danıştayı’nın ise söz konusu uygulama bakımından uygulamada birliği 

sağlamaya yönelik kararlar aldığı düşünülmemektedir. Danıştay 10. Dairesi bir kara-

rında, “…kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan çıkarılan kanunun hüküm-

leri birbirinden farklı ise, failin lehine olan kanunun uygulanması esastır.”293 demiş ve 

diğer dava daireleri de benzer kararlar vermiştir294. Buna karşılık 1. Daire de 4054 sayılı 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin Rekabet Kurulu’nun 

kararı verdiği tarihin mi yoksa kararın ilgililere tebliğ edileceği tarihin mi esas alınması 

gerektiği noktasında verdiği bir kararda: “… Yasaların yürürlüğe girdikleri tarihten 

sonraki durum ve işlemler bakımından uygulanması ve hüküm ifade etmesi gerektiği 

yolundaki hukukun genel prensibi, kamu hukuku alanında da geçerlidir. Buna göre, ön-

ceki yasa zamanında meydana gelen ancak sonuçlanmamış, ilgilisine tebligatı tamam-

lanmadığından subjektif hak doğurmamış olan durum ve işlemlere, sonradan giren yasa 

hükümlerinin uygulanması, yeni yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren derhal etki ve 

sonuç yaratmasının bir gereğidir…” 295demiştir. Genel olarak düzenleyici ve denetle-

yici kurumların hükmettiği para cezalarının iptali istemiyle açılan davalarda Danıştay; 

“zamanaşımı hükümlerinin infaz aşaması bakımından sonuçlar doğurduğu açık olmakla 

birlikte esas itibarıyla ceza verme ve cezayı infaz etme imkânını ortadan kaldırdığı, bu 

                                                      
291 Bkz. Dipnot: 114. 
292 KARABULUT, op.cit.,2008. 
293 05.05.2004 tarih ve E.2002/1515, K:2004/4414 sayılı karar. 
294 22.10.2002 tarih ve E.2002/3982, K:2002/4668 sayılı karar. 
295 23.01.2004 tarih ve E.2003/176, K:2004/8 sayılı karar. 
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anlamda maddî ceza hukukuna ilişkin olduğundan lehe kanunun uygulanması bakımın-

dan dikkate alınacağı kuşkusuzdur” demek suretiyle, zamanaşımı hükümleri bakımın-

dan lehe kanun ilkesinin uygulanması gerektiğini belirterek, bu noktadaki görüşünü or-

taya koymaktadır. AİHM, AİHS’nin 7 nci maddesinin296 uygulanması hakkındaki reh-

berinde, şehirsel kalkınma ile alakalı verdiği bir kararında, yanlış inşa edilmiş bir yapı-

nın %100’ü oranında bir idari para cezasına hükmedilmiş olmasının, hem önleyici hem 

de cezalandırıcı nitelikte bir ceza olduğuna hükmetmiştir. Bu cümleden de anlaşılmak-

tadır ki, AİHM de idari yaptırımları cezai nitelikte kabul edebilmektedir.  

KANGAL, kabahat içeren kanunların maddi hükümlerinin geçmişe uygulanma 

yasağının sonraki kanunun fail aleyhine düzenlemeler getirmesi durumunda söz konusu 

olacağını; bir başka deyişle sonraki kanunun daha lehe olması durumunda lehe kanun 

prensibinin uygulanacağını ifade etmektedir. Sonraki kanunun soruşturma zamanaşı-

mını uzatan süreler öngören hükümlerinin yürürlüğe girmesi durumunda, zamanaşımı-

nın hem maddi hem de usuli bir kurum olması nedeniyle, aleyhe olan hükümlerin geç-

mişe uygulama yasağına tabi olduğunu söylemektedir. Yazar, yaptırım kararından sonra 

ve fakat infaz aşamasından önce, sonraki kanunun yerine getirme zamanaşımına ilişkin 

hükümlerinin de sonradan daha aleyhe düzenlemeler getirmesi durumunda ise, derhal 

uygulanma prensibi gereğince, daha kısa olan sürelerin uygulanması gerektiğini ifade 

etmiştir297. AKBULUT da, fiilin işlenmesinden sonra yürürlüğe giren ve daha lehe olan 

kanunun hüküm kesinleşmeden önce uygulandığında olduğu gibi, muhakeme/ infaz aşa-

masında daha lehe olan kanunun uygulanacağını belirtmektedir298. Doktrinde kabahatler 

                                                      
296 AİHS 7 nci maddesi şu şekildedir : “1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası 

hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, suçun iş-

lendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

2. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç 

sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel 

değildir.”. 
297 KANGAL, op.cit., 2011, s. 66-68. 
298 AKBULUT, op.cit., 2014, s. 168. 
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bakımından lehe olan kanunun uygulanmasının gerektiğini düşünen yazarlar olduğu ka-

dar; bunun mümkün olmayacağını savunan yazarlar da mevcuttur. YURTCAN, Ka-

nun’un genel nitelikli olan 5 inci maddesi hükmünde geçen “derhal uygulanma” pren-

sibinin kabahatler bakımından da uygulanacağını, yani, kabahatler bakımından lehe ka-

nun uygulamasının söz konusu olmayacağını ileri sürmüştür299.   

Ceza hukuku prensibinde olduğu gibi, idari yaptırımlar hukukunda da, cezalar 

arasındaki “ağırlık-hafiflik” değerlendirmesi, muhatapların subjektif tercihlerine göre 

değil, objektif standartlara göre yapılmalıdır300. Önceki kanun hükümlerine göre suç ol-

maktan çıkarılan, suçun unsurlarını fail yararına değiştiren, cezaları azaltan hükümler 

failin lehine olan hükümler olarak görülmektedir301. Ayrıca yeni getirilen düzenlemenin 

lehe olduğuna karar vermeden önce, yeni bir haksızlık durumu yaratıp yaratmadığının 

açıklığa kavuşturulması gerekir302. Bu kapsamda, zamanaşımı öngörülmeyen cezalar 

bakımından zamanaşımı süresinin yeni düzenlemeyle öngörülmüş olmasının lehe oldu-

ğunda şüphe bulunmamaktadır. Bunun yanında, zamanaşımı süresini uzatan, zamana-

şımı süresinin başlangıcını daha ileri bir tarihte başlamasını öngören düzenlemelerin de 

daha az lehe olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca zamanaşımı süresinin daha çok kesil-

mesi- durması sebeplerini içeren düzenlemelerin de daha az lehe olduğu bir gerçektir. 

Kanun’daki zamanaşımına ilişkin sistematiğe baktığımızda ise, soruşturma za-

manaşımına ilişkin hükümler, maktu ve nisbi para cezaları bakımından ayrı ayrı belir-

lenmiş, maktu para cezaları bakımından dereceli bir sistem getirilmiş olup, alt sınır el-

libin Türk Lirasından az para cezası gerektiren kabahatlerde üç yıl olarak, üst sınır yüz-

bin Türk Lirası veya daha fazla para cezası gerektiren kabahatlerde ise beş yıl olarak 

belirlenmiştir.  Nisbi para cezaları bakımından ise soruşturma zamanaşımı süresi sekiz 

                                                      
299 YURTCAN, op.cit., 2005, s.8. 
300 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 83.  
301 Turgut CANDAN, Vergi Suçlar ve Cezaları, 2004, s.9. 
302 AKBULUT, op.cit., 2014, s. 169. 
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yıl olarak belirlenmiştir. Yerine getirme zamanaşımı ise, idari para cezalarının miktarına 

göre minimum üç, maksimum yedi yıl olarak belirlenmiş olup mülkiyetin kamuya ge-

çirilmesi yaptırımı bakımından on yıl olarak belirlenmiştir. Bu durumda, zamanaşımının 

belirlenmesi de para cezasının miktarına göre yapılacağından, lehe kanunun önceki ka-

nunun para cezasına ilişkin hükümleri ile sonraki kanunun para cezasına ilişkin hüküm-

lerinin karşılaştırılması suretiyle yapılması gerekmektedir. Yani her iki kanunun da 

olaya uygulanması ve ortaya çıkan miktarın tabi olduğu zamanaşımı süresi ortaya ko-

nularak tespit yapılacaktır. Bu noktada yeniden değerleme oranları da dikkate alınmalı-

dır; zira bazı durumlarda eski kanundaki miktar yeni kanundaki miktardan daha az gö-

rünse de, eski kanundaki miktarın yeniden değerleme oranına göre artırılması sonu-

cunda bulunan miktar, yeni kanundan daha fazla olabilmekte ve sonuç olarak tabi ol-

duğu zamanaşımı da daha uzun olabilmektedir303. 

 Lehe- aleyhe kanunun tespiti bakımından her zaman sınırın çizilmesi bu kadar 

kolay olmamaktadır. Sözgelimi, Kanun’daki bu süreler bakımından kesilme-durma ne-

denlerinin öngörülmüş olması ve sonrasında kesilme durma nedenlerinden dolayı zama-

naşımı süresinin en az dörtte biri kadar uzamış sayılabileceğinin, en fazla ise yarısına 

kadar uzamış sayılabileceğine ilişkin bir düzenlemenin lehe mi aleyhe mi olduğu konu-

sunda tespit yapmak güç görünmektedir. Bu konu bakımından İDDK’nın 14.6.2011 ta-

rih ve E.2010/1226 sayılı kararının yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz. Karara 

göre, alt ve üst limitleri kanunla belirlenmiş ve bu limitler arasındaki cezanın takdirinin 

idareye bırakılmış olduğu durumda, sonraki çıkarılan düzenlemenin söz konusu limitleri 

daha da somutlaştıran nitelikte olması, “daha ağır” nitelikte kabul edilmesine gerekçe 

olmamalıdır. Şöyle ki; 4054 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi hükmü uyarınca, Rekabet 

Kurulu’nun kanuna aykırı davranışlarından dolayı ilgili teşebbüse bir önceki yıl mali 

                                                      
303 KANGAL, op. cit., 2011, s. 74,75. 
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cirosunun yüzde onuna kadar idari para cezasına hükmetme yetkisi bulunurken; Kuru-

mun 2009 yılında çıkardığı para cezalarına ilişkin yönetmelik304 hükmü uyarınca Ku-

rul’a cironun %2’sinin alt sınır olarak somutlaştırılmasına ve geçici madde ile henüz 

sonuçlandırılmayan ve soruşturması yürüyen dosyalara da uygulanacağını öngörmesine 

ilişkin hükme karşı Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Kararda oyçokluğuyla il-

gili hükmün suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi ilkesine aykırı olmadığına karar 

verilmiştir. ULUSOY, söz konusu düzenlemenin idarenin kendisine tanınan takdir yet-

kisini daha objektif olarak kullanabilmesini sağlayan bir düzenleme olduğunu ve bu dü-

zenleyici işleminin hukuk devleti ve idareye güven ilkeleri ile uyumlu olduğunu söyle-

mektedir305.  

Bu noktada bizim görüşümüze göre yapılan düzenleme daha az lehe görünmek-

tedir; zira söz konusu yönetmelik ile Rekabet Kurulu’nun %2’den aşağı miktarda ceza 

verebilmesinin önü kapatılmış olmaktadır. Zira bu noktada ilgili yönetmeliğin çıkarılış 

amacı, teşebbüslerin rekabeti engelleyici, bozucu ve sınırlayıcı anlaşmalarını caydırmak 

olsa da, bu düzenleme küçük ölçekteki teşebbüslerin de kartelin faaliyetlerini kolaylaş-

tırıcı herhangi bir eyleminin orantısızca cezalandırılmasına sebep olabilmektedir. Dola-

yısıyla idarenin herhangi bir noktada, her ne kadar tesis edeceği işlemin daha somut 

biçimde hukuk dünyasında doğabilmesi sağlansa da, daha az ceza verebilmesini engel-

leyen her türlü düzenlemenin daha aleyhe olduğunu düşünmekteyiz.  

İdari cezalarda zaman bakımından uygulama kuralı; normun değerlendirilmesi, 

fiilin işlenmesi ile fiile uygulanacak olan müeyyidenin infaz edilmesine kadar geçen 

süreyi kapsamaktadır306. Yani, hukuki yönden kesinleşmemiş ve/veya uygulanması ta-

                                                      
304 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kulla-

nılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik, (R.G Yayım: 15/2/2009, S: 27142). 
305 ULUSOY, op.cit., 2013, s.80. 
306 ÖZDEMİR, op.cit., 2011, s.121. 
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mamlanmamış idari cezalarda lehe kanun tartışması yapılabilir. Bu noktada idari yaptı-

rım kararının idari/yargısal anlamda kesinleşmesinden önce soruşturma zamanaşımı ba-

kımından; kesinleşmesinden infaz aşamasına kadar ise yerine getirme zamanaşımı ba-

kımından tartışma yapılmalıdır.  Söz konusu tartışmanın konusu da, idari işlemin tesis 

edildiği andan sonra yürürlüğe giren mevzuatın, işlemin tesis edildiği anda yürürlükte 

bulunan mevzuata göre daha lehe hükümler içermesi durumunda, idareyi sonraki mev-

zuatı uygulamaya ikna edebilmek adına teorik temel bulma çabası olmalıdır307. Buna 

karşılık, bireyler için ağır sonuçlar doğurmayan ve yükümlendirici olmayan idari işlem-

lerde bu tartışmayı yapmak olanaklı değildir. Zira temelini hukuk devleti ilkesinde bulan 

“yasaların geriye yürümezliği” ilkesi, yargı organlarınca da kabul edilmiş ve fiilen uy-

gulanan hukukun genel ilkelerinden biridir.  

İdareye lehe kanun uygulanması konusunda pozitif hukuktan argüman bulma 

çabasında, her şeyden önce Anayasa’nın 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “suç ve 

ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uy-

gulanır” deyiminden kastedilen, birinci fıkradaki suç ve cezalara ilişkin lehe uygulama 

prensibi yardımcı olabilecek niteliktedir. Sonrasında  “eşitlik ilkesi”, “hakkaniyet il-

kesi” , “nesafet ilkesi” söz konusu mesele bağlamında hukuki temellendirmede işe yarar 

verilerdir. Eşitlik ilkesi gereğince, yeni mevzuat sonrası yaptırıma tabi fiili işleyenlere 

verilen ceza ile mevzuat değişikliği öncesinde aynı fiili işleyenlerin farklı miktarlarda 

cezaya maruz kalmaları, ceza adaletine ters düşen bir durum olur.308 Nesafet, yazılı ku-

ralların sert yönlerini yumuşatarak akla ve vicdana uygun hale getirmek için kullanılan 

yazısız hukuk ilkesi olarak tanımlanırsa, zamanaşımı kuralları bakımından da eşitliğin 

adalete uygun olarak gerçekleştirilmesi bakımından kullanılabilir bir argüman olarak 

                                                      
307 ULUSOY, op.cit., 2013, s. 76. 
308 ULUSOY, op.cit., 2013, s.77. 
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düşünülebilir309. Netice olarak baktığımızda,  gerek zamanaşımına ilişkin hükümlerin 

niteliği, gerekse de Kabahatler Kanunu’ndaki TCK’ya atıf göz önüne alındığında, idari 

cezalar bakımından zamanaşımında lehe uygulamanın geçerli olabileceği sonucuna 

ulaşmak mümkün gözükmektedir.  

Belirtmek gerekir ki, kesintisiz kabahatlerde kabahate ilişkin fiilin icrasının de-

vam ettiği an boyunca suçun işlendiği kabul edildiğinden, icra süresince kanun deği-

şirse, fail hakkında lehe olan kanunun uygulanması gerekmektedir.  

İdari cezalar kesinleşmeden önce mevzuat değişikliklerinin uygulanıp uygulan-

maması konusu dışında, problemli bir mesele, idari cezanın hukuki olarak kesinleşme-

siyle infaz edilmesine kadar olan süre arasındaki lehe olan kanunların uygulanıp uygu-

lanmayacağıdır. Bu durumda da lehe kanunun uygulanması gerekmektedir310. Nitekim 

Danıştay da bu yönde kararlar vermekte olup, Danıştay’ın bakış açısı “yorumlu ret” 

tekniğiyle verilen kararlara dayanmaktadır. Buna göre, idari para cezalarının hukuki an-

lamda kesinleşmeden ve tahsil edilmeden önce, yeni mevzuat ile hafifletilmesi duru-

munda önceden verilen ceza iptal edilmemekte ve fakat, cezanın yeni oranının hafifle-

tilen şekliyle belirlenip idarenin bu şekilde tahsilat yapmasına hükmedilmektedir311. Do-

layısıyla Danıştay’ın aynı yorumunu, zamanaşımı bakımından daha lehe olan mevzuatın 

kararın kesinleşmesiyle infazdan önceki dönemde yürürlüğe girmesi durumunda da de-

vam ettirip ettirmeyeceği merak konusudur. ULUSOY, Danıştay’ın bu şekildeki yo-

rumu hakkında, lehe kanun değişikliğinin uygulanmasını idareye bırakarak, idareyi iş 

yükünden kurtarmayı hedeflediğini ve Danıştay’ın bu yorumunda bir sakınca da bulun-

madığını belirtmektedir. Zira “çoğun içinde az da vardır” prensibi gereği muhatabın 

aleyhine herhangi bir sonuç doğmadığını, üstelik bu tür bir yorumla usul ekonomisinin 

                                                      
309 Hande Sena ÇALIŞ, “Genel Olarak Nesafet Kavramı Ve Bu Kavramın İdare Hukukundaki Bazı 

Görünüş Şekilleri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.25, S.2, 2017, s.188,191. 
310 ULUSOY, op. cit, 2013, s. 72. 
311 İbid. 
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de gerçekleştiğini ifade etmektedir312. Bu görüş doğrultusunda, infaz aşamasında idare-

nin zamanaşımı süresinin daha kısa olarak öngörüldüğü bir düzenleme bakımından Da-

nıştay’ın yine aynı tutumla hareket ettiği varsayılırsa, infaz aşaması geldiğinde zamana-

şımı dolan bir idari yaptırım bakımından “ceza verilmesine yer olmadığı kararı” ver-

mesi beklenir.  

Bunun dışında lehe kanun uygulamasında, kimin daha lehe olan kanunu araştırıp 

uygulamakla yükümlü olduğu konusunun da açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu 

konudaki Danıştay içtihadında, 13. Daire’nin 02.05.2019 tarih ve E:2019/743 

K.2019/1464 sayılı kararında,  EPDK’nın tahsis ettiği idari para cezasının Kurul tara-

fından karara bağlanmış ve fakat henüz tahsil edilmemiş para cezaları bakımından 7164 

sayılı Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-

lik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 34 üncü maddesi uyarınca ilgili vergi dairesince 

asgari hadden para cezasının tahsil edileceği öngörülmüştür. Kararda çoğunluk görü-

şünde, uygulanacak lehe olan kanunu vergi dairesinin araştırıp bulmakla ve uygula-

makla yükümlü olduğu belirtilmiş; karşı oyda ise, idari para cezalarında lehe kanunun 

varlığının tespitinin yargı organlarınca yapılması gerektiği ve vergi dairesinin böyle bir 

yetkisinin olmadığı belirtilmiştir.  

Bununla birlikte, ortaya çıkabilecek bir diğer sorun, AYM’nin iptal kararlarında 

söz konusu olabilecektir. Bir başka deyişle AYM, failin aleyhine olan bir hükmü iptal 

ettiğinde bu hüküm failin, aleyhe olan hükmün yürürlükte olduğu sürede gerçekleştir-

diği fiil bakımından uygulanacak mıdır? Bu sorunun cevabı, Anayasa’nın 153 üncü313 

maddesinde açıkça ifade edilmiş olup iptal edilen hüküm zamanında işlenmiş olan fiil-

                                                      
312 İbid., s.74. 
313 Anayasa’nın ilgili hükmü şu şekildedir: “MADDE 153: … 

(5) İptal kararları geriye yürümez…”. 
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lerden dolayı failin hüküm karşılığı öngörülen yaptırımın uygulanmasını ve failin so-

nuçlarına katlanmasını engellemeyecektir314. Zira AYM kararları, kazanılmış haklara 

halel getirmemesi için geriye yürümemektedir315. Bununla birlikte söz konusu hüküm, 

lehe kanun prensibiyle çeliştiği için bazı yazarlarca eleştirilmekte ve AYM’nin kararının 

geriye yürümesi gerektiği ifade edilmektedir. AYM kararlarının geriye yürümemesinin 

mutlak biçimde uygulanmasına sakınca olarak, iptal kararından önce Anayasa’ya aykırı 

olan normun uygulamasından zarar görenler ile iptalinden sonra normun uygulandığı 

kişiler arasında eşitsiz bir durum yaratılması gösterilmektedir316. Ayrıca Anayasa’nın 

bu ilgili hükmünün lafzi bir yorumla anlaşılmasının, “hakkaniyete, nesafete, eşitliğe ve 

adalete” aykırı sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir317. Bundan dolayı da hükme 

lafzi değil, amaçsal yorum yöntemiyle yaklaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Nite-

kim hükümle amaçlananın, hukuk güvenliğinin sağlanması olduğu ve kazanılmış hak-

ların zedelenmemesi olduğundan, AYM’nin iptal kararlarının geriye yürümesinin kabul 

edilmemesinin, bireyler aleyine yaratılan durumların meşrulaştırılmasına hizmet ede-

ceği belirtilmektedir318. Bu noktada AYM’nin gerek itiraz yolu319 ile gerekse de iptal 

yolu ile, bireyler için aleyhe düzenleme barındıran bir kanun hükmünü iptal ettiği tak-

dirde, iptal kararının geriye yürüyeceği ifade edilmektedir. Buna gerekçe olarak yazar-

lardan bir kısmı, iptal kararının yeni bir delil/ yeni bir olay sayılması gerektiğini320, bir 

kısmı ise aleyhe olan düzenlemenin kanuni dayanağının kalkmasını321 göstermektedir. 

                                                      
314 AKBULUT, op.cit., 2014, s. 171. 
315 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku, Ankara, 2013, s. 292. 
316 Halil ALTINDAĞ, “AYM’nin İptal Kararı Veya Anayasa Değişikliği Sonrasında İdari Dava 

Açma Süresinin Yeniden Doğması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 3-4, Y. 
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Kanımızca gerekçe ne olursa olsun, idari yargı yerlerince verilen iptal kararları geriye 

yürürken, en üst norm denetimi yapan AYM’nin verdiği iptal kararlarının geriye yürü-

mesinde322 bir sakınca olmadığıdır. Bu noktada somut norm denetimi yolunda geriye 

yürümemenin sakıncalarını gidermek adına fiili bir çözüm olarak getirilen, iptal kararına 

konu olan hüküm daha aleyhe ise, icra makamının somut norm denetimi yolunda iptal 

kararının yürürlüğe girmesini beklemesi önerilmektedir. Soyut norm denetimi yolunda 

iptal edilen kanun hükmü bireyler için lehe düzenlemeler içermekte ise, icra makamının 

yasama organı tarafından çıkarılacak yeni kanun hükmünün yürürlüğe girmesini bekle-

mesi gerekmektedir. Buna karşılık iptal edilen hüküm bireyler için aleyhe düzenlemeler 

getirmekte ise, iptal kararının gerekçesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlandığı tari-

hin esas alınması önerilmektedir323. Zira cezai niteliği olan yaptırımlarda anılan çözü-

mün benimsenmesi, hakkaniyet ve nesafet ilkelerini gerçekleştirmede önem taşımakta-

dır.  

 

E. Zamanaşımının Kesilmesi-Durması ve İşlemediği Haller 

Zamanaşımı müessesesinin genel olarak kamu yararını ve kamu düzenini koru-

maya ve özel hukukta borçluyu, kamu hukukunda yaptırıma muhatap kişiyi uzun süren 

belirsizlikten korumaya yaradığı kabul edilebilir. Bu doğrultuda, durma ve kesilme se-

beplerinin ise karşı tarafı, -alacaklıyı veya idareyi- korumaya yaradığını söylenebilir324.   

Kabahatler Kanunu’nda zamanaşımının kesilmesi durması halleri düzenlenme-

miş olmakla birlikte, TCK’daki kesilme-durma sebeplerinin kabahatler bakımından da 

                                                      
322 BABAYİĞİT, op.cit., 2016, s. 200). 
323 İbid. 
324 Yılmaz ERGENEKON, Türk Borçlar Hukukunda Müruru Zamanın Kat’ı, Ankara, 2006 

(aktaran: TANER, op.cit., 2007, s.21.) . 
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uygulanıp uygulanmayacağı konusu net değildir. Söz konusu değerlendirmeyi yapar-

ken, kesen-durduran sebeplerin zamanaşımı süresini uzatarak muhatap aleyhine sonuç 

doğurduğu için, kanunilik ilkesi çerçevesinde incelenmesinin gerektiği ve kıyas yoluyla 

genişletilemeyeceğinin hatırda tutulması gerekmektedir.  

Soruşturma zamanaşımının kesilmesi-durmasına ilişkin Kanun’da açıkça bir hü-

küm bulunmadığı ve zamanaşımı müessesesinin idareyi ivedilikle hareket etme nokta-

sında motive eden bir yönü bulunduğu ifade edilmiştir. Kabahatler Kanunu’nda zama-

naşımının kesilmesi-durmasına sebep olacak herhangi bir düzenleme bulunmadığı göz 

önüne alındığında; kanunilik ilkesi çerçevesinde, kabahatlerde soruşturma zamanaşımı-

nın kesilmesi-durmasına ilişkin sebeplerin mevcut olmadığını düşünmekteyiz. Nitekim 

Yargıtay’ın 22.06.2009 tarih ve E: 2007/8577, K: 2009/12450 sayılı kararında da; “idari 

para cezası miktarı itibariyle 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 20. maddesi fıkrası (d) 

bendi uyarınca 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup yasada zamanaşımını durduran 

ve kesen nedenler de öngörülmediğinden” ifadelerinden, kesilme-durma sebeplerinin 

kabahatler bakımından öngörülmediği anlaşılmaktadır. Bunun dışında dava zamanaşı-

mının daha kısa tutulmasının altında yatan sebeplerden delillerin kaybolması- bozulması 

durumunun, ceza zamanaşımı bakımından söz konusu olmayacağı açıktır. Zira ceza za-

manaşımı, kesinleşmiş yaptırım kararları bakımından tartışılacak bir konudur. Dolayı-

sıyla haksızlık barındıran fiil hakkında hakikati öğrenmek için çabalamış olan muktedi-

rin cezalandırma yetkisini elinden almada, dava zamanaşımı kadar kısa sürelerin öngö-

rülmemesi doğaldır325. Bu nedenlerle TCK’daki dava zamanaşımının durması- kesilme-

sine ilişkin hükümlerin Kabahatler Kanunu’ndaki soruşturma zamanaşımı bakımından 

uygulanmasına lüzum bulunmamaktadır. Zira Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen fiil-

                                                      
325 CERTEL, op. cit., 2008, s. 143. 
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lerin karşılığında öngörülen yaptırımlar, niteliği itibarıyla, uzun süren ve karmaşık usul-

ler sonucu verilen kararlar olmadığından, soruşturma zamanaşımının durması- kesil-

mesi sebeplerinin kabulüyle muhatap hakkında işleyecek zaman dilimini daha da uzat-

maya gerek yoktur.  

Bunun dışında, regülasyon faaliyetleri üstlenen düzenleyici ve denetleyici ku-

rumların soruşturma ve bilgi ve belge toplama usulleri oldukça karışık ve uzun oldu-

ğundan, bu noktada idareye de vereceği idari para cezasının kesinleşmesine kadar geçe-

cek olan süre için bir miktar hareket marjı tanınması gerekmektedir. Bu kapsamda, dü-

zenleyici ve denetleyici kurumların kendi kanunlarında idari yaptırıma hükmetme usul-

lerinde öngörülen zamanaşımına ilişkin hükümler bulunmalıdır. Oysa 08.02.2008 tarih 

ve 26781 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı “Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un 578 inci maddesi uyarınca, düzenleyici ve denetleyici oto-

ritelerince verilen idari para cezalarının tebliği, kesinleşmesi, takibi, tahsili ve zamana-

şımı hükümlerinin Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. Hem 5728 sayılı Ka-

nun’un genel gerekçesinde hem de madde gerekçesinde, söz konusu alanlara ilişkin dü-

zenlemelerin Kabahatler Kanunu’nda “ayrıntılı olarak düzenlenmesi sebebiyle” ilgili 

kanun metninde söz konusu düzenlemelere yer verilmediği belirtilmiştir. Bu düzenleme 

sonrasında; örneğin, 4054 sayılı Kanun uyarınca verilecek idari para cezalarının veril-

mesinde zamanaşımı süreleri Kabahatler Kanunu’na yapılan yollamayla belirlenmekte-

dir. Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin verdikleri yaptırımlarda, zamanaşımının ke-

silip kesilmeyeceği, yargı kararlarına da sık sık konu olmaktadır. Bu durum genellikle 

düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kararlarının yargı tarafından bozulması sonra-

sında geçen sürede zamanaşımının dolması akabinde ortaya çıkmakta; otoritenin verdiği 

kararın yargıya gitmesinin zamanaşımı süresini kesip kesmeyeceği noktasında tereddüt-

ler oluşmaktadır. Örneğin 4054 sayılı Kanun’un mülga 19 uncu maddesi zamanaşımı 
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süresini beş yıl olarak öngörmüş olup bu süre, ihlâlin vuku bulduğu günden; sürekli 

veya tekrarlanan ihlâller söz konusu ise, ihlâlin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı 

günden itibaren işlemeye başlayacağı, karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması 

halinde zamanaşımı süresinin kesileceği şeklinde düzenlenmiş idi. Danıştay’ın konuya 

yaklaşımı, idari yaptırım kararının yargısal denetiminde geçen sürenin zamanaşımının 

işlemesinde hesaba katılmayacağı yönündedir326.  

2008 yılında kabul edilen 5728 sayılı Kanun ile, artık zamanaşımı uygulaması 

Kabahatler Kanunu’na tabi hale geldiğinden, Kanun’da zamanaşımının kesilmesi ve 

durmasına ilişkin tek düzenleme 21 inci maddenin beşinci fıkrasındaki; “Kanun hükmü 

gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirile-

memesi halinde zamanaşımı işlemez” hükmü ve 17 nci maddenin dördüncü fıkrasın-

daki; “Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinle-

şen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

kında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

tahsil dairelerine gönderilir….” hükmüdür.  

Bu noktada, Kabahatler Kanunu uyarınca yerine getirme zamanaşımının kesilme 

ve durmaya ilişkin sebeplerinin, yerine getirme zamanaşımına özgü olduğu ve bu kap-

samda yapılacak değerlendirmenin 6183 sayılı Kanun ile 5236 sayılı Kanun hükümleri 

göz önünde tutularak yapılacağı düşünülmektedir. Zamanaşımının kesilmesi-durması-

nın sadece yerine getirme zamanaşımı bakımından yapılması ve bireyin soruşturma aşa-

masından sonraki süreçte daha fazla ceza tehdidi altında bırakılmaması gerektiği göz 

önünde bulundurarak yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.   

 

                                                      
326 Bkz. Danıştay 13. D. 25.03.2009 tarih ve E.2008/13175; 01.11.2011 tarih ve E.2008/13179 

K.2011/4829 sayılı kararları.  
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 Kanun’un yerine getirme zamanaşımının esaslarını düzenleyen 21 nci maddesi-

nin son fıkrasında, kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımların yerine getirilmesine 

başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımının işlemeyeceği hüküm 

altına alınmıştır. Bu hükümden, söz konusu düzenleme ile zamanaşımının kesilmesi-

durmasının mı kastedildiği hakkında ilk bakışta bir tereddüt oluşmaktaysa da, Maliye 

Bakanlığı Gelir İdari Başkanlığı’nın 2016/1 sayılı seri numaralı genelgesinde, 5236 sa-

yılı Kanun kapsamında tahsil edilecek idari para cezalarının da bir amme alacağı olma-

sından dolayı idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin kesilmesi ve işleme-

mesinde 5236 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanun hükümlerinin birlikte değerlendiril-

mesi gerektiği ifade edilmektedir. Bundan dolayı, zamanaşımının işlemediği hallerin 

yerine getirme zamanaşımına özgü haller olduğu anlaşılmaktadır. Bu genelgenin ifade-

sinden, yani “zamanaşımının kesilmesi-işlememesine ilişkin hükümler” deyiminden, 

“işlememe” tabiri ile “durma”nın kastedildiğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda, zamana-

şımının işlemediği hallerin düzenlendiği 6183 sayılı AATUHK’nun 104 üncü madde-

sine bakıldığında; zamanaşımının işlemediği hallere örnek olarak, borçlunun yabancı 

memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi halleri örnek olarak 

verilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenen hallere bakıldı-

ğında ise; alacağı Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürenin, eş-

lerin diğerinden olan alacakları için evliliğin devam ettiği sürenin zamanaşımı durduran 

haller arasında düzenlendiği görülmektedir. Dolayısıyla TBK’da zamanaşımını durdu-

ran sebeplerin ortak özelliğinin, ya alacaklı ile borçlu arasındaki özel münasebet sebe-

biyle alacağın talep edilme imkanının bulunmaması olduğu ya da fiilen/hukuken ala-

caklının alacağını talep edebilmesinin mümkün olmaması olduğu görülmektedir. 

AATUHK’da da zamanaşımının işlemediği hallerin alacaklının alacağını talep etmesin-

deki fiili/hukuki imkansızlıklar/zorluklar nedeniyle konulduğunun açık olmasından ve 
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daha önce de ifade ettiğimiz üzere, vergi hukukundaki zamanaşımı halleri borçlar hu-

kukundaki düzenlemelere paralel olduğundan, “zamanaşımının işlemediği haller” ifa-

desinden, “zamanaşımının durduğu haller”in kastedildiğini düşünmekteyiz.  

  Bunların dışında AATUHK hükümlerine göre takip edilecek alacaklarda tahsil 

zamanaşımının işlememesine ilişkin özel düzenlemeler yer alabilmektedir. Bu kap-

samda, Maliye Bakanlığı’nın 437 seri numaralı Tahsilat Genel Tebliği’nin “İDARİ 

PARA CEZALARININ TAHSİL ZAMANAŞIMI” başlığında yer alan düzenlemeleri de 

göz önüne alındığında, Kabahatler Kanunu kapsamında tahsil edilecek olan idari para 

cezaları 6183 sayılı Kanun’daki düzenlemeler kapsamında değil; Kabahatler Kanunu 

kapsamında değerlendirilecektir. Bununla birlikte 6183 sayılı Kanun’daki tahsil zama-

naşımını kesen haller ile tahsil zamanaşımının işlememesi halleri de ayrıca dikkate alı-

nacaktır. İlgili genel tebliğin devamında, yerine getirme zamanaşımına ilişkin düzenle-

meler arasında yer alan “kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilme-

sine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez” hükmü-

nün, idari para cezalarının kesinleşme sürecinde geçen sürede zamanaşımının işlemeye-

ceğini ifade ettiği belirtilmiştir327. Bu doğrultuda, idari para cezalarının kesinleşmesi 

sürecinde para cezasına muhatap kişilerin yargı yoluna başvurmuş olmasının süreyi ke-

sip kesmeyeceğinin tespit edilmesi önem arz etmektedir.  

 Danıştay 13. Dairesi’nin 25.04.2018 tarih ve E.2015/5824 

K.2018/1536 sayılı kararında, Rekabet Kurulu’nun, bir teşebbüsün 2001 yılına kadar 

süren eylemleri sebebiyle 02.10.2002 tarihinde 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği yö-

nünde kararına karşı açılan iptal davası ele alınmıştır. Soruşturmayı yürüten Kurul üye-

sinin nihai karar toplantısına katılarak oy kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçe-

                                                      
327 Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/12/20051216-8.htm (Erişim Tarihi: 

02.03.2020). 
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siyle Danıştay’ın ilgili Kurul kararını iptali üzerine, 05.01.2006 tarihinde Rekabet Ku-

rulu tarafından aynı teşebbüs hakkında ikinci karar alınmış, bu kararın da yargı yoluna 

götürülmesi üzerine anılan karar Danıştay 13. Dairesince ilgili karar Telekomünikasyon 

Kurulu’nun görüşü alınmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Danıştay’ın ikinci iptal ka-

rarına da itiraz edilmesi üzerine İDDK tarafından 13. Daire’nin kararı bozulmuştur. 

İDDK’nın kararında, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte idarece Kabahatler Ka-

nunu’nun 20 nci maddesinde nisbi idari para cezaları bakımından dikkate alınması ge-

reken sekiz yıllık zamanaşımı süresinin dikkate alınması gerektiği, bu kapsamda 2001 

yılındaki ihlal nedeniyle 05.01.2006 (sekiz yıllık süre dolmadan) verilen idari para ce-

zası bakımından zamanaşımı süresinin dolmadığı belirtilmiştir. Kararda ayrıca, zama-

naşımına ilişkin hükümlerin maddi hukuk kuralı niteliğinde olmasından dolayı, lehe ka-

nun uygulamasının yapılması gerektiği de isabetli olarak ifade edilmiştir. Danıştay’ın 

yerleşmiş kararlarında belirtildiği üzere, zamanaşımı süresi geçirilmeden verilmiş bir 

idari yaptırım kararının, idari yargı yerlerince yeniden aynı konuda işlem tesisini gerek-

tirecek biçimde iptali üzerine verilen idari yaptırım kararlarında zamanaşımı süresini 

işletmek mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda Kurul’un yaptırıma ilişkin ikinci yaptı-

rım kararında zamanaşımı süresi işlemeyeceğinden, davacının zamanaşımına ilişkin id-

diaları yerinde görülmemiştir. Zamanaşımının işlemeyeceği hallerin Danıştay’ca yerle-

şik içtihat haline gelmiş olmasının kabul edilmesi dışında, kanımızca Danıştay’ın söz 

konusu kararı iki yönden eleştirilebilir. İlk olarak, davacının iddiası olarak soruşturma 

zamanaşımının dolmasıyla idarenin para cezası verme yetkisinin kalktığı ileri sürülmüş-

tür. Karardan anlaşıldığı üzere, Danıştay’ın yerleşik içtihadı uyarınca, zamanaşımı sü-

resi geçirilmeden verilmiş bir idari yaptırım kararının idari yargı yerince aynı konuda 

yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine verilen idari yaptırım kararla-

rında zamanaşımı süresinin işletilmesi mümkün olmayacaktır. Bu ifadeden, Danıştay’ın 
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da kanunun lafzı gibi, zamanaşımının işlememesi deyiminden, zamanaşımının durma-

sını kastettiğini düşünmekteyiz. Oysa zamanaşımı durduran nedenlerin borçlunun ala-

caklı ile olan hususi münasebeti veya fiilen/ hukuken alacağın talep edilme imkanının 

bulunmamasından kaynaklandığı yukarıdaki kısımda belirtilmiştir. İlgili kararda olsa 

olsa zamanaşımının kesilmesinin tartışma konusu yapılması gerektiğini düşünmekte-

yiz328. Nitekim, 4054 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesinde zamanaşımının kesil-

diği haller arasında “karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması” da düzenlen-

mekte idi. Bu hususa ilişkin diğer bir argüman olarak, diğer kanunlarda zamanaşımını 

kesen hallerin düzenleniş biçiminin gösterilebileceğini düşünmekteyiz. Danıştay kara-

rının diğer eleştirilebileceği nokta ise, kararda zamanaşımına ilişkin hükümlerde lehe 

kanun uygulamasının dikkate alınacağı belirtildikten sonra; lehe kanun uygulamasının, 

kararın verilmesi ve infazın bitimine kadar süren süreci kapsadığı hususunun dikkate 

alınmamasıdır. Dava konusu olaya bakıldığında, ihlalin vuku bulduğu tarih 2001, ida-

rece ilk ihlal kararının verildiği tarih 2002 yılı, Danıştay’ın bozma kararı üzerine Ku-

rulca ikinci ihlal kararının verildiği tarih 2006 yılıdır. 4054 sayılı Kanun’daki zamana-

şımını düzenleyen 19 uncu maddenin ilga edildiği ve 4054 sayılı Kanuna tabi fiiller 

kapsamında verilecek idari para cezalarının zamanaşımına ilişkin sürelerin Kabahatler 

Kanunu’na tabi olacağına ilişkin düzenleme ise 2008 yılı tarihlidir. Davacının “idari 

yaptırım uygulamasının mümkün olmaması” ifadesinden yerine getirme zamanaşımını 

kastettiği düşünülebilse de, iddiasının dayanağı olarak soruşturma zamanaşımının dol-

ması gösterilmiştir. Danıştay’ın da kararına soruşturma zamanaşımı süresini konu edin-

diği görülmüş ve değerlendirmesinde Kabahatler Kanunu’nun 20 nci maddesinde (so-

                                                      
328 Danıştay 13. Dairesinin 24.10.2019 tarih ve E. 2019/2906 K.2019/3284 sayılı kararında, EPDK 

tarafından tesis edilen idari para cezasına karşı iptal davası açılmış olmasının soruşturma zamanaşımını 

“keseceği” belirtilmiştir. Bu kararda isabetli olarak, zamanaşımının işlememesi/ durmasından bahsedil-

mese de, kesilme-durma sebeplerinin yalnızca yerine getirme zamanaşımı bakımından söz konusu olacağı 

gözden kaçırılmıştır.  
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ruşturma zamanaşımı) nisbi idari para cezaları bakımından düzenlenen sürenin dolma-

dığı ifade edilmiştir. Davacının da iddiasında ifade ettiği gibi soruşturma zamanaşımının 

dolduğu yönünde bir değerlendirme yapılacak olursa, zamanaşımı bakımından değer-

lendirilmesi gereken, kararın kesinleştiği ana kadar yapılacak olan değerlendirmedir. 

İhlalin tarihinin 2001 yılı olduğu ve Kurul kararlarının 2002 ve 2006 yıllarında verildiği 

göz önüne alındığında, soruşturma zamanaşımının dolmadığı görülebilmektedir. Bunun 

yanında, davacının kastettiğini düşündüğümüz yerine getirme zamanaşımı bakımından, 

sonuç değişmeyecek olsa da; Danıştay’ın soruşturma zamanaşımından ziyade, yerine 

getirme zamanaşımının dolup dolmadığına ilişkin değerlendirme yapmasının daha uy-

gun düşeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca ilgili kararda soruşturma zamanaşımı değerlen-

dirilirken, yukarıda ifade ettiğimiz gibi zamanaşımının işlemeyeceği ve dolayısıyla za-

manaşımının duracağının belirtilmesi, Kabahatler Kanunu’nda zamanaşımının işleme-

yeceği hallerin yerine getirme zamanaşımı bakımından söz konusu olacağının da gözden 

kaçırıldığının göstergesidir.  

 Bunun dışında zamanaşımının idari yaptırım kararlarına karşı yargı yoluna baş-

vurulması halinde işlemeyeceğine ilişkin Danıştay kararında da, kararın sonucunu etki-

lemeyecek ve yapılacak değerlendirme tartışma aşamasında kalacak olsa da; lehe kanun 

tartışmasına yer verilmesinin daha doğru olabileceğini düşünmekteyiz.  
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II. İDARİ YAPTIRIMLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMA-

SININ SONUÇLARI  ve ANLAMI 

 

A. Zamanaşımı Dolan İdari Yaptırımın Hukuki Niteliği 

İdari yaptırım kararı için öngörülen genel kapsamda soruşturma/yerine getirme 

zamanaşımı süresinin dolması durumunda, işlemin büründüğü görünümün tespit edil-

mesi, ona uygulanacak hukuki rejim bakımından pek çok pratik sonuçları da belirleye-

cektir. Zira işlemin hukuka uygunluk kriterine göre, hukuka uygun/hukuka aykırı ol-

ması, hak kazandırıcı olup olmaması gibi unsurlar, aşağıda açıklanacağı üzere, idari iş-

lemin hukuk dünyasındaki varlığını etkileyebilmektedirler.  

Meseleyi, soruşturma zamanaşımı bakımından incelersek, soruşturma zamana-

şımı dolan bir fiil hakkında ortada henüz tesis edilmiş bir idari yaptırım kararı hukuk 

aleminde doğmadığından, hüküm ve sonuçlarının hukuk aleminde görünür kılınması 

düşünülemez. Öncelikle bu noktada zamanaşımının maddi hukuka mı ait olduğu, usul 

hukukuna mı ait olduğu meselesi önem arz etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi, Danıştay’ın yanlış yorumla doğru sonuca ulaştığı kararlarından, zamanaşımının 

cezanın varlığına değil, devletin cezalandırma yetkisine etki eden bir müessese olma-

sından dolayı maddi hukuk kuralı olmaya yaklaştığı; bunun yanında da maddi hukuk 

kurallarının yararlandığı güvencelerden yararlanmaması için hiçbir neden bulunmadı-

ğından dolayı kendine özgü bir müessese olduğunu düşünmekteyiz. Zamanaşımı süresi 

dolan idari yaptırımın hukuki niteliği hakkındaki görüşlerimiz de bu doğrultuda şekille-

necektir. Bunun yanında zamanaşımı süresi dolan idari yaptırımın hukuk dünyasındaki 

varlığı da, bu noktada hukukçuların edindiği paradigmaya göre değişecektir.   

Soruşturma zamanaşımından ziyade; yerine getirme zamanaşımının dolması ha-

linde, idarenin verdiği yaptırım kararının hukuki mahiyeti tartışmaya değer bir mesele 
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olabilir. Zira idari yaptırım kararını veren makam/merciinin verdiği kararın sırf infazı 

için gerekli hareketlere başlamamış/başlamakta ihmalkar davranmış olmasının, söz ko-

nusu işlemi başlı başına hukuka aykırı kılan bir mesele olup olmadığının tartışılması 

gerekmektedir.  

Lehe kanun uygulanması amacıyla, kararın verildiği anda daha uzun zamanaşımı 

süresine tabi olan bir idari cezanın, sonradan yürürlüğe giren mevzuat hükümleri uya-

rınca kararın infazından önce daha kısa süreli bir zamanaşımına tabi olması durumunda 

hem muhatabın lehine olan hükmün uygulanması için başvuracağı yol hem de idarenin 

vereceği kararın tespiti çok da kolay değildir. Zamanaşımı dışındaki hükümlerde lehe 

kanun uygulamasından yola çıkarsak, idari cezayı gerektiren fiilin yapıldığı ve idarece 

cezaya hükmedildiği sürede, ilgili fiilin karşılığı yaptırım eğer kanuni dayanağını yitir-

miş veya yaptırımın ağırlığı azaltılmışsa; bu durumda da iki ihtimal söz konusu olacak-

tır. Ya ilgili mevzuat değişikliği muhatabın idareye işlemin iptali için işlemin tesisinden 

itibaren dava açma süresi içinde gerçekleşip yürürlüğe girmiş ve muhatap dava açma 

süresi içinde idareye başvurmuştur ya da ilgili mevzuat değişikliği işlemin tesisinden 

itibaren işleyecek dava açma süresi geçtikten sonra yürürlüğe girmiş ve muhatap kendi-

sine yöneltilen işlemden sonraki iptal davası açma süresini geçirdikten sonra idareye 

başvurmuştur. İlk durumda hiç tereddüt etmeden denilebilir ki; muhatap, 2577 sayılı 

İYUK’un 11 inci maddesi329 uyarınca, işlemi tesis eden makamın üst makamından, iş-

lemi tesis eden makamın üstü yoksa işlemi tesis eden makamdan, evvelden tesis etmiş 

olduğu cezai nitelikteki işlemi geri almasını/değiştirmesini/yeni bir işlem tesis etmesini 

                                                      
329 “Üst makamlara başvurma:  

Madde 11 – 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alın-

ması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan ma-

kamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma 

süresini durdurur…”. 
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talep edebilir. İdareye bu yönde işlem yapması için yapılan başvuruya “isti’taf başvu-

rusu”330 denir. Ancak Türk hukukunda bilinmektedir ki; yine hukuk devletinin üzerine 

inşa edildiği önemli ayaklardan biri olan idarenin istikrarlılığı ilkesi gereğince, hukuka 

aykırı işlemlerin geri alınmasının idari yargıda iptal davası açma süresiyle sınırlandırıl-

malıdır. Bununla birlikte doktrinin bu görüşü Danıştay tarafından tam anlamıyla kabul 

edilmemektedir. Danıştay 1952 yılındaki İçtihadı Birleştirme Kararıyla331 (İBK) idare-

nin istikrarının bozulmasında süre kısıtını değil; ilgilinin konumunu esas alan bakış açı-

sıyla hareket etmekte, yani hukuki durumdaki değişimi esas almaktadır. Bu duruma ör-

nek vermek gerekirse, Danıştay bir kararında, hukuka aykırı bir şekilde terfi eden bir 

kişinin terfisinin geri alınarak durumunun bozulmasının332 idarenin istikrarına zarar ve-

receğini söylemiştir333. Karardaki çarpıcı ve son derece isabetli bulduğumuz ifadelere 

bu noktada yer vermek uygun düşecektir: “Bir idarî karar aleyhine idarî dava süresi 

içinde ilgililer dava açmazsa işlem kesinleşir ve ilgili bu kanunsuz işlemin sonuçlarına 

katlanır ve katlanmak zorundadır. Şu halde idare de dava süresi sonunda kanunsuz ol-

duğu ileri sürülen işleminin sonucuna katlanmalıdır. Kaldı ki idare böyle hallerde gene 

de imtiyazlı durumdadır. 

Onun aldığı kanunsuz kararın alınmasında en küçük bir katkısı bulunmayan 

idare olunan, süresinde dava açmazsa bu kararın sonuçlarına katlanıyor. Halbuki idare 

kendi ihmali, bilgi azlığı sonucu bu kararı aldığına göre dava süresi geçtikten sonra 

bunun sonuçlarına öncelikle katlanmalıdır….  

                                                      
330 Fransa’da söz konusu başvuru “recours gracieux” olarak adlandırılmaktadır. 
331 Bahse konu İBK, E.1968/8 K.1973/14 sayılı olup 14.06.1974 tarih ve 14915 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanmıştır. Kararın konusu, kanuna aykırı olarak yapılan terfi veya intibak işleminin kanun-

suzluğunun tespitinden sonra, fazla ödenmiş aylık ve ücret farklarının, idarece hangi süre içinde geri alına-

bileceğine ilişkindir. Anılan kararda, idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi 

hallerinde, süre aranmaksızın idarenin kanuna aykırı olarak tesis ettiği işlemini her zaman geri alabileceği; 

bununla birlikte diğer hallerde ise kanuna aykırı olarak tesis edilen kazandırıcı işlemin ise ancak dava açma 

süresi içinde geri alınabileceği hükme bağlanmıştır. 
332 Danıştay 5. D. 04.02.1997 tarih ve E. 1994/7305, K. 1997/241 sayılı kararı. 
333 SEVER, op.cit., 2006 s. 119. 
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Bir idarî işlemin her zaman geri alınması ihtimali tehdidi altında bırakılmasın-

dan doğacak itimat buhranına Yüce Mahkemenin son vermesinin ülke yararına ve hu-

kukun genel ilkeleri doğrultusunda olacağı kanısındayız.”  

İBK’nın idari işlemlerin geri alınmasına ilişkin mülahazaların ortaya konduğu 

kısımda; “Geri alma ve sonuçları konusunu en çok inceleyen Fransız Danıştay'ında 

1922 tarihine kadar hiç bir süre düşünülmeksizin sakat tasarrufların her zaman geri 

alınabileceği karara bağlanmış iken, bu tarihte verilen Dame Cachet karariyle süre 

üzerinde durulmuş ve geri alınacak kararın hak doğuran sakat bir karar olması nede-

niyle ancak dava açma süresi içinde ve dava açılmışsa karar verilinceye kadar geri 

alınabileceği kabul edilmiş ve bu görüş bazı istisnalar dışında bu güne kadar devam 

edegelmiştir. Gerek Türk gerek yabancı doktirinde gerekse yargı kararlarında geri alma 

işleminin, idarî işlemlerin geriye yürümezliği prensibine istisna getirdiği, bu prensibin 

kazanılmış haklarla müesses durumları korumak ve hukuki münasebetlerde istikrar sağ-

lamak ihtiyaç ve zaruretinden doğduğu, ancak hukuka uygunluğu yerine getirmenin de 

bir hukuk kuralı olduğuna göre sakat tasarrufların geri alınarak hukuka uygunluğu sağ-

lamanın da bir zorunluluk olduğundan bahsedilmiş, aynı zamanda toplumda istikrar ve 

güvenlik sağlamanın da hukukun amacı olduğu açıklanmıştır. Bütün bu prensipler göz 

önüne alınarak istikrar prensibinin ağırlık kazanması sonucu dava açma süresi ve 

zaman aşımı müessesesi ortaya çıkmış bulunmaktadır. İptal davası açmak için şahıs-

lara belirli bir süre verilip bu sürenin geçmesi halinde idarî tasarruf sakat olsa dahi 

yapay bir sıhhat kazanır duruma girdiğine göre, yine sakat bir idarî tasarrufun geri 
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alınması için iptal davası açma süresine denk bir sürenin tanınması fikri Fransa'da ge-

rek doktrinde gerek Fransız Danıştay'ında genellikle kabul edilmiştir.” ifadeleri yer al-

maktadır334. 

TAN da, hukuka aykırı bir işleme karşı iptal davası için gerekli sürenin geçiril-

miş olmasının, söz konusu işleme yapay bir sıhhat kazandırdığını yinelemektedir. Bu-

nunla birlikte, belirli bir zaman geçirilmiş olmasının hukuka aykırılıkları da ortadan kal-

dırdığının söylenemeyeceği335; ancak lehlerine belirli hukuki durumlar yaratılmış olan 

kişilerin bunların korunmasındaki meşru yararlarının da sınırsız bir biçimde tartışma 

konusu yapılmasının, hukukun başlıca amacı olan ilişkilerde güven ve istikrar amacı ile 

bağdaşmadığını da eklemektedir. Sonuç olarak da, idari işlemlerin hukuka aykırı da ol-

salar, yargısal başvuru sürelerinin geçirilmesi durumunda, bunun ilgililer lehine yarat-

tığı durumların da korunmasını gerektirdiğini ifade edilmektedir336. Danıştay’ın 1952 

tarihli kararını eleştiren başkanun sözcüsü BALKAR, idarenin kararlarını kendiliğinden 

uygulayabilme imtiyazına sahip olduğunu, dolayısıyla da idare edilenleri her gün yeni 

bir sürprizle karşılaştırmamak için idarenin söz konusu bu imtiyazını sınırlandırmanın 

gerekli olduğunu; aksi takdirde ferdin idare karşısında kazandığı hukuki durumdan emin 

olmasının imkansız olduğunu söylemektedir337.  

                                                      
334 Fransa’daki recours gracieux süresi de işlemin tebliğ edildiği/duyurulduğu tarihten itibaren iki 

aydır. Fransız Danıştayı, isti’taf başvurusu ile kaçırılmış olan sürenin ihya edilmesi noktasında esnek dav-

ranmakta ve hem idari işleme karşı yargısal başvuru yolu hakkında hem de idari başvuru yolu hakkında 

birey lehine kararlar vermektedir. Örneğin, CE’nın 13 Temmuz 2016 tarihli kararında, idari işlemde baş-

vuru yollarının ve süresinin gösterilmemiş olması durumunda iki aylık süre limiti uygulanamayacaktır. Söz 

konusu işlem yüzünden idare de ilanihaye tehdit altında bırakılamayacaktır, dolayısıyla idari işleme karşı 

yargısal yola başvurmanın “makul bir süre” ile sınırlandırılması –makul süreyi 1 yıl olarak tanımlamıştır- 

gerekmektedir denmektedir. İdari işleme karşı yargısal yol dışında, CE süresi dışında yapılan isti’taf baş-

vurusu lehine bakış açısı benimsemesinin pratik gerekçesi de, idari ile kişi arasında yargı dışı çözüm bulma 

süresi tanımak ve yargıdaki iş yükünün azaltılmasını sağlamaktır. CE böylelikle idarenin bir gün tamamen 

hukuksal sınırlar içinde kalıp hukuka dayanan bir erk olacağını ummaktadır.  
335 Turgut TAN, “İdari İşlemin Geri Alınması”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.25, S.2, 

1970 s. 73. 
336 İbid. 
337 K. Galip BALKAR, “Uyuşmazlık Mahkemesinin bazı kararları hakkında düşündükleri-

miz”,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: XIII, N:2, 1958. 
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Sonuca ulaşmadan önce, “hukuka aykırılık”tan ne anlaşılması gerektiği üzerinde 

kısaca durmakta fayda vardır. Hukuka aykırılık literatürde genel olarak suçun unsurları 

arasında değerlendirilmekle birlikte, genel anlamda hukuki sonuç doğurmaya elverişli 

fiilin, norm ile çelişmesidir. Hukuka aykırılık, failin kendisi ile alakalı olmayıp, faile 

göre değişmez ve objektif nitelik taşır338. İdarenin işleminin hukuka aykırı olarak değer-

lendirilebilmesi için, ilgili olduğu norm ile çatışma halinde olması gerekmektedir. Oysa, 

yapıldığı anda hukuka uygunluk karinesinden yararlanan idari işlem, ilgili olduğu mev-

zuattaki usul ve esaslara aykırılığı sabit oluncaya değin, salt zamanaşımı süresinin dol-

ması nedeniyle hukuka aykırı kabul edilemez. Zira önce de değinildiği gibi idari işlem, 

hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. İdarenin hukuka uygun davranıp davranma-

dığının denetimi, bilindiği üzere idari yargı yerlerinde açılan iptal davaları ile mümkün 

olur. Danıştay 6. Dairesi’nin 13.05.1992 tarih ve E. 89/2264, K.91/1101 sayılı kararında, 

“…İptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının tespiti, hukukun 

üstünlüğünün ve dolayısıyla idarenin hukuka bağlılığının sağlanması amaçlandığına 

göre…” denilmiş ve İDDK’nın 02.11.1988 tarih ve E.87/47 K.88/3 sayılı kararında ise; 

“…idare hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davaları, idari işlemler hakkında hu-

kuka uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalar 

olup, iptal davalarında yargı yeri yalnızca hukuksal işlemi inceler, tasarrufta bir sakat-

lık olup olmadığına ve hukuka aykırılık arzedip etmediğine bakar…” 339 denilmek sure-

tiyle, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun tespitinde, iptal davalarında kullanılan öl-

çütlerin esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, zamanaşımı dolan idari yap-

tırımın, idari işlemin hangi unsuru yönünden olursa olsun, hukuka aykırılığı saptandığı 

takdirde, o yaptırım kararı ve karar neticesinde tesis edilmiş olan işlem sakat olacaktır. 

Aşağıda, zamanaşımı bakımından detaylı olarak tartışacağımız üzere, zamanaşımı dolan 

                                                      
338  Neslihan GÖKTÜRK, “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan “Hukuka Aykırılık” İfadesinin İcra 

Ettiği Fonksiyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1,2016, s. 418,419. 
339 Ramazan Çağlayan, İdari Yargılama Hukuku, Ankara, 2014, s.372. 
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idari yaptırım kararının mevzuata aykırı bir yönünün bulunduğu varsayımı ve muhatabı 

lehine yükümlendirici olan sakat bir idari işlemin süre kısıtına tabi olmadan idare tara-

fından geri alınabileceği340 kuramı altında;  dava açma süresi geçmiş olsa dahi, idari 

yaptırıma muhatap kişinin kendisi lehine olan kanunun uygulanması amacıyla idareye 

başvurabilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bir başka anlatımla, soruşturma zamanaşımı 

dolmasına rağmen alınan idari yaptırım kararının veyahut aynı doğrultuda, yerine ge-

tirme zamanaşımı dolmasına rağmen infaz edilen idari yaptırımın hukuka aykırı bir ni-

telik taşıdığı aşikar olduğu belirtildikten sonra, idarenin bu karar/eylemlerinin, genel 

idare hukuku prensipleri doğrultusunda hukuka aykırı idari işlemlerin tabi olduğu rejime 

tabi olmaları gerektiğini söyleyebiliriz.  

Buna karşılık idare, yaptırım kararını verirken henüz soruşturma zamanaşımı 

dolmayan ve fakat infaz aşamasına gelindiğinde ise mevzuat değişikliğiyle soruş-

turma/yerine getirme zamanaşımı dolmuş bir işleminin hukuki mahiyeti sorunsal bir du-

rumdur. ULUSOY, bir “idarenin işlemine hukuka aykırılık lekesi sürülebilmesi için” 

idarenin o işlemi tesis ederken yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırı olması ge-

rektiğini ifade etmekte ve mevzuat değişikliklerinin idarenin iradesinden bağımsız ol-

ması dolayısıyla (!), idarenin işlemi tesis ettikten sonraki mevzuat değişiklikleri sebe-

biyle önceki işleminin hukuka aykırı hale gelmesinin makul olmayacağını savunmakta-

dır. ULUSOY’un bu görüşüne teoride katılmakla birlikte, pratikte mevzuat değişiklik-

lerinin ve idarenin buna bağlı olarak tesis ettiği işlemlerin, yasa koyucunun iradesinden 

çok da bağımsız olmadığını belirtmek gerekir. Bu noktada pratik olarak gerçekleşen 

duruma rağmen, her halükarda bir idari işlemin soruşturma; eylemin yerine getirme za-

manaşımının dolmuş olmasından dolayı o idari işlem/eyleme ULUSOY’un tabiriyle 

                                                      
340 Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, Ankara, 2002, s.177.; Turgut TAN ve Şeref GÖZÜBÜYÜK, 

İdare Hukuku Genel Esaslar, 2014, s. 462. 
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“hukuka aykırılık lekesi” sürülemeyeceğinden, söz konusu işlemler ancak, hukuka uy-

gun idari işlemler gibi idare tarafından kaldırılabilirler. Sonuç olarak, dava açma süresi 

geçmiş olsa dahi, idari yaptırıma muhatap kişinin kendisinin, lehine olan kanunun uy-

gulanması amacıyla idareye başvurabilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Zira bahsettiği-

miz üzere zamanaşımı, idarenin re’sen dikkate alması gerektiren ve kamu düzenini ilgi-

lendiren bir kurumdur. 

Söz konusu işlemin hukuka aykırı kabul edilip edilmemesindeki diğer bir pratik 

önem, zamanaşımı süresi dolan hukuki işlemin tekerrür gibi meselelere etkisi noktasın-

dadır. Bu doğrultuda anılan durumu, soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı bakı-

mından ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Soruşturma zamanaşımı dolmasına rağmen 

muhatabı hakkında tesis edilen idari cezaya ilişkin kararın hukuka aykırı kabul edilmesi 

durumunda, cezaya muhatap olan kişinin, söz konusu kararın daha sonrasında tekerrür 

gibi durumlara esas olmaması bakımından, idarece geri alınması için İYUK’un 11 inci 

maddesi kapsamında idareye başvuru yapıp yapamayacağına ilişkin tartışmaya yukarıda 

yer verilmiştir. Soruşturma zamanaşımı dolmasına rağmen idare tarafından verilen idari 

yaptırım kararının tekerrüre konu olması hakkında Kanun’un 17 nci maddesinin beşinci 

fıkrası yol gösterici olabilecektir. Bu hüküm ve gerekçesi çerçevesinde, idari para cezası 

tamamen tahsil edildikten sonra, cezanın tekerrüre esas olabilmesi bakımından, duru-

mun ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirileceği düzenlenmiştir. Bu hükümden, idari 

para cezasının tamamen tahsil edilmedikçe, öngörülen süre içinde işlenen ikinci kabahat 

karşılığında verilecek para cezasının tayininde tekerrüre esas olamayacağını görmekte-

yiz. Dolayısıyla, soruşturma zamanaşımı dolmasına rağmen idari para cezası verilmesi 

ve fakat tahsil edil(e)memesi durumunda, tekerrür süresi içinde işlenen ikinci kabahat, 

idari para cezasının tayininde tekerrüre esas olamayacaktır. Bu noktada OTACI ve KES-
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KİN’in de belirttiği üzere, tekerrür süresinin başlangıcı, ilk idari yaptırım kararının in-

fazının tarihi; tekerrür süresi ise yerine getirme zamanaşımı olmalıdır341. Dolayısıyla ilk 

verilen yaptırım kararının tekerrüre esas olabileceği yönündeki görüşe katılmamakta-

yız342. Zira Kabahatler Kanunu’nda tekerrüre ilişkin düzenleme olmasa da, özel kanun-

larda tekerrür, idari cezayı ağırlaştırıcı bir neden olarak düzenlenmiştir. Kabahatler ba-

kımından tekerrür, cezayı artıcı bir nitelik arz ettiğinden ve bu anlamda da maddi bir 

nitelik taşıdığından, yerine getirme zamanaşımının tekerrür süresini tayin etmede uygun 

bir ölçüt olduğunu düşünmekteyiz.   

Yerine getirme zamanaşımı dolmasına rağmen infaz edilen idari yaptırım kararı 

aleyhine ilgilinin idari yargıda iptal/tam yargı davası açma yoluna gitmesinden önce geri 

alınmasının söz konusu olup olmayacağı meselesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu noktada yerine getirme zamanaşımı dolmasına rağmen infaz edilen işlemin hukuka 

aykırılığı, geri alınıp alınamayacağı, alınabilecekse ne kadar süre içinde alınabileceğinin 

tespit edilmesi gerekmektedir.  

 Yerine getirme zamanaşımının dolduğunun tespitinin yükümlülüğü, öncelikle 

infaz merciine343 aittir344 ve daha önce de ifade edildiği üzere, hukuka aykırı işlemler 

süre kısıtına tabi olmaksızın idarece tarafından geri alınabilmektedir. Bundan dolayı za-

manaşımı dolduğu halde infaz edilen yaptırımın muhatabının idareye başvurabilmesi 

gerekir. Bununla birlikte, yaptırım türleri yukarıda da tasnifini açıkladığımız gibi, idari 

para cezalarından ibaret değildir. Dolayısıyla idarece yerine getirme zamanaşımı dol-

masına rağmen, hukuka aykırı biçimde tahsil edilen idari para cezasının, ilgilisinin ida-

                                                      
341 OTACI; KESKİN, op.cit., 2014, s. 59. 
342 İÇEL vd., op. cit., s: 366. 
343 Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında infaz mercilerinin, sosyal güvelik kurumları-

nın, mahalli idareler ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil daireleri olduğu öngörülmüştür.  
344 OTACI; KESKİN, op.cit., 2014, s. 68. 
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reye başvurusu üzerine, idare tarafından ilgilisine geri ödenebilmesinde herhangi bir sa-

kınca doğmazken; idare hukuku öğretisinde klasik olarak verilen “yıkım kararı”nın uy-

gulanması sonrasında durum karmaşıklaşacaktır. Bu durumda yaptırımın muhatabının 

idareye başvurduğunda idarenin yıkım kararını geri alması fiilen söz konusu olamaz. 

Yine aynı şekilde, idari para cezası yerine getirme zamanaşımı dolduktan sonra tahsil 

edilen muhatabın ölmesi durumunda, yerine geçen mirasçısına idarenin geri ödemeyi 

yapıp yapamayacağı net değildir. Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, muhatabı-

nın idari yaptırımın geri alınması için idareye başvuru yapması durumunda, fiili veya 

hukuki imkansızlıklar ortaya çıkabilir. Bu konuyu idare hukukçularının ayrı bir tartışma 

konusu yapmasına bırakıp, yerine getirme zamanaşımı dolan idari yaptırıma muhatap 

olan kimsenin iptal ve tam yargı davası açması yolunun en kesin yol olduğunu belirt-

mekle yetiniyoruz. 

 

B. Verilecek İdari Kararlar ile İdari Başvuru Yolları  

Soruşturma zamanaşımının sonucunda kanunun ifadesine göre, kişi hakkında 

idari para cezasına hükmedilemez. Kanun direkt olarak fiil hakkında zamanaşımının 

dolmasıyla doğacak hukuki sonuca değinmiş olup, hukuki sonucu doğurmaya araç olan 

idari kararın ne olacağı konusunda açıklık getirmemiştir. Bu kapsamda, gerek soruş-

turma gerekse de yerine getirme zamanaşımı süresi dolan kararlar aleyhine başvurula-

cak idari yollar da idare hukuku ve ceza hukukunun prensipleriyle tespit edilmeye çalı-

şılacaktır. Hatırlanmalıdır ki; ilgili idari karara muhatap olan kişinin; karar aleyhine di-

rekt olarak yargıya başvurmak yerine, idareye başvurmasının yararları olduğu kadar sa-

kıncaları da bulunmaktadır. İdari başvuru, işlemi tesis eden makamın/ kişinin ilgili iş-

lemi en iyi bilen olmasından dolayı, ne şekilde geri alınacağını ve zararların giderilece-

ğini yine en iyi bilen olması sonucunu doğurur. Bir başka deyişle idare, en az masraf ve 
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en doğru şekilde işlemin hukuk dünyasında yaratmış olduğu yanlışlıkları telafi edecek 

sujedir. Ancak bunun yanında idarenin kendi tesis ettiği işlemi geri almasını beklemek, 

idarenin kendi yaptığı işlemdeki hatayı fark edip, hatasını düzeltmesini beklemektedir. 

Dolayısıyla muktedir olanın her zaman bu doğrultuda davranacağı, hayatın olağan akışı 

ve gerçekleriyle bağdaşmayabilir. Sonuç olarak, idareye başvurudan sonuç alamayan 

ilgili, son çare olarak yargı yoluna başvurmada beis görmeyecektir. Ancak Kanun’daki 

düzenleme uyarınca, yaptırım kararlarını sulh ceza mahkemesi denetlediğinden, bu nok-

tada idari yargı usullerinin uygulanamayacağı açıktır.  

 

1. Soruşturma Zamanaşımı Bakımından   

Genel olarak soruşturma zamanaşımının dava zamanaşımına benzerliği bakı-

mından yapılacak değerlendirme sonucunda, suç bakımından yürütülen soruşturma/ ko-

vuşturma sırasında dava zamanaşımının dolması sonucu mahkemece verilecek karar, 

davanın düşürülmesi kararıdır. Eğer savcıya ihbar edilen bir suç söz konusu ise, savcının 

uzunca bir süre hareketsiz kalmasından dolayı soruşturma süresi zarfında dava zamana-

şımı dolduysa, bu durumunda nasıl hareket edileceği hususunda mevzuatta bir açıklama 

bulunmamaktadır. TANER’e göre345, savcının zamanaşımı süresinin dolmasından sonra 

hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunması halinde, mahkemenin iddianameyi iade 

etmemesi gerekmekte ve iddianameyi kabul edip ardından düşme kararı vermesi gerek-

mektedir. Keza, HAFIZOĞULLARI da savcının kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve-

remeyeceğini, mutlaka kamu davasını açması gerektiğini, düşme kararını ancak hâkimin 

re’sen vereceğini söylemektedir346.  

                                                      
345 TANER, op.cit., 2007, s.121,122.  
346 Zeki HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku Ders Notları, s.685 (aktaran: ibid.). 
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İdarenin yaptırıma tabi bir fiilden dolayı hareketsiz kalmasından dolayı yaptı-

rıma hükmedememesi sonucunda, idari para cezasının verilemeyeceğine dair hüküm de 

göz önüne alındığı takdirde bu konuda, ceza muhakemesindeki gibi, CMK 223/8 mad-

desi uyarınca “soruşturmanın düşürülmesi” kararı verilmesi gerektiği akla gelebilir. 

Yargı kararları347 uyarınca, soruşturma zamanaşımının dolması halinde “idari para ce-

zası verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verildiği bilinse de, tüm bu değerlendir-

meler sonrasında, kabahatler bakımından idari makamın zamanaşımının dolmasını 

re’sen gözetmesi gerektiği hususunda görüş birliği bulunmalıdır. Bununla beraber, ma-

kamın “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı mı yoksa “soruşturmasının düşürülmesi 

kararı” mı vermesi gerektiği konusunda tespitlerde bulunmadan önce, bu iki kurumun 

benzerlik ve farklılıklarının ele alınmasında fayda görülmektedir. Eski CMUK döne-

minde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, beraat kararının gerekçesi olarak kullanıl-

maktaydı. CMK sistematiği uyarınca söz konusu karar; kusurun bulunmaması halleri348 

ve cezasızlık hallerinde349 verilmektedir350. Bu tasnifin pratik gerekçelerin birisinin de, 

fail hakkında kusurun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararının 

verilmesi halinde, kararın adli sicile kaydedilmemesi olduğu düşünülmektedir. Ceza ve-

rilmesine yer olmadığı kararı, kusuru olmayan kişilere beraat kararı verilmesi kadar 

emin olunmayan ama cezaya da hükmedilmesin uygun düşmeyeceği hallerde, bir nevi 

beraat kararı yerine verilen bir hükümdür. Düşme kararı ise, şarta bağlı yargılamalarda, 

                                                      
347 Örneğin, Yargıtay 7.CD. 16.06.2009 tarih ve 15470/7161 sayılı kararı. 
348 CMK md 223/3: “1) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır 

ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması, 2) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin 

yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, 3) Meşru sa-

vunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, 4) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya dü-

şülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.” 
349 CMK md 223/4: “İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen; 1) Etkin piş-

manlık, 2) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı, 3) Karşılıklı hakaret, 4) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı 

hallerinde de sanık hakkında ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.”. 
350 Erkan ŞENSES, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013, S.105, s.381,382. 
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bundan böyle ilgili şartın yerine getirilmesinin söz konusu olmadığı hallerde verilmek-

tedir351. Bu noktada bu iki karar bakımından tercih yapılması gerekli ise, kabahati işle-

yen bakımından daha lehe olan “ceza verilmesine yer olmadığı” kararının, kabahatler 

bakımından uyarlanmış hali olan “idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararı” 

biçiminde verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Zira düşme kararı, artık yargılamaya 

devam edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ortaya çıkan bir durum olup, ceza veril-

mesine yer olmadığı kararından daha az lehedir ve daha az aklanma sağlar. Bunun ya-

nında ceza verilmesine yer olmadığı kararı, ceza hukukundaki gibi, kabahatler huku-

kunda da tekerrüre esas olmayacağından, muhatabının daha lehine görünmektedir. Ay-

rıca, idari işlemin iptali için idari yargıda açılan dava sürerken, idarece yaptırıma ilişkin 

işlemin geri alınması hususunda Danıştay’ın kararları352 bulunmaktadır. Nitekim, zama-

naşımı kurumu da davanın konusuz kalmasına benzer bir hukuki durum yaratmakta ve 

idarenin yaptırım kararı vermesine yer olmadığı ve hatta idarenin yaptırım kararı verme/ 

uygulama yetkisinin elinden alındığı bir durum yaratmaktadır. Yargıtay da, Kabahatler 

Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarında soruşturma zamanaşımı süresi dolan-

lar bakımından “idari para cezası verilmesine yer olmadığı”na hükmetmektedir353. Ne-

tice itibarıyla, Kabahatler Kanunu sistematiği ve ruhu doğrultusunda yaptığımız yorum 

ile, idarenin soruşturma zamanaşımı dolan bir kabahat hakkında “ceza verilmesine yer 

olmadığı” kararı vermesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla idarenin 

artık idari yaptırıma hükmedememesinden dolayı ilgilinin idarenin “tesis etmeye kalk-

tığı” işlemin idarece geri alınması için herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek ol-

madığı düşünülebilir.  

                                                      
351 https://www.tevfikyildirim.av.tr/ceza-davasi-hukum-cesitleri-davanin-dusmesi-davanin-reddi/ 

(Erişim tarihi : 01/12/2019). 
352 Danıştay 8. D. 10.10.1995 tarih E.1994/4863, K.1994/2898; 10. D. 21.01.1986 tarih ve 

E.1985/169, K.1986/31 sayılı kararlar.  
353 Yargıtay 7. CD. E. 2006/1927, K. 2006/15512 sayılı; E.2004/36082, K. 2006/916 sayılı; E. 

2004/1552 K. 2005/10259 sayılı kararlar. 

https://www.tevfikyildirim.av.tr/ceza-davasi-hukum-cesitleri-davanin-dusmesi-davanin-reddi/
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Bunun dışında tartışılması gereken bir konu da, kanunun çeşitli kabahatler bakı-

mından karşılığında idari tedbir olarak öngördüğü mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş-

kin idari kararlar bakımından soruşturma zamanaşımı öngörülmemesi hususundadır. Bu 

tür yaptırımlar bakımından kanun koyucunun zamanaşımını kabul etmediği mi; yoksa, 

kıyas yoluyla TCK’daki el koyma ve müsadereye ilişkin hükümlerin mi uygulanmasını 

öngördüğü meselesi tartışılmalıdır. Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen mülkiyetin ka-

muya geçirilmesine ilişkin idari tedbirin, nitelik itibarıyla müsadereye daha çok benze-

diği söylenebilir; zira müsadere, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesiyle sonuçlanan 

ve kasti suçlar için öngörülen bir güvenlik tedbiri iken; el koyma ise, suç/tehlikenin 

önlenmesi amacıyla veya müsadereye tabi olduğu için bir eşya üzerinde zilyedinin rızası 

hilafına zilyedinin tasarruf yetkisinin kaldırılmasıdır. Müsadere devamlı iken elkoyma 

geçicidir ve müsadereye hazırlık işlemi niteliğindedir354. Müsadere için kural olarak 

mahkumiyet şartı aranmakta iken, mülkiyetin kamuya geçirilmesinde kamu düzenini 

bozan bir hareket yeterli kabul edilmekte ve yaptırım doğrudan doğruya idare tarafından 

uygulanmaktadır355. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi de kural olarak kasıtla işlenen ka-

bahatler karşılığında öngörülen ve idarece verilen bir tedbir kararıdır. Mülkiyetin ka-

muya geçirilmesinin amacı, müsadereye nazaran daha çok uyarı niteliği taşımakta; mü-

sadere ise suçta kullanılan aracın daha ileriki zamanlarda başka suçlarda kullanılmasına 

engel olmaktadır. Müsadere zamanaşımı da, Kabahatler Kanunu’nda olduğu gibi, 

TCK’da ceza zamanaşımına ilişkin hükümler arasında düzenlenmiştir. Buna göre, 70 

inci madde uyarınca, “Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geç-

tikten sonra infaz edilemez” denilmektedir. Görüldüğü üzere TCK’da da müsadereye 

ilişkin dava zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Buna ilişkin olarak HAKERİ, dava ve 

cezanın düşmesine ilişkin sebepler arasında bulunan ve TCK’nın 64 üncü maddesinde 

                                                      
354 Kaynak: http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/meaki.htm (Erişim Tarihi: 16.03.2020). 
355 MAHMUTOĞLU, op. cit., 1995, s. 152. 

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/meaki.htm
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düzenlenen ölüm halinde kamu davasının düştüğü halde, niteliği itibarıyla müsadereye 

tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam edilerek bunların müsaderesine 

hükmolunabilir şeklindeki düzenleme karşısında; davanın zamanaşımıyla düşmesi ha-

linde paralel bir düzenleme öngörülmüş olmadığından, davanın zamanaşımıyla düşmesi 

halinde de müsadereye hükmolunamayacağını söylemektedir. Buna karşılık, CERTEL 

ise tam tersi görüşü savunarak; ölüm halinde de hükmolunabilen müsaderenin, dava za-

manaşımı sebebiyle davanın düşmesi halinde de uygulanacağını söylemektedir356. Ka-

bahatler Kanunu kapsamında bir fiilin soruşturma zamanaşımının dolmuş olmasından 

dolayı idarenin yaptırım kararı verme yetkisinin kalkması sebebiyle, ortada bir yaptırım 

kararı bulunmadığından, haliyle hukuka aykırılığı saptanmış bir fiil de bulunmayacak 

ve dolayısıyla kabahate konu olan aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararının ve-

rilmesi de söz konusu olmayacaktır. En azından, hukuk devleti ilkesine bağlı idarenin 

bu şekilde davranması gerektiğini düşünmekteyiz. Başka ifadeyle, idari yaptırım verme 

yetkisinin soruşturma zamanaşımı nedeniyle kalkması halinde, idarenin mülkiyetin ka-

muya geçirilmesi kararı vermemesi gerektiği kanaatindeyiz.  

 

2. Yerine Getirme Zamanaşımı Bakımından  

Yerine getirme zamanaşımının sonuçları, hem idari para cezaları hem de mülki-

yetin kamuya geçirilmesi yaptırımları bakımından 21 inci maddede düzenlenmiştir. So-

ruşturma zamanaşımı bakımından verilen “idari para cezası verilmesine yer olma-

dığı”na dair karar, niteliği itibarıyla yerine getirme zamanaşımının dolması halinde ve-

rilebilecek bir karar olarak uygun düşmemektedir. Zira yerine getirme zamanaşımı, ve-

rilmiş olan idari bir yaptırım kararının infazı ile alakalı bir kurumdur. Bu kapsamda, 

                                                      
356 Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2013 (aktaran: Kemal GÜNLER, 

“Türk Ceza Hukukunda Müsadere”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, 2014, s.872). 
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 10.3.2011 tarih ve 3613-2950 sayılı kararında, “hükümlü-

nün” muhafaza etmek üzere teslim aldığı hacizli malları 01.06.2005 tarihinden önce 

gerçekleşen geri vermeme biçimindeki davranışının, Kabahatler Kanunu’nda denk ge-

len idari para cezası itibarıyla 3 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğundan ve zamana-

şımı kesen/durduran haller de öngörülmediğinden, hükümlülük kararının kesinleştiği 

18.11.2014 tarihinden itibaren temyiz süresi içinde yerine getirme zamanaşımının ger-

çekleşmesi gerekçesiyle “kamu davasının düşürülmesine” hükmedilmiştir.  

Bunun yanında, uygulamada sıkça karşılaşılan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Ka-

nunu’nun 24 üncü maddesi uyarınca 3167 sayılı Kanun’un 22 inci maddesinde yer alan 

hafif para cezasının idari para cezasına dönüştürülmesi ve idari para cezasının miktarı 

bakımından müsadereye ilişkin kararın da Kabahatler Kanunu’ndaki soruşturma zama-

naşımına bağlı olması nedeniyle, hem müsadere davasının düşürülmesine, hem de “sa-

hibine iade edilmek üzere ilgili mercie tevdiine” karar verilmektedir357. 

 

C. Yargısal Başvuru 

Bilindiği üzere Kabahatler Kanunu ile idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yo-

lunda sulh ceza mahkemesi yetkili kılınmış, sulh ceza mahkemesinin kararlarına karşı 

da kanun yolu niteliği tartışmalı olan itiraz yolu getirilmiştir. Yukarıdaki kısımlarda da 

ifade edilen, idari yaptırım kararlarının ceza hukuku ilkelerine tabi olması gerektiğine 

ilişkin görüşün TBMM Adalet Komisyonunun da benimsemiş olduğu, başvuru yolunda 

sulh ceza mahkemesinin yetkili kılınmış olmasına ilişkin belirttiği şu gerekçesiyle sa-

bittir: “kabahatlerin ve bunlar karşılığında öngörülen idari yaptırım kararlarının bir 

idari işlem olmasının ötesinde, ceza hukukunun genel prensipleriyle yakın ilişki olduğu 

                                                      
357 Yargıtay 7. CD. E. 2004/28720, K. 2005/19789 sayılı; E. 2004/20850, K.2005/14841 sayılı; 

E.2004/18933 K.2005/18302 sayılı kararlar.  
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düşüncesiyle kabahatler karşılığında  öngörülen idari para cezası ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi kararlarına karşı ceza mahkemesine başvurulabilmesini mümkün kıl-

mak”358. Öncelikle belirtilmelidir ki, idari yaptırımlar her şeyden önce idari işlem nite-

liğini haiz olduklarından, Kanun’daki düzenleme uyarınca kabahatlerin yargısal dene-

timlerinin adli yargı yerlerine bırakılması öğreti tarafından tartışılan bir konudur.  

Kabahatler Kanunu’nun ilk halinde yer alan ve bütün idari yaptırımların denetimi 

bakımından adli yargıyı görevli kılan düzenlemeye359 karşı itiraz yoluyla açılan dava 

sonucunda, AYM’nin 22.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih 

ve E. 2005/108, K.2006/35 sayılı kararda, ağır suç oluşturan eylemlerin idare hukukun-

dan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi sebebiyle adli yargının görevli olması gerektiği; 

ancak idare hukuku esaslarına göre tesis edilen bir idari işlemin sadece para cezası yap-

tırımı içermesine bakılarak idari yargı denetiminden çıkarılıp adli yargının denetimine 

sokulmasının olanaklı olmayacağına karar verilmiş ve ilgili hüküm iptal edilmiştir. 

AYM’nin iptal kararı üzerine de kanun koyucu, 2006 yılında yapılan değişiklikle idari 

yaptırımların yargısal denetimi bakımından ikili bir sistem benimseyerek, Kanun’un 3 

üncü maddesini değiştirmiştir. Buna göre, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna 

ilişkin diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde Kabahatler Kanunu’nun; 

Kanun’un diğer genel hükümlerinin ise idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçi-

rilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı hükmü tesis edilmiş-

tir360. Bununla birlikte, yukarıda ayrıca, idari yaptırımların kaynağını bulduğu bazı diğer 

mevzuatta da idari yaptırımların denetiminin ayrı bir sistem ile düzenlendiği belirtilmiş-

tir.  

                                                      
358 Kaynak: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-89-632 (Erişim Tarihi: 23.02.2020). 
359 Kabahatler Kanunun ilk halindeki “Genel Kanun Niteliği” başlıklı 3. maddesi şöyledir: 

“MADDE 3.- (1) Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygu-

lanır.”. 
360 KARABULUT, op.cit., 2008, s.35,36. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-89-632
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 Bunun yanında kabahatlerin adli yargı mercilerince denetimi hususu, farklı ka-

nunlardaki adli yargı denetimi bakımından da AYM’ce tartışılmış ve konu hakkında 

Mahkeme üyelerince bir görüş birliği sağlanamamıştır. Kanun’un 3 üncü maddesi 

AYM’ce iptal edildiğinden ve dolayısıyla Kanun’un idari yaptırımlar bakımından genel 

kanun niteliğini kaybettiğinden, idari yaptırımların yargısal denetimi konusunda zaman 

zaman tereddütler yaşanabilmektedir. Kanun’un 27 nci maddesinin AYM önüne iptal 

davası yoluyla getirilmesinde öne sürülen hususlarda361, Anayasa’nın başlangıç met-

nine, belirlilik ve hukuki güvenlik bakımından Anayasa’nın 2 nci maddesine, hak arama 

hürriyeti bakımından 36 ncı maddesine, idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı de-

netimine tabi olması bakımından 125 inci maddesine, 140 ıncı maddesine, mahkemele-

rin kuruluşunun kanunla düzenlenmesi bakımından 142 nci maddesine, temyiz merciin 

de değiştirilmesi bakımından 155 inci maddelerine dayanılmıştır. AYM söz konusu ka-

rarında, çoğunluk görüşü ile bu itiraz gerekçelerine karşılık, ilgili hükmün Anayasa’nın 

2 nci, 125 nci ve 155 nci maddelerine aykırılık bulunmadığını; ayrıca dava konusunun 

36 ncı, 140 ve 142 nci maddelerle de ilgisinin bulmadığını belirterek iptal istemini red-

detmiştir. Azınlık görüşünde ise; iki üye tarafından 2, 125, 140 ve 155 inci maddelere 

aykırılık olduğu dile getirilmiş ve söz konusu düzenlemenin “adli yargının görev ala-

nını idari yargı aleyhine genişleten bir niteliğe sahip” olduğu ve “idari işlem niteliğinde 

olan idari yaptırımların, Türk hukuk sisteminin kökleşmiş kurumları ve Anayasa kural-

ları gereğince idari yargı denetimine tabi olması gerektiği” ifade edilmiştir. Doktrinde 

de söz konusu düzenleme, idari yargının adli yargıya göre daha az güvence sağlamaya-

cağı, daha hızlı ve ekonomik olduğunun söylenemeyeceği ifade edilmektedir. Ayrıca, 

itiraz yolunun genel mahiyeti itibarıyla gerçek bir kanun yolu olarak değerlendirilme-

mesi gerektiğinden kanun yolu gibi güvence sağlamayacağı, kanundaki itiraz yoluna 

                                                      
361 01.03.2006 tarih ve E.2005/108, K.2006/35 sayılı AYM kararı. ( RG: 22.07.2005 tarih ve 26236 

sayı). 
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ilişkin düzenlemeyle amorf bir denetim mekanizması getirildiği, hal böyle iken adli yar-

gının değil idari yargının denetim mercii olarak görevlendirilmesi gerektiği belirtilmek-

tedir362.  

Buna karşılık AYM 1997 yılında vermiş olduğu kararında363, İmar Kanunu’ndaki 

idari para cezalarına karşı adli yargıya başvurulmasını öngören yasal düzenlemenin yine 

Anayasa’nın 2 nci, 25 nci, 140 ncı , 142 nci, 155 nci maddelerine aykırılığı iddiasıyla 

itiraz yoluyla götürülen başvuru sonucunda, ilgili düzenlemenin, idari yaptırımların 

idari yargı yerleri dışında bir denetim makamına tabi kılınmasının idarenin denetiminin 

etkin ve doğal anlamda yapılmasını, yargılamanın ivedi ve çelişiksiz yapılmasını engel-

leyeceği gerekçeleriyle 125 nci maddeye aykırılık oluşturacağı, bunun yanında 155 inci 

maddeye ve hukuk devleti ilkesini barındıran 2 nci maddeye de aykırılık oluşturacağına 

hükmetmiştir. 

Bunun yanında, 2006 yılında verdiği kararda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-

nunu’nun, SSK’nca kesilecek idari para cezaları için adli yargı yerlerine başvurulmasını 

düzenleyen 140 ncı maddesinin Anayasa’nın 2 nci, 5 nci, 125 nci, 138 nci, 153 ncü ve 

155 nci maddelerine aykırılığı istemiyle itiraz yolu ile götürülen uyuşmazlıkta364 AYM, 

ilgili düzenlemeyi iptal etmiş ve kanun koyucu da bu hükme uygun olarak SSK’nca 

kesilen idari para cezalarına karşı yargı yolunu idari yargı yerleri olarak düzenlemiştir. 

Buna karşılık, UYM’nin 21.11.2005 gün ve E.2005/84 K.2005/105 sayılı kararında365 

Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca, SGK’nın verdiği idari para cezalarının yargısal 

                                                      
362 Ufuk ÇELİK, “Kabahat Kimde? (Kabahatler Kanunu’nda Yargı Yolu)”, Hukuk Gündemi, S. 

4, 2006. (aktaran: Hüsamettin UĞUR, “Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Kabahatler Kanunu’na Göre 

Kanun Yolları (Başvuru ve İtiraz)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.89, 2010). 
363 15.05.1997 tarih ve E.1996/72 K.1997/51 sayılı AYM kararı. (RG: 01.02.2001 tarih ve 24305 

sayı.). 
364 08.10.2001 tarih ve E.2001/225 K.2002/88 sayılı karar. 
365 UYM söz konusu kararda, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu kurallarını göz önüne alarak, Sosyal 

Sigortalar Kurumu tarafından verilen idari para cezalarında görevli yargı yerini adli yargı yeri olarak belir-

lemiştir.  
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denetiminin adli yargı yerleri olacağına hükmetmesi üzerine, AYM, itiraz konusu kura-

lın UYM tarafından getirildiği gerekçesiyle, Anayasa’nın 153 üncü maddesine aykırılık 

oluşmadığına, buna karşılık, “Anayasa’nın değişik maddelerinde kurumsallaşan ve 125 

inci maddesinde belirtilen adli-idari yargı ayrımına ilişkin düzenlemeler nedeniyle idari 

yargının görev alanına giren bir konunun adli yargıya bırakılması noktasında kanun 

koyucunun geniş takdir yetkisi olduğunu söylemenin olanaklı olmadığı”ndan ilgili dü-

zenlemenin 125 inci maddeye aykırılık oluşturduğuna ve iptalinin gerektiğine hükmet-

miştir. 

Netice itibarıyla AYM’nin bakış açısı Kabahatler Kanunu uyarınca kesilen idari 

para cezalarının yargısal denetiminin adli yargı yerlerine bırakılmasının Anayasa’ya ay-

kırı olmadığı yönündedir. AYM’nin bu görüşünün temelinde de, idari yargının bütün 

illerde olmadığı, ilçelerde de bulunmadığı, adli yargıya ulaşımın ise daha kolay olma-

sından dolayı pratik gerekliliklerin bu sonuca varmayı meşru kılması yatmaktadır366.  

  Yargı dışında, öğreti tarafından da idari nitelikteki yaptırımların adli yargıya 

bırakılması eleştirilmektedir. Biz de bu durumun sakıncalara yol açabileceğini düşün-

mekteyiz. Zira, bir idari işlemin hangi usul ve esaslara tabi olarak inceleneceği konu-

sunda bunca yıldır ihtisaslaşan idari yargıdan bu yetkinin alınıp; bu konuda daha az uz-

man olan ve iş yükü nispeten daha ağır olan adli yargıya verilmesinin isabetsiz kararlar 

verilmesine yol açabileceğinden endişelenmekteyiz. İdari yaptırımın, denetim makamı 

olan sulh ceza mahkemesi tarafından incelenmesi sonucu Kanun’un 28 inci maddesine 

göre, ya “başvurunun reddine” veya “idari yaptırım kararının kaldırılmasına” veyahut 

alt ve üst sınırları Kanun’da gösterilmiş olan idari yaptırım kararının “miktarında deği-

şiklik yaparak başvurunun kabulüne” karar verebilir. Sulh ceza mahkemesinin, alt ve 

                                                      
366 SANCAKDAR, op.cit., 2009, s. 85-96. 
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üst sınırları Kanun’da gösterilmiş olan kararının miktarını değiştirerek başvurunun ka-

bulüne ilişkin karar verebilmesinin, yargının idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde, 

yerindelik denetimine mahal veren karar verebilip veremeyeceği tartışmasına girmenin, 

çalışmanın kapsamını çok genişleteceğinden dolayı meseleye değinmemeyi tercih et-

mekteyiz. Çalışma bakımından idarenin soruşturma veya yerine getirme zamanaşımı 

dolan yaptırıma hükmetmesi veya infaz etmesi durumunda sulh ceza mahkemesinin ve-

receği karar, idari yaptırım kararının kaldırılması şeklinde olacaktır. Ancak bu idari yap-

tırım kararının kaldırılmasının mahiyetinin, idare hukukunun genel esaslarındaki kal-

dırma gibi ileriye yönelik sonuç doğurup doğurmayacağı da net değildir.  

 

1. İptal ve Tam Yargı Davası 

Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü maddesinde 2006 yılında yapılan düzenleme ile 

oluşan mevcut durumda, idari yargı yerlerinin yetkili kılındığı idari yaptırımlar; idari 

tedbirler, disiplin cezaları, idari yargıya gidilmesi öngörülen regülatif cezalar ve mülki-

yetin kamuya geçirilmesi kararları, idari para cezaları ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

dışında kalan idari yaptırımlardır ( lisans/ruhsatın sürekli biçimde sona erdirilmesi, ya-

yın durdurulması…). Bunun yanında, idari para cezası/mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

kararı ile birlikte idari yargının görev alanına giren bir idari yaptırım kararının birlikte 

dava edilmesi durumunda görevli yargı yeri idari yargı olacaktır367. Bununla birlikte 

idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi dışında kalan idari yaptırımlar/ted-

birler bakımından dahi adli yargının görevli olması gerektiğini savunan yazarlar da mev-

cuttur. Çalışmanın kapsamı açısından bu noktada adli yargının idari yaptırım kararını 

denetlemede kullandığı ölçütler yerine, idari yargının konusuna giren idari yaptırım/ted-

                                                      
367 ULUSOY, op. cit., 2013, s. 202,203. 
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birlerin incelenme usulleri incelenecektir. Zira adli yargının idari yaptırım/tedbirler ba-

kımından yapacağı denetim ceza ve ceza muhakemesi hukuku esas ve usullerine tabi 

olacaktır. 

Bu kapsamda, soruşturma zamanaşımı dolan idari yaptırım kararının iptal dava-

sına konu olması durumunda ilgili işlemin hangi unsur yönünden iptal edileceğinin tar-

tışılması gerekmektedir. Bu açıdan rahatlıkla denilebilir ki; idarenin soruşturma/yerine 

getirme zamanaşımı dolmuş bir idari yaptırım hakkında takdir yetkisinin bulunmaması, 

idari yargı yerlerinin denetiminin standartlarını saptamak açısından işimizi kolaylaştır-

maktadır. Sözgelimi idarenin soruşturma zamanaşımı dolan bir idari yaptırıma karar 

vermesi veya yerine getirme zamanaşımı dolan bir idari yaptırım kararını infaz etmeye 

kalkması halinde; idarenin zamanaşımına ilişkin esasları uygulamak konusunda takdir 

yetkisi olmadığından dolayı sonuca ulaşmak kolaylaşmaktadır. Doktrinde genel olarak 

kabul gördüğü üzere idarenin takdir yetkisi, idari işlemin yetki368 ve şekil369 unsurları 

üzerinde bulunmamaktadır. Bununla birlikte, amaç, sebep ve konu unsurları üzerinde 

takdir yetkisinin bulunduğunu kabul eden yazarlar da bulunmaktadır. Zamanaşımının 

süre ile yakın ilişkili olmasından dolayı şekil unsuruna; hukuk aleminde doğurduğu so-

nucun kanuna aykırı nitelik taşıması sebebiyle konu unsuruna ilişkin olabileceğini dü-

şündüğümüzden, meseleyi bu iki unsur bakımından inceleyeceğiz.  

Bilindiği üzere konu unsuru, işlemin hukuk dünyasında meydana getirdiği deği-

şikliktir370. İdari işlemin konu unsurunun detaylarına girmeden, genel olarak doktrinde, 

idari işlemin konu unsuru bakımından idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ortak olarak 

kabul görmektedir. Zira idareye bazı durumlarda bir kararı alıp almama, alacaksa hangi 

                                                      
368 Georges VEDEL ve Pierre DEVOLVE, Droit Administratif, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1992,C.I S:530 (aktaran: Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, C.I, 2009). 
369 André de LAUBADERE; Jean-Claude VENEZIA; Yves GAUDEMET, Traité de Droit Admi-

nistratif, L.D.G.J., 15. Baskı, C.I, S.694, Paris, 199. (aktaran: ibid.). 
370 Metin GÜNDAY, op.cit., 2002, s. 124. 
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kararı alma konusunda seçim hakkı tanınmakta371 olup zamanaşımı kurumu idareye bu 

yönde bir hak bahşetmemektedir. Zamanaşımının dolması nedeniyle idarenin vermesi 

gereken karar konusunda idarenin bağlı yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla takdir yet-

kisi bağlamında ulaşmaya çalıştığımız çözüm yolunda, zamanaşımı kurumunun idari 

işlemin konu unsuruyla ilgili olsa da şekil unsuruyla ilgili olsa da sonuç aynı noktaya 

varmaktadır. İdari işlemin şekil şartı ise, işlemin hukuk dünyasında doğarken ve etkile-

rini gösterirken şeklini aldığı kaba benzetilebilir. Bir başka deyişle, hukuki işlemin hu-

kuk dünyasında meydana gelmesi ve etki doğurması için geçmesi gereken yolların bü-

tününü ifade eder. İdari işlemin şekil bakımından sakatlanmasının sonucu ise, sakatlığın 

asli şekil sakatlığı mı yoksa tali şekil sakatlığı olup olmamasına göre değişmektedir. 

Tali şekil sakatlıkları, işlemin iptaline yol açmasını gerektirmeyen, ilgililerinin haklarını 

koruma amacına hizmet etmeyen sakatlıklardır. GÖZLER, tali usul sakatlıklarına örnek 

olarak; karar üzerine etkisiz olan, gösterici nitelikteki sürelere uyulmaması, idarenin ya-

rarına konulmuş sürelere uyulmaması gibi şekil sakatlıklarını372 örnek olarak vermiştir. 

Asli şekil sakatlıkları ise, uyulmaması halinde işlemin iptaline yol açan sakatlıklardır. 

İdari işlemlerin şekil şartlarının, idare edilenlerin güvenliği373 ve hukuki öngörülebilirlik 

için var olduğu kabul edilmektedir. Zira söz konusu şekil şartları sayesinde idareye bu 

vesile ile, işlemini tesis etmeye karar verdiği andan ve tesis edildiği ve işlemin hukuk 

dünyasında sonuç doğurmaya hazır hale geldiği ana kadar düşünme fırsatı tanınmakta-

dır. GÖZLER, bu tür şekil sakatlıklarını ise “yapılan işlemin yönünü değiştirebilecek 

nitelikte olanlar” ve “idare edilenlerin haklarını korumaya yönelik olanlar” olmak 

üzere iki grupta toplamıştır374. Bu noktada, sürelerle ilgili düzenlemelerin, idarenin şekil 

                                                      
371 GÖZLER, op. cit, s.946. 
372 İbid. s.890,891. 
373 Halil KALABALIK, “İdarenin Takdir Yetkisinin Sınırları ve Yargısal Denetimi”, Gazi Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, s.180,181. 
374 İbid. 
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unsuruyla ilgili olduğundan ve idarenin yararına konulmuş/ idare bakımından düzenle-

yici nitelikte olan süreler kapsamına da sokulamayacağından dolayı, bireylerin haklarını 

korumaya yönelik olduğu görülebilmektedir. KANGAL da, soruşturma zamanaşımı sü-

resinin dolmamasını idari yaptırımın (işlemin) şekil unsurlarından biri olarak değerlen-

dirmektedir375.  

 Danıştay İDDK da, disiplin cezalarında öngörülen soruşturma ve ceza zamana-

şımı sürelerine idarece uyulmamasını asli şekil sakatlığı olarak görmüş ve söz konusu 

zamanaşımı sürelerinin kesin ve hak düşürücü nitelikte olduğuna hükmetmiştir376.  Do-

layısıyla idarenin, bir nevi muhataplarını korumaya yönelik olarak getirilmiş zamanaşı-

mına ilişkin sürelere riayet etmemesi ve yaptırım kararı vermesi durumunda, işlemin 

asli şekil unsuru yönünden sakatlanacağını ve iptal davasına da bu yönüyle konu olaca-

ğını düşünülebilse de; şekil sakatlıkları idare tarafından sonradan giderilebilen mesele-

ler olduğundan, zamanaşımı bakımından idarenin böyle bir şansı bulunmamaktadır. Zira 

zamanaşımı, telafisi sonradan mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. İdarenin iş-

lem tesis ederken şekil kurallarına uygun devam etmesi bakımından takdir yetkisi söz 

konusu olmayacağından, idari yargı yerinin bu noktada yapacağı bir denetim yerindelik 

denetimi değil, hukukilik denetimi olacaktır.  Her halükarda, zamanaşımı süresi dolan 

idari işlemin niteliğini idari yargı yeri, ister şekil unsuru yönünden isterse de konu un-

suru yönünden incelesin, varması gereken sonuç değişmeyecektir.  

 Yerine getirme zamanaşımının devletin cezayı infaz etme yetkisini elinden aldı-

ğını düşündüğümüz için, yerine getirme zamanaşımı dolmasına rağmen infaz edilen 

idari yaptırım kararının işlemin yetki unsuru yönünden sakat olduğunu düşünmekteyiz. 

                                                      
375 KANGAL, op.cit., 2011, s.265,276. 
376 Danıştay İDDK 20.02.2013 tarih ve E.2009/993 sayılı karar (aktaran ULUSOY, op.cit., 2013. 

s.229). 
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Aynı şekilde yerine getirme zamanaşımı idarenin aldığı kararı belirli bir süre içinde in-

faz etmesini öngördüğü için, idare o süre içinde davranmayarak işlemi şekil bakımından 

da sakatlamış olabilir. Bunun dışında, yerine getirme zamanaşımı dolan idari yaptırımın 

infaz edilmesi, hukuk dünyasında doğurduğu sonuçlar bakımından konu ile sebep ara-

sında kopukluk da yaratabilir. Sonucun ne olduğu konusunda daha fazla tartışmaya gir-

meden; ister yetki, ister şekil, isterse de konu bakımından olsun söz konusu idari yaptı-

rımın hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği aşikardır. 

 Bunun dışında yerine getirme zamanaşımı bakımından, idarenin yerine getirme 

zamanaşımı dolmasına rağmen infaz ettiği idari yaptırım kararından maddi/manevi za-

rar gören muhatabın idare aleyhine hizmet kusurundan sorumluluğuna dayanarak süresi 

içinde tam yargı davası açabilmesi hakkında tartışılması gereken pek bir husus bulun-

mamaktadır. Ancak bu hususta önem arz eden mesele, idarenin yaptırım kararını ver-

mesiyle infaz aşamasında yerine getirme zamanaşımı süresini kısaltan bir mevzuat de-

ğişikliğinin yürürlüğe girmesi durumunda, yaptırımın muhatabına uygulanmadan, ida-

reye İYUK 11 inci maddesi uyarınca işlemi geri alması için başvurması durumunda hü-

kümde öngörülen sürelere riayet edip tam yargı davası açması hususudur. Onun dışında, 

idare yaptırım kararını infaz ettikten sonra yürürlüğe giren lehe mevzuat değişikliği za-

ten muhatap üzerinde sonuç doğurmayacaktır.  

 

2. Bireysel Başvuru  

AYM’nin idari yaptırımların dolayı birey aleyhine hükmedilen idari yaptırım-

larda, zamanaşımının dolmasına rağmen, verilen ve uygulanan idari yaptırım kararla-

rını, hangi hakkın ihlali olarak gördüğüne ilişkin bakış açısını kavrayabilmek adına ön-

celikle birkaç bireysel başvuru kararını incelemekte fayda görmekteyiz.  
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17.07.2014 tarih ve 2012/1143 sayılı Leyla Daimagüler ve Diğerleri ile 

08.04.2015 tarih ve 2012/1144 sayılı Suat Özen başvurularında, kıyı kenar çizgisi içeri-

sinde kaldığı için tapu iptalinden dolayı tazminat davası açmışlar ve başvurucuların da-

vası, zamanaşımı süresinin aşıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Söz konusu olayda baş-

vurucuların iddiası, tapu iptali kararı 1992 yılında kesinleşmiş377 olmasına rağmen, yı-

kım 2010 yılında yapıldığından, zarar bu tarihte doğmuştur ve Türk hukukunda bu tür 

tazminat talepleri 2007 yılından itibaren mahkemelerce kabul görmeye başlamıştır. 

AYM bu olayda, başvurucuların taşınmazlarının mülkiyetinin 1992 yılında ellerinden 

çıktığını tespit etmiş ve olay 2010 yılında AYM’nin önüne getirildiğinde Mahkeme, 

başvuru konusunun taşınmazın mülkiyetine ilişkin değil, tazminat talebine ilişkin oldu-

ğunu belirterek başvurucuların taleplerini reddetmiş ve söz konusu tazminat talebinin 

mülkiyet hakkı bağlamında değerlendirilmesini mümkün görmemiştir. Bu kararda ça-

lışmanın konusu açısından önemli olan ise, AYM’nin Adalet Bakanlığı’nın başvuruya 

ilişkin göndermiş olduğu görüş yazısında da belirttiği gibi, başvurucuların zamanaşı-

mına ilişkin argümanlarını adil yargılanma hakkı içerisinde eritmiş olmasıdır. Buna 

göre, başvurucuların tazminat taleplerinin zamanaşımının dolması gerekçesiyle redde-

dilmesi esasen Mahkeme’nin zamanaşımıyla alakalı yorumundan kaynaklanmaktadır. 

Zamanaşımı müessesesinin uyuşmazlıkta nasıl uygulandığının, hâkimin takdirine giren 

bir mevzu olduğu, açık bir takdir hatası veya keyfilik olmadıkça bu takdirin denetlene-

meyeceği; zira AYM’nin kanun yolunda gözetilmesi gereken hususları denetleyemeye-

ceği belirtilmiştir. Bundan dolayı AYM’nin kendi denetimi dışında kaldığı gerekçesiyle 

zamanaşımının 2007 yılında başlayacağı yönündeki itiraz açıkça dayanaksız bulunmuş-

tur. Kararın devamında, zamanaşımı müessesesinin özüyle ilgili olarak, AİHM’in Stub-

bings ve Diğerleri/ Birleşik Krallık kararına atıf yapılmış ve süre sınırlaması getiren 

                                                      
377 Yargıtay karar düzeltme talebini reddetmiştir. 
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devletin zamanaşımı gibi müdahalelerinin, devletin takdir yetkisi içinde olduğu ve ula-

şılmak istenen meşru amaçla orantılı oldukça ve hakkın özünü zedelemedikçe Ana-

yasa’da yer alan adil yargılanma hakkının ihlal edilmiş sayılmayacağı ifadeleri tekrar-

lanmıştır.  

AYM’nin, 19/4/2018 tarih ve 2015/10583 sayılı S.N.D.P Ltd. Şti. başvurusu ka-

rarına göre göre, idari para cezasının iptaline ilişkin idareye yapılan başvuruda idari ce-

zanın zamanaşımına uğradığı hususu idarece gözetilmeyerek iptal başvurusunun red-

dine karar verilmesi işleminin adil yargılanma hakkına aykırı olduğu iddiasıyla başvu-

rucu tarafından mahkemeye bireysel başvuru yapılmıştır. İdarece, başvurucuya ait istiap 

haddi fazlası yük taşıdıkları gerekçesiyle  28/3/2011, 6/9/2011 ve 3/10/2011 tarihlerinde 

idari para cezasına hükmedilmiştir. Söz konusu cezalar başvurucuya tebliğ için gönde-

rilmiş, tebliğ edilememeleri üzerine ilanen tebliğe çıkarılmış ve sırasıyla 21/11/2011, 

29/10/2011 ve 25/11/2011 tarihlerinde kesinleşmiştir. Başvurucu, Kabahatler Ka-

nunu’nun 20 nci maddesi uyarınca cezanın kanuni süre içinde tebliğ edilmediği ve ilgili 

mevzuat uyarınca da cezanın düştüğü gerekçesiyle sulh ceza hâkimliğine yaptığı baş-

vuru, mahkemenin gerekçeli kararında başvurucunun bahse konu hususuna yer verilme-

den reddedilmiştir. Başvuruya yönelik yapılan incelemede, Kabahatler Kanunu 20 nci 

maddenin ek cümlesi378 de incelenmiş ve yapılan değerlendirmede, şu ifadelere yer ve-

rilmiştir: “… başvurucunun ayrı ve açık bir yanıt verilmesini gerektiren ve hakkındaki 

idari para cezasının düşmesine neden olabilecek nitelikte olan iddiası tartışılmamış ve 

karşılanmamıştır. Bu nedenle yargılama süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

başvurucunun gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan 

                                                      
378“… (Ek cümle: 13/2/2011-6111/22 md.) Ancak, ( .. ) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu[nda] 

( .. ) belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü 

bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, veril-

miş olanlar düşer. ". 
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gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yar-

gılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi 

gerekir.” 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 12/5/2016 tarihli ve E.2016/52, K.2016/17918 sa-

yılı kararında ise, yine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun aynı ek cümlesine atıf yapı-

larak verilen kararda, “idarenin 8/11/2010 tarihinde vermiş olduğu yaptırım kararının 

posta yoluyla tebliğ edilemediği gerekçesiyle ilanen tebliğ edildiği ve ilgili mevzuat uya-

rınca verilen idari yaptırım kararının verildiği tarihi takip eden takvim yılının son günü 

bitimine kadar tebliğ edilmesinin gerektiği; buna karşılık somut olayda kabahatli şirke-

tin resmi tebligat adresine tebligat yapılmaksızın ilanen tebliğ işleminin geçerli olma-

yacağı yanında, kabahatliye tebliğ işleminin yapıldığına dair herhangi bir delil de bu-

lunamadığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine 

dayanan ihbarname içeriği bu nedenlerle yerinde görülmüştür” denilmiştir. AYM’nin 

bu görüşü doğrultusunda diyebiliriz ki; idare açıkça zamanaşımı ile ilgili bir hususu ihlal 

etmediği sürece, AYM bu hususa girmeyi tercih etmemektedir.  

Bütün bu hususların dışında AYM, kabul edilebilirlik kriterleri çerçevesinde ge-

nel olarak idari işlemlerden kaynaklanan zararların giderilememesine yönelik olarak ip-

tal davasının yanında tam yargı davasının da açılmasını aramaktadır. Örneğin, kaçak 

yapılan binanın belediye tarafından yıkıldığı iddiasıyla mülkiyet hakkının ihlal edildi-

ğine ilişkin başvuruda AYM, başvurucunun yaptırım kararıyla alakalı olarak tam yargı 

davası açmadığı gerekçesiyle başvuru yollarının tüketilmediğine karar vermiştir. 
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3. AİHM’e Bireysel Başvuru Yolu  

AİHS’in idari yaptırımlar bakımından koruma alanı 6 ncı maddenin kapsamıyla 

alakalıdır. Adı geçen maddenin uygulanabilmesi, ya medeni hak ve yükümlülükler ya 

da cezai isnat bağlamında söz konusu olabilmektedir. AİHS’nin 6 ncı maddesinin ilk 

cümlesinde geçen; “Herkes…cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların … mah-

keme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hak-

kına sahiptir.” ifadesindeki “cezai alan” ibaresi AİHM tarafından, üye ülkelerin iç hu-

kuktaki nitelendirmesinden bağımsız biçimde geniş olarak yorumlanmakta ve bu vesi-

leyle idari yaptırımlar alanında da uygulanabilmektedir. AİHM’in en bilinen kararların-

dan olan “Engel” kararı uyarınca, bir olayın, suç isnadı kapsamında AİHS’in 6 ncı mad-

desinin korumasından yararlanabilmesi için, üç kriteri karşılaması gerekmektedir. Bu 

kriterler en genel şekilde, “İddia edilen eylemin ulusal mevzuatta “suç” olarak sınıflan-

dırılması (ilk Engel ölçütü)”; “Eylemin doğası (ikinci Engel ölçütü)”; “Olası cezanın 

muhtevası ve şiddet seviyesi (üçüncü Engel ölçütü)” dür. Söz konusu kriterlerin kümü-

latif olarak bulunması zorunlu olmayıp bunlardan herhangi birinin varlığı durumunda, 

ilgili isnat 6 ncı maddenin korumasından yararlanacaktır. İlk kriter bakımından, ulusal 

mevzuatımızda idari yaptırımlar “suç” olarak adlandırılmadığına göre, ilk kriter karşı-

lanamamaktadır. İkinci ölçüt, ulusal mevzuat ile uygulamaya ilişkin kapsamın, hukuk 

sisteminde bulunan diğer suçlarla karşılaştırılmasını gerektirmekte olup, ilgili hükmün 

toplumun geniş bir kesimini hedeflemesi, suçun vahameti gibi unsurları kapsamaktadır. 

İdari yaptırımlar, ikinci kriter bakımından da suçun doğasının gerekliliklerini karşıla-

masa da, son olarak üçüncü kritere bakmak gerekmektedir. Bu kapsamda son kritere 

bakıldığında AİHM, Öztürk davasında olduğu gibi trafik kazasına neden olmak gibi 

idari para cezasının mevcut olduğu durumlarda, yaptırımın caydırıcı veya cezalandırıcı 

niteliğinin olması durumundan 6 ncı maddenin korumasından mahrum bırakmamak ge-

rektiğini düşünmektedir.  
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AİHM’in Avrupa Konseyi’nin yargı organı olmasından kaynaklı olarak, her şey-

den önce kendisinin Konsey’in tavsiye kararlarını dikkate alması gerektiğini bekleyebi-

liriz. Bu bağlamda Konsey’in 91(1) sayılı kararında idari yaptırımın eylemlerin özelliği 

dikkate alınarak, makul süre içinde çözümlendirilmesi ve yaptırım hakkında makul bir 

zamanaşımının öngörülerek bireyin korunmasının gerektiğini söylenmektedir379. 

AİHM’e göre, kural olarak idari davalar, disiplin hukuku, anayasaya aykırılık 

iddiaları AİHS’nin 6 ncı maddesinin korumasının dışındadır380. Bununla birlikte AİHM, 

bazı idari cezaları hakkında koyduğu kriterler bakımından söz konusu yaptırımların 6 

ncı maddenin korumasına mazhar olduğunu söylemiştir. Zira AİHM, idari yaptırımların 

bir türü olan idari para cezalarının cezalandırıcı ve caydırıcı niteliğini vurgulamakta ve 

bu niteliğinden dolayı idari para cezalarını AİHS 6 ncı maddesi kapsamında değerlen-

dirmektedir. Öztürk v. Almanya kararında AİHM,  uygulanan kuralın genel niteliğinin 

ve verilen cezanın amacının hem caydırıcı hem cezalandırıcı niteliğini vurgulayıp, ce-

zanın amacı bakımından AİHS’in 6 ncı maddesinin korumasından yararlanması gerek-

tiğini söylemektedir. Bu bakımdan, adil yargılanma hakkının unsurlarından olan makul 

sürede yargılanmanın sona ermesi, itham ve sonuçtan en kısa sürede haberdar edilmek 

gibi ilkelerin zamanaşımı müessesesiyle yakından ilgili olduğu söylenebilir. Nitekim 

idari yaptırım kararları da bir idari soruşturma sonucu verilmektedir ve AİHM de adil 

bir süreç için idari yaptırım kararlarının adil bir soruşturma sonucunda verilmesini söy-

lemektedir. Soruşturmanın adil olmasının unsurları arasında da belli bir zamanda yapıl-

masının öngörülmesi, zamanaşımı süresinin belirli ve bilinebilir olması bulunmaktadır.  

Bunun dışında da AİHM, kişiler yönünden ciddi sonuçlara yol açan idari önlem-

lere idari yaptırımlara tanınan güvencelerin sağlanması gerektiğini söylemektedir; zira 

                                                      
379 Kaynak: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fc94c 

(Erişim Tarihi: 09.01.2020). 
380 Feyyaz GÖLCÜKLÜ ve Şeref GÖZÜBÜYÜK, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygu-

laması, Ankara, 2003. (aktaran: OTACI, op.cit., 2006, s.64). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fc94c
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AİHM, idari yaptırımları idari tedbirlerden ayırmada ölçüt olarak maddi kriteri kullan-

makta ve yaptırımın uygulandığı kişi bakımından ağır ve ciddi sonuç doğurup doğur-

madığını dikkate almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 SONUÇ 

Depenalizasyon hareketleri sonucunda idareye yaptırım uygulama yetkisi veril-

mesi şüphesiz, hem yeni bir kurum olmasından dolayı idare tarafından uygulanış esas-

larının bilinmemesi, hem de müessesenin bizatihi kendisinin hangi hukuk düzeni kural-

larına tabi olacağının tam olarak oturmuş olmamasından konu hakkında doktrinin de 

görüş birliği bulunmamasından dolayı uygulamada aksaklıklara sebebiyet verebilmek-

tedir. Bu noktada, bireylerin bizzat özgürlük alanlarına müdahale niteliğinde olan idari 

yaptırımların, potansiyel failleri teşvik etmeden ve mevcut failleri de ödüllendirmeye 

mahal vermeden; kamu düzenini sağlama ve birey hak ve özgürlüklerine minimum mü-

dahale bulunma gayesi bağdaştırılarak yorumlanması gerekmektedir. Edindiğimiz bu 

paradigma çerçevesinde, zaman ile hukuk arasında ilişkinin yorumunda, zamanaşımı, 

bireyin muktedir ile olan ilişkilerini belirli standartlara oturtabilmek açısından önem ta-

şımaktadır.  

Zamanaşımı müessesesi esasen idare hukuku temelli bir kurum olmadığından 

dolayı, uygun düştüğü ölçüde idare hukuku temelinde bu kurumun uygulanmasına açık-

lık getirilmeye ve yorum yapılmaya çalışılmıştır. Bu kurumun idari yaptırımlar bakı-

mından amacının, idarenin kendisi için öngörülen belli bir süre içinde davranmasını teş-

vik etmek olması sebebiyle, uygulamada ve teoride karşılaşılabilecek örnek ve argü-

manlara olabildiğince yer verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda görülebilmektedir ki; 

zamanaşımı müessesesi, özellikle mevzuattaki eksik düzenlemelerden dolayı uygula-

mada sıkıntılara yol açabilmektedir.  

Bunun dışında üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de zamana-

şımı kurumunun lehe uygulanması açısından ortaya çıkacak muhtemel durumların gerek 
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uygulamacılar gerekse de doktrin tarafından değerlendirilmesi olmalıdır. Zira zamana-

şımının, idari yaptırımın muhatabını koruyan bir yönü de bulunduğundan dolayı, bu hu-

susun idare tarafından göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.  

Genel olarak zamanaşımı müessesi özelinde doktrin tarafından yeni çalışmalar 

yapılması, idari ceza hukukunun esaslarının ortaya konulup aydınlatılmasında son de-

rece faydalı olacaktır. Böylelikle bu çalışmalar, zamanaşımının ortaya çıkış amacını ve 

en nihayetinde kamu düzenini gerçekleştirmeye hasıl olacaktır.  
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TEZ ÖZETİ 

Depenalizasyonun var oluşundaki neden sonuç ilişkisinin “neden”ini idari yap-

tırımlar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, idari yaptırımların ortaya çıkışı, önemi, 

hukukun genel ilkeleri ve ulusal hukuk bağlamında tabi oldukları usul ve esaslar açık-

lanmıştır.  Bu doğrultuda Kabahatler Kanunu başta olmak üzere diğer kodifikasyonların 

kapsamından da bahsedilmiştir.  

Zamanaşımının genel itibarıyla hakkın kullanımını engelleyen niteliğinden do-

layı, idarenin idari yaptırımlar vasıtasıyla idare edilenleri cezalandırma yetkisine etki 

ettiği açıktır. Bundan dolayı, zamanaşımının idari yaptırımlarla olan ilişkisinin pozitif 

hukuktaki yansımaları incelenmiştir. Ayrıca zamanaşımının çeşitli idari yaptırımlar ba-

kımından nasıl uygulanacağı ve sonuçları da açıklanmıştır.  

Son olarak, zamanaşımı süresinin dolduğu hallerde idari yaptırımların bürüne-

ceği nitelik yanında, başvurulacak idari ve yargısal yollara da değinilmiştir.  
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ABSTRACT 

 

Administrative sanctions constitute the "cause" of the cause and effect relations-

hip in the existence of depenalization. Within the scope of the study, the emergence and 

importance of administrative sanctions, the procedures and principles to which they are 

subject, are explained within the scope of the general principles of law and national law. 

Accordingly, in addition to the scope of other codifications, especially the Law on Mis-

demeanors, were mentioned. 

It is clear that due to the nature of the lapse of time that prevents the enjoyment 

of the right in general, it affects the power of the administration to punish those who are 

administered through administrative sanctions. Therefore, the implications of the relati-

onship between lapse of time and administrative sanctions were examined. In addition, 

how the lapse of time would be implemented in terms of various administrative sancti-

ons and its consequences were also explained. 

Finally, in addition to the natüre of administrative sanctions where the time bar 

expires, the administrative and judicial remedies to be applied were also mentioned.  

 

 

  

 

 

 

 

 




