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Davacr ve Ytirtitmenin
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isteyen

Vekili
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:

Av. TUlay EkiciAksov

Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere / ANKARA
: Adalet Bakanlrgr / ANKARA

Davah

Davanln Ozeti
: 2610712016 tarih ve 292g2 sayrh Resmi Gazetede
yaytmlanan' cinsel Dokunulmazh$a Kargr
suglarda Hrikumtu olanlgna uygulanacak redavi
ve
Di$er Yukumlulukler Hakkrndaki Ydnetmeligin; 4.
maddesinin 1. frkrfisrnrn (r) bendinde yer alan
"Tedavi Merkezi" tantmlnln, 6. maddesinin 1.
frkrasrnrn, 7. mQddesinin 1. frkrasrnrn, g.
maddesinin 2' frkraslnda yer alan "Bu yukumliilu$e
karar verilmpden 6nce hukumlu veya
yuktimlunun onayl aranmaz" geklindeki
son cumlesinin, 15. mad(esinin 1. ve 4. frkralannrn
hukuka ayktn oldudu, 7' maddesinin 2. ve 3.
frkralarrnrn ise eksik duzenleme igerdigi ileri

surulerek iptari ve yurutur mesinin durduru rmasr istenirmektedir.
Danrstay Tetkik
: Ahmet Faruk Ozer

Hakimi

Diigtincesi

sayt|tKanununrffi''ff:l":ffi;",;il"j[1fll-ff]1l;;',":fl,J.,#
tutulma ve tedavi amaglt programlara katrlma yukumlulugune
intfz hakimi kararryla karar
verilebileceoi' buna iligkin usul ve esaslarrn grkarrlacak
yorl-retmelikle duzenlenece$i

belirtilmektedir.

5275 sayllr Kanunun 108. maddesine dayanrlarak
grkartrran {ava konusu yonetmelikte,
cinsel suglardan htikumki olanlartn trbbi tedavilerine
ve iyilegtirrfre programlarrna yonelik
hukumlere yer verilmekle birlikte, Yonetmeli$in
7. maddesinin 1. frlirasrnda,,ile cinsel istejin
azalmasnt veya yok edilmesini saQtayan y6ntemdir."
ifadesine y$r verilerek Kanunda yer
almayan bir tanrmlamaya gidildigi ve bu suretle
Yasakoyucunun amagladrgr ,,trbbi tedavi,,
kavramtndan ayrtlarak cinsel istegin yok edildi$i
bir "yontem,, benimsefidi$igorulmektedir.
Bu haliyle Yonetmeli$in 7. maddesinin 1. frkrasrnda
yer alan ,ile cinsel iste4in
azalmasnt veya yok editmesini saQtayan y6ntemdir."
ifadesinin,
idareye verdi$i
duzenleme yetkisini agtl$r sonucuna ulagrldr$lndan, ydnetmeli$in fianunun
bru krsmrna yonelik olarak
yu*itmenin du rdurur mas r isteminin kaburu
gerektigi dugunurmektedir.
TURK

ruilleriADINA

Htikum veren Danrgtay onuncu Dairesince,
davafu idarenin Favunmasr ve ara
kararr
cevabr alrndrktan sonra incelenmesine karar
verilen yUrUtmenln durdurulmasr istemi,
savunmanln ve ara karart cevablntn geldi$igdrulmekle
yeniden incelefrdi, geregi gortiguldu:
Dava; 261a72arc tarih ve 29782 sayrlr
Resmi Gazetede yayrmranan, cinsel
Dokunulmazlr$a Kargr suglarda Hukumlu
olanlara uygulanaqak Tedavi ve Diger
Yuktimltlltikler Hakkrndaki Ydnetmeli$in;
4. maddesinin 1. frkrasrnr4 (r) bendinde yer
alan
"Tedavi Merkezi" tantmtntn, 6' maddesinin
1. frkrasrnrn, 7. mad{esinin 1. frkrasrnrn, g.
maddesinin 2' frkrasrnda yer alan "Bu yukumluluQe
karar verilmedgn once hukumlti veya
yukumliinun onayl aranmaz" geklindeki
son cumlesinin, 15. maddesinin 1. ve
4. frkralarrnrn
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hukuka aykrrr oldu0u, 7. maddesinin
s0rUlerek iptali istemiyle agrlmrgtrr.

2. ve 3.

frkralarrnrn

ise ekpik

2709 sayrlr TUrkiye Cumhuriyeti Anayasastntn;
12.
baglr, dokunurmaz, devredirmez, vazgegirmez
temer hak ve nu,,1*u",,"r&Jil,b'il
maddesinde; herkesin, yagama, maddi ve manevi
varrr$rnr koruma u" g"rigti;rfu"fr$i
'uu"ut
oldu$u' trbbi zorunluluklar ve kanunda yazth
haller drgrnda, r<igiiin
butunligune
dokunulamayaca$r; rrzasr olmJdun- oiti*."l
ve trbbi deneytere tpbi tutulamayacagr hukme
ba$lanmlgtlr.

Dava konusu ydnetmeligin hukuki dayanagr
olan

S27S

Tedbirlerinin infazr Hakkrnda Kanunun 10g.
maddesinde:
"(1) Tekerrur hatinde igrenen sugtan
dolayt mahkhm orunan;
a) AQtrragtrnrmry maebbet hapis cezastnrn
otuzdokuz ytrrntn,
b) Muebbet hapis cezastntn otuzhg yrltnrn,
c) SArefi hapis cezasrntn d1rtte hgt)niln,

infaz kurumunda iyi hetti olarak
yararlantlabilir.

gekilmesi

ekleneQek

GUvenlik

miktar, tekerrtire esas

(S) ikinci defa tekerrur hAkumlerinin uygulanmast
durulnunda,

saltverilmez.

ve

durumundQ, kogu!lu salwerilmeden

(2) Tekerrilr nedeniyle kogullu salwerme
sriresrne

altnan cezantn en aQtnndan fazla olamaz.

sayrlr Ceza

htjktd(i

kogultu

ft) Hdkim' mtikerrir hakkrnda

bir

cezantn infaztnrn tamamranma$tndan
sonra bagramak ve
yldan az olmamak uzere denetim suresr
belirler.
(5) Tekerrar dolayrsryla be!irlenen denetim
sriresinde, koputtu salwerilmeye itigkin

hAktimler uygulanrr.

(6) Hdkim' mukerrir hakkrnda denetim
saresinin uzaillmasrnp karar verebitir.
Denetim
sr/resi en fazla beg yila kadar uzatrlabilir.

(7) (Ek: 18/6/2a14-6545/82 md.) cezanm
infazr tamamlandlktan sonra devam
eden
denetim suresi iginde' bu madde hukamlerine
g6re kenditerine

ytil6renen yaktimtuluklere ve
yasaklara aykrn hareket eden mtikerrirler,
infaz hdkimi karart ile di$iptin hapsine
tabi tututur.
Disiplin hapsinin suresi on beg gi.)nden
az ve LiQ aydan fazra oramaz.
(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md)
Qocuga kargt iglenen bir suftan dorayt aQtr6gt*6ry
maebbet hapis cezastna veya muebbet
hapis cezastna mahkfumiyQt hiltinde
birinci fikradaki
kogullu saltverilme stireleri uygulantr.
(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md') Birinci
frkradaki koguttu satn/prme surereri,
26/9/2004
tarihli ve 5237 sayrlt Turk ceza Kanununun
102 nci maddesinin ikirJci fikraanda
tantmlanan
cinsel saldtn sugundan, 103 tincu maddesinde
tantmlanan goquklann cinsel istismarr
sugundan' 104 tincil maddesinin ikinci
ve ugdncu frkrastnda tantmranpn resit
otmayanla cinser
iligki sugundan' l BB inci maddesinde
tantmlanan uyugturucu veya uyartcr
madde imar ve
ticareti sugundan dolayr hapis cezastna
mahkhm oranlar hakkmda da uygutanrr.
1gg inci
madde harig olmak tizere bu suglardan
dolayt hapis cezasna maftk*m olanlar
hakknda,
cezantn infan strasrnda ve kogultu
salweritdikteri takdirde denetim sriresl
iginde, agaQtdaki
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a/ Trbbitedaviye tabi tutulmak
b)

ledavi

c) SuQun

I

{t

katilmak

maddurunun oturduSu

yasaklanmak

-:;

ve gal6ttgr yerleSim

bplgesinde

d) MaQdurun bulunduQu yerlere yaklagmaktan
yasaktanmak
e) Qocukrarra bir arada ormayr gerektiren
bir ortamda
f) Qocuktar haktunda bakm ve g,zetim yukumttjtaQr:i:
yasaklanmak

;:,#,:;:i::f;y7rl!

",*"n ",
(10) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md') Dokuzuncu
frkra hl(umteri gocukrar hakknda
uygulanmaz.
(11) (Ek: iA/6/2014-6545/A2 md.)
Bu maddenin
itiskin usut ve esastar, saQ,k Bakantgtnrn
ta

rafi nd a n

t:::;x'v:#;i:

s^rusti

'^::i"i^;:;::;;

z rr an a n yo netme l i kr e d u ze n r e n i r.,, h ukmune
yer verirmi$tir.
Anrlan Kanun maddesine dayanrlarak
26/0712016 tarih ve 2g7g2sayr1
Resmi Giazetede
davaya konu cinsel Dokunulm azl$a
Kargr suglarda Hukumlu olanl$ra
Uygulanacak redavi ve
Diger Yukumrurukrer Hakkrndaki y.netmerik
yayrmranarak yurtirruge
0irmistir.
1. maddesinde yonetmetigin amacr; 26tg/2004
tarihti""{
sayrtr Trirk Ceza
Kanununun 102' maddesinin ikinci
frkrasrnda tanrmlanan cinsel u"r,n,
ros. maooesinde
tantmlanan gocuklarln
ha

U;;

cinsel istismarr ve 104. maddesinin
ikirici ve uguncu frkrasrnda
tanlmlanan regit olmayanla cinsel
iligki suglanndan hapis cezgsrna mahk'm
olanlarrn,
cezalartntn infazt strastnda ve kogullu
sahverildikleri tak<lirde d$netim
suresi iginde tebi
olacaklart yukrimltiluklerin, trbbi tedavilerin
ve iyiregtirme progrqmrarrnrn berirrennresi

ire
bunlarln uygulanmasrna iligkin usul
ve esaslan duzenlemek olarak
tarf rmlanmrgtrr.
5275 saylfu Kanunun 108' maddesinin
9. frkrasrnda, cinsel
fr.rgfardan htlkrim g;iyenler
hakkrnda cezanln infazt strastnda
veya kogullu sahverildikleri takdifcle
denetim stlresi iginde
maddede belirtilen tedavi veya yi.ikumluluklerden
bir veya birkagrnp infaz hakimi tarafrndan
karar verilece$i hukmune yer verilmigtir.
Madde metninde tedavilrin tanrmr yaprrmamakra
birlikte uygulamantn nastl olaca$r
konusunda ayrrntrrr duzenremeyq
de gidirmemigtir. Ancak
108' maddenin 11' frkrastnda, konuyla
ilgili usur ve esaslarn sqohk Bakanrrgrnrn
gorugu
Adalet Bakanfu$r taraftndan haztrtanan
yCInetmerifi[e duzenrenecegi
kurara

ffi:ffiretiyle

Anayasada

kiginin vUcut bUtrinlugtine
dokunulamayaca$r hukme ba$lanmak
suretiyle, kiginin u*rt btitunki$ii
ve kigi dokunulrnazlrgr
Anayasada guvence altrna ahnmrgtrr.
Buna g6re ancak' kanunda aglkga
belirtilmek, srnrn ve kapsamr
r;izilmek suretiyle kiginin
vucut biltunlu$une y6nelik dtizenlemeler
getirilebilecektir.
Bu kapsamda Y<inetmeli$in
dava konusu 7. maddesinin
1. fikrasrnrn incerenmesi:
Ydnetmeli$in "Tlbbi tedaviye
tabi tutulmak" bagrrkrr 7. maddesinin
1. frkrasrnda tedavinin
tantmt yaprlmlgtrr' Buna g6re;
"Tedavi, tanrmda belirtilen
hukumfulel"e yonelik olmak
ayakta veya yatarak,
tszere,

ilagla veya ilagsrz olarak
veyahut her

4,

-; l$;
.$ #'
1- d.

iki u$ul ite cinsel durtrinUn
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azaltrlmasrna veya denetimine y6nelik
tedaviler ile cinsel istp$in azalmaslnr \ieya yok
edilmesini saglayan ydntemdir." ifadesine yer
verilmigt

5275 sayrrr Kanunun 10g. maddesinde "tedavi,,del
belirtilmemistir. ovsa Anayasanrn 17. maddesir
uyarnca,ffiril'"11';tXffi;::rl;ff;
duzenlemelerin ancak kanun la yap lmas r
Sartttr.
Bu sebeple; kigilerin vUcut bUtunlUgUnu ilgilendiren
r

ve
sonugrar dogurabirecek niterikte uyguramarar
igeren bir duzen
orugturan "tedavi" tanrmrnrn Anayasanrn
17. maddesi kapsa

Kanunun ongdrdugu srnrrlar igerisinde y6netmelik
hukun

ielafisi mUmkUn olmayacak
n en temel grkrg noktasrnr
Kanunda belirtilmesi ve
aktarrlmasr gerrekirken,

Kanunda srnrrrarr berirsiz "tedavi" kavramrnr
da agar niterikte ,,yo
igeren daviaya konu
duzenremede hukuka uyadrk burunmamakta
orup, uyguranmasr halinde telafisi g0g
veya
imkansrz zararlara yol agabilece$i son
ucu na varr lmaktad r.
r

Dava konusu ycinetmeli$in 4. maddesinin
1. flkrasln (t) bendinde )rer alan
"Tedavi Merkezi" tanlmlnrn, 6. maddesinin
1. frkrasrnrn,
maddesinin 2. ve 3.
ftkralarlntn, 8. maddesinin 2. frkraslnda yer
,,Bu
alan
vtikrimlii
karar verilmeden rince
hriki'imrri veya ytiktimriinrin onayr aranmaz.,
gekrindeki son
nin, 15. maddersinin 1.
ve 4. flkralarrntn incelenmesi:
Y6netmerigin yukarrda berirtiren maddererinde
kurumtara, tedavive karar verme srirecine
ve hiikumrrT,:'rflffi,:,Jr:it;ffi"1T:'r:tn1n;
kurallara yer verildi$i gorulmekte olup,
anrlan drizenlemeler

yonundqn bu agamada yrirtitmenin
durdurulmasrnr gerekri krracak garflarrn
orugmadrgr kanaatine varrrmaftadrr.
Agtklanan nedenlerle, 2577 sayrh idari yargrlama
Usulu Kanunu,nun 27. maddesinde
ongorulen kogullarrn ktsmen gergeklegti$i
anlagrldrgrndan, z6/arDp16 tarih ve
29Tg2 sayilr
Resmi Gazetede yaytmlanan, cinsel Dokunulmazhga
Kargr suflarda Hukrimki olanlara
uygulanacak redavi ve Diger yukumrutukrer
Hakkrndaki yonetmerigir!;
(1) 7' maddesinin 1' flkrastntn
tamamtnrn yrirutulmesinin durdr-irulmasrna
oygokrufluyra,
(2)7' maddenin 1. frkrasrnda yer aran ',ire
cinser iste

saltavan vdntemdir." ibaresinin yuruturmesinin

oygokluguyla,

durdurr,-tj;:t:t$:i:

"7;{:-r::-'j[:::'

(3) Y.netmerigin 711. maddesi drgrndaki
dava konusu hufirimlerine ydnelik
olarak
yUrtitmenin durdurulmasl isteminin
reddine.

bu karartn tebli$ini izleyen gunden
itibaren yedi (7) gun iginde idari
Dava Daireleri
Kuruluna itiraz edifebilece$inin taraflara
duyurulmas na, 07ft612017 tapihinde
karar verilcli.
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Ydnetmeli$in dava konusu 7. maddesinin
1. frkrasrnrn
ydnelik olmak uzere, ayakta veya yatarak,
ilagla veya ilagstz
cinsel drirtunun azartrrmasr veya denetimi
tedavirer orarak berirti
gelen krsrmda ise; cinsel iste$in azalmasl
veya yok edilmesi
Bu kapsamda S2TS sayrh Kanunun 10g.
maddesinin ancak
duzenleme yapma yetkisi verdi$i, ancak
anrran yonetmerik huk
nitelikte ve "tedavi"den ayrr orarak cinser
iste$in azarmasr
"y6ntem" belirlendi$i g6rUlmektedir.

n;

hukUmlUlere

k veyahut her iki usul ile
ig, "ile" ba$lacrndan sonra
olarak kabul edilmigtir.
"tedavi" konusunda idareve

ile kanun hukmunri agar
yok edilmesi geklinde bir

Bu durumda' Kanunda idareye "tedavi"
amaglr yonetmelik prkarma konusunda
verilen
yetkiyi agar nitelikte d{izenleme igerdi$i
.vv'v,vr sonucuna
yonetmeri$in 7
-vruuura varrldr$rndan,
varrorgrndan, yonetmelidin
7. marrr{aeinin
maddesinin 41.
isteoil azatmastnt veya yok edit\esini
sa,tayan y*ntemdir,,
'r vuv'qvQ'I
vvttrvlttutr'
ibaresine yonelik olarak yiir1tmenin
durdurulmasr isteminin
tamamrna vdnerik orarak veriren
vurutmenin durdururmag
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