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Yapılnıı Oeği�iklik, iV. Kabahatler Knırnnıı'ııdaki De,�işikl(�iıı Zamaıı Yöııiiııdeıı
Uygıılaııması ve Anayasa Mahkemesi Kararının Etkisi, V. 5326 sayılı Kabahatler
Kıııııııııı - Özel Kaııunlar İlişkisi, Soııııç

Esasen ceza hukukuna mal olmuş kabahat kavramı, depenalizas
yon kanunları ya da yeni ceza kanunlarının kabahatleri suç olmaktan
çıkaran düzenlemeleri ile idare hukukunun ilgi alanına girmiştir.
Türkiye'de 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Kabahatler
Kanunu ile, kabahatlere ilişkin rejimde esaslı değişiklikler yapılmış,
kabahatler idari ihlaller dönüştürülmüştür. İdari cezalara karşı baş
vuru yolu başta olmak üzere, yeni düzenlemelerin zaman yönünden
uygulanması konusunda da bu esaslı değişikliklere koşut, esaslı so
runlar ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada, cezai ihlallerin idari ihlallere dönüştürülmesinin
somut fiil bakımında etkisi, Kabahatler Kanunu'nda özellikle idari
cezalara karşı başvuru yollarını düzenleyen hükümler ve bu düzen
lemeler bakımından etki doğuran 1.3.2006 gün ve 2006/35 sayılı Ana
yasa Mahkemesi kararının kimi sonuçları ele alınacaktır.
1. Genel Olarak Kabahat Kavramı

Bilindiği gibi, kabahatler çok uzun bir süre cezai ihlaller arasında
düzenlenmişti. Mevcut ceza kanununun yürürlüğe girdiği 1 Haziran
2005 tarihine kadar Türk hukukunda cürüm-kabahat ayrımı varlığını
korumuştu. 2001 Tasarısı'nda da kabahatler ceza hukuku ihlalleri
arasında kabul edilmişti. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren
Türk Ceza Kanunu (TCK) ile bu ayrım ortadan kaldırıldı. 765 sayılı
TCK, yani önceki ceza kanununda düzenlenen kimi kabahatler, bu
tarihten sonra idari yaptırım gerektiren fiillere dönüştürüldü. Yine bu
tarihten itibaren cezai ihlaller bakımından ortak ve tek bir kavramın,
suç kavramının kullanılması söz konusu olmuştur.
Elbette önceki kanun döneminde de cezai ihlal-idari ihlal ayrımı
vardı. Ancak kabahat dendiğinde, bundan bir cezai ihlal ya da bir suç
türü anlaşılıyordu. Önceki kanun döneminde de söz konusu olan
cezai ihlaller ile idari ihlalleri ayırmak bakımından çeşitli ölçütlerin
önerildiği hatırlanacaktır. Önerilen bu ölçütler arasında bünyesel ni
telikte olanların yanı sıra, biçimsel özelliğe sahip olanları dikkat çek-
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mektedir. Bünyesel ölçütler arasında, ceza ihlallerin diğer ihlallere
göre, toplumsal açıdan daha tedirgin edici olduğu, toplumsal açıdan
daha ağır sonuçlar doğurduğu ya da daha ağır ihlaller olduğu fikrin
den hareket edenler sayılabilir.
Biçimsel ölçütler içinde, müeyyidenin türü başta olmak üzere,
müeyyideye karar veren organın niteliği ile uyguladığı usul de dikka
te alınarak ihlalin gerçek niteliğinin tespit edilmesi önerileri itibar
görmüştür.
Bünyesel ölçütlerin, ayrımın gerektirdiği berraklığı sağladığını
söylemek ise, son derece güçtür. Suç teşkil etmemekle birlikte, öz b a 
kımından ya da bünyesel açıdan ağır idari ihlallerin gerçekleşmesi
mümkündür. Bağımsız idari otoritelerin verdikleri ve vermeye yetkili
oldukları idari cezalar bunun göstergesidir. Bu anlamda bünyesel öl
çütler, sorunu çözmemektedir. Nitekim, ihlalin niteliğini belirlemek
bakımından Anayasa Mahkemesi'nin dahi yararlanmaya çalıştığı
bünyesel ölçüt önerileri, aslında bir bilinmeyenin bir başka bilinme
yen ile tanımlanmasına aracılık etmenin ötesine geçememektedir.
Mahkeme, Kabahatler Kanunu'na ilişkin farklı itiraz başvurularına
ilişkin birden çok karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili ayrıntıları ileriki paragraflar
da ele alınacak olan 1.3.2006 gün ve 2006/35 sayılı kararı (R.G.
22.07.2006 - 26236)'nda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3. mad
desinin ilk fıkrasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede "Ceia
hukukundaki gelişmelere koşut olarak, kimi yasal düzenlemelerde basit nite
likte görülen suçlar hakkında idari yaptırımlara yer verildiği görülmektedir.
Daha ağır sııç oluşturan eylemler için verilen idari para cezalarına karşı
yapılacak lıaşvurularda konunun idare hııkııkıından çok ceza hukukunu il
gilendirmesi nedeniyle adli yargının görevli olması doğaldır. Ancak, idare
hukııku esaslarına göre tesis edilen birıdari işlemin, sadece para cezası içer
mesine bakılarak denetiminin idari yargı alanından çıkarılarak adli yargıya
bırakılması olanaklı değildir" görüşüne yer verilmiştir.
Yine aynı kanunun 27. maddesinin ilk fıkrası ile 28. maddelerine
ilişkin olarak yapılan incelemede de "5326 snyılı Kabahatler Kaııu
nıı'nıın İkinci Kısıııın.da "çeşitli kabahatler" başlığı altında diizenlenen fiil
leri, ağırlıklı olarak 765 sayılı Türk Ceza Kaııuını'nun 526. ve devamı mad-
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delerinde düzenlenmiş olan kabahatler olııştımnaktadır. 5252 sayılı Yasa'
nın 7. maddesiyle, çeşitli yasalarda lıafif hapis veya hafif para cezası olarak
öngörülen yaptırımlar idari parn cezasıııa döııiiştiirülmiiştiir. Yaptırımın
adıııın yasa ile "idari" olarak de<�iştirilınesi11iıı, /Jll tür yaptırım uygulanacak
eylemlerin gerçekle ceza hııkııkıı alanına giren sııç olma özelliklerini etkile
meyeceği açıktır" görüşü dile getirilmiştir.
Kabahatler Kanunu'nun 27. maddesinin ilk fıkrasının ilk cümlesi
nin anayasaya aykırılığı dolayısıyla Danıştay 13. Dairesi tarafından
yapılan itiraz başvurusuna ilişkin kararda da Anayasa Mahkemesi,
"..cezai karakteri ağır basan bıı eylemler açısından verilen idari para cezası
ve/veya miilkiyetin kamuya geçirilınesi yaptırımlarına karşı başvıı runıııı
sulh ceza mahkemesince kanımda bclirtileıı ıısııle göre incelenmesinde Ana
yasa'nın 2., 125. ve 155. maddelerine aykırılık bıılıınmamaktadır" demekle,
idari ihlali, bünyesel olarak ceza ihlaline benzetmek yol.unu seçmiştir
(E. 2006/34, K. 2006/37, T. 9.3.2006, R.G., 6.10.2006 - 26311). Mahkeme,
6.4.2006 gün ve 2006/47 sayılı kararında da aynı değerlendirmeyi
yapmıştır (R.G., 6.10.2006 - 26311).
Bu değerlendirmelerin berraklıktan uzak olduğu açıktır.
Biçimsel ölçütler içinde müeyyideye karar veren organ ile uygu
ladığı usul dikkate değer ölçüt önerileri olmakla birlikte, Kabahatler
Kanunu ile ceza mahkemelerine de kabahatlere ilişkin idari cezalara
hükmetmek yetkisi verilmesi, bu ölçütlerin başlı başına sorunu çöz
mesini güçleştirmiştir. Kabahatler Kanunu'nun 24. maddesinde, "Ko
vuşturma konusıı fiilin kabahat olıışturdıtğıınıtn anlaşılması halinde mah
keme tarafından idari yaptırım kararı verilir" hükmü kabul edilmiştir.
Maddede belirtilen koşullarda, ceza mahkemesi, idari yaptırım kararı
vermek zorundadır.
Bugün için en berrak ölçütün, müeyyidenin türünü esas alan ölçüt
olduğu söylenmelidir. Kabahatler Kanununda da bu ölçüt esas alına
rak kabahat tanımı yapılmıştır. Kabahatler Kanunu'nun 2. maddesin
de kabahatler, idari yaptırım gerektiren ihlaller olarak tanımlanmış
tır.
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il. Suçların Kabahate Dönüştürülmesinin Somut Fiillin
Niteliğine Etkisi
Suçların kabahate dönüştürülmesi, ceza müeyyidesinin uygulama
alanını sınırlayan ve cezanın son seçenek olduğu düşüncesine uygun
bir faaliyet olarak değerlendirilebilir. Suçların kabahate dönüştürül
mesi, kanunların zaman yönünden uygulanması bakımından çözüm
bekleyen kimi sorunlara yol açmaktadır.

1. Genel Olarak
Bir fiilin suç olmaktan çıkarılmasının çeşitli yolları vardır. Kanun
koyucu, sonraki bir kanun ile, önceki kanuna göre suç sayılan bir fiili
açıkça suç olmaktan çıkarabilir. Suç teşkil eden bir fiilin salt idari ih
lale dönüştürülmesi ile de suç olmaktan çıkarılması mümkündür 1 •
Gerek depenalizasyon kanunları, gerek ceza kanunları ile suçun
kabahate dönüştürülmesi duru:nunda fiilin artık ceza hukukunu ihlal
etmediği açıktır. Bu noktada tartışılması gereken, bir depenalizasyon
kanununun ya da depenalizasyon sonucunu doğuran diğer düzen
lemelerin yürürlüğe girdiğ: tarihten önce işlenen ve işlendiği tarihte
suç teşkil eden fiillerin bu kanunlar ile kabahate dönüştürülmesi du
rumunda, idari yaptırıma tabi olup olmayacaklarıdır. Bir fiilin önceki
kanuna göre suç, sonraki kanuna göre idari ihlal oluşturması duru
munda, işlendiği tarihte suç oluşturan fiili kabahate dönüştüren ka
nunda öngörülen idari yaptırım geçmişe uygulanabilir mi? Fiilin,
önceden de ihlal oluşturması dolayısıyla, sonraki kamın ile öngörülen
idari yaptırımın geçmişe uygulanıp uygulanamayacağı öğretide tar
tışmalı olmuşturı.

2. Suçların Kabahate Dönüştürülmesi ve İdari Yaptırımın
Geçmişe Uygulanması Sorunu
Suçların kabahate dönüştürülmesi durumunda, fiili kabahate çe
viren sonraki kanun ile öngörülen idari yaptırımın, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce işlenen fiillere uygulanıp uygulanamaTuğrul Katoğlu, Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Ankara,
Seçkin, 2008, s. 108.
Bkz. Kntoğlu, s. 278 vd ..
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yacağı tartışmasına ilişkin iki temel anlayışın bulunduğu söylenebilir:
Suçu kabahate dönüştüren sonraki kanunun lehe kanun olarak kabu
lü ve geçmişe uygulanması görüşü ile sonraki ihlalin artık cezai nite
lik taşımaması dolayısıyla lehe kanunun geçmişe uygulanması da
dahil ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanmasına ilişkin re
jimin etkisinin olmayacağı görüşü.
Alman hukukunda, depenalizasyon kanunlarının çoğunlukla son
raki lehe kanun olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır3• Yargıtay'ın da
fiilin idari ihlale dönüştürülmesini lehe kanun olarak değerlendirdiği
kararları bulunmaktadır.
Suçun kabahate dönüştürüldüğü durumlarda fiil tamamen huku
ka uygun hale gelmemektedir. Bununla birlikte, fiile ilişkin sonraki
tavsif cezai olmayıp idari niteliktedir. Fiil hukuka aykırıdır, ancak
artık suç değildir. Bu durumda, sonraki kanunun, ceza kanunlarının
zaman yönünden uygulanması rejimi kapsamında ele alınması ve
lehe kanun olarak kabul edilmesi eleştirilmiştir. Bu gibi durumlarda,
ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanması rejimine başvur
mak yerine özel geçiş hükümleri ile konu düzenlenmelidir5.
İtalya' da, kimi depenalizasyon kanunlarında çeşitli geçiş dönemi
hükümleri öngörülmüştür. Örneğin 24 Kasım 1981 tarih ve 689 sayılı
Kanun'un 40. maddesi ile, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce
işlenen ve henüz kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne konu oluştur
mayan suç fiilleri bakımından idari yaptırım uygulanması kabul edil
miştir". İtalyan Temyiz Mahkemesi Birleşik Daireler Kurulu da 1994
yılında verdiği bir karar ile, ilgili kanunda özel olarak bu yönde geçiş
hükümleri düzenlenmediği takdirde, idari yaptırım öngören sonraki
kanunun, önceki tarihli fiiller bakımından uygulanamayacağı sonu
cuna varmıştır. 30 Aralık 1999 tarih ve 507 sayılı kanun Hükmünde
Bkz. Gabriele Fornasari, I principi del diritto penale tedesco, Padova, CEDAM,
1993, s. 37.
Bkz. Katoğlu, s. 281, dipnot 412.
Salvatore Camaioni, Successione di leggi penali, Padova , CEDAM, 2003, s. 40,
41; bkz. Katoğlu, s. 278.
Giorgio Marinucci, Emilio Dol cini; Corso di diritto penale, Parte generale, 2. ed.,
Milano, Giuffre, 2001, s. 272; bkz. Katoğlu, s. 278.
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Kararname ile de 1981 tarihli kanunda öngörülen sistem kabul edil
miştir7.
Türk hukuku bakımından 8 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun'un Geçici 3. madde
sinde bu tür bir geçiş hükmünün bulunduğu görülmektedir. Madde
de, "Bu Kanun hiikiimlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı idari
yaptırıma dönüşen fiiller nedeniyle;
a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde mahkemece,
İdari yaptırım kararı verilir.
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
lığında bulunan işlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın
ilgili dairesinde bulıınan işlerde ise ilgili dairece, bu Kanıma göre işlem ya
pılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava dosyası hiikmii veren
mahkemeye gönderilir" hükmüne yer verilmiştir.
Böyle bir düzenleme bulunmayan haller bakımından sırf bir fiilin
daha önce de cezai ihlal teşkil ediyor olmasından hareketle, sonradan
kabahate dönüştürülen bu fiile idari yaptırım uygulanamaması gere
kir. Nitekim 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 5. maddesinin ilk
fıkrasında, kabahatler bakımından ceza kanunlarının zaman yönün
den uygulanmasına ilişkin temel ilkelerin dikkate alınacağı belirtil
miştir. Geçmişe uygulama yasağının da bu ilkeler içinde olması dola-.
yısıyla, bir fiili kabahat sayan sonraki kanunun yürürlüğü tarihinden
önce işlenen fiillere, yine bu kanunla öngörülen idari yaptırımların
uygulanması mümkün değildir.

111. Kabahatlere İlişkin Yeni Hukuki Rejim ve
Biribirini İzleyen Düzenlemeler
1. Genel Olarak
Yukarıda da değinildiği gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanumı'nun
yürürlükte olduğu dönemde cürüm-kabahat ayrımı kabul edilmişti. 1
Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TCK ile bu ayrım
ortadan kaldırılmış, kabahat adı verilen ·ihlaller artık idare hukuku
Marinucci, Dolcini; s. 272.
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alanına dahil edilmiş, bununla birlikte, konu büsbütün bir idare hu
kuku sorunu haline dönüşmemiştir. Kabahatler Kanunu'nda öngörü
len maddi hukuk ile usul hukukuna ilişkin "genel hükümler" dolayı
sıyla ceza hukukunun bu alana ilgisi devam etmektedir.
Öncelikle "kabahat" kavramının kapsamı tayin olunmalıdır. Yine
yukarıda değinildiği gibi, Kabahatler Kanunu'nun 2. maddesinde,
"Kabahat deyiminden; kaıııırııın, karşılı,�ındn idari yaptırım uygulanmasını
öngördii,�ii haksızlık aıılaşılır" denmektedir. Maddede tanım için kulla
nılan ölçüt, biçimsel bir ölçüt olan müeyyide ölçütüdür. Müeyyidenin
türüne göre, bir ihlalin kabahat olup olmadığı tespit edilecek, karşılı
ğında idari yaptırım öngörülen ihlaller kabahat olarak kabul edile
cektir.
Kabahate ilişkin bu tanımın gerçek ve tam bir tanım oluşturabil
mesi için elbette "idari yaptırım" ifadesinin de anlamı belirlenmelidir.
Zira kanunkoyucu, kabahati idari yaptırım kavramından hareketle
tanımlamıştır. Öğretide çeşitli idari yaptırım tanımları yapıldığı gö
rülmektedir. Kanun' da, kabahatler bakımından uygu lanacak idari
yaptırımlar belirtilmek suretiyle kabahatin tanımında esas alınacak
idari yaptırım tanımı da ortaya konmuştur.
Kabahatler Kanunu'nun 16. maddesinin ilk fıkrasında "Kabahatler
karşılıxında ııygıılaııacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari
tedbirlerden ibarettir" dendikten sonra, ikinci fıkrada, "İdari tedbirler,
mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanıııılarda yer alan diğer tedbirler
dir" hükmüne yer verilmiştir.
O halde söz konusu yaptırımların öngörüldüğü ihlaller, hangi ka
nunda yer alırsa alsın, kabahat olarak kabul edilecektir.

2. İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Bakımından
Kabahatler Kanunu'nda Yapılan Değişiklik
Kabahatler Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihteki haliyle 3.
maddesi, "Bu Knııımıın genel hiikiimleri diğer kanunlardaki kabahatler
hakkında da ııygıılaııır" hükmünü içermekteydi.
Bilindiği gibi, yürürlükteki TCK'nun 5. maddesinde de koşut dü
zenleme olup, özel kanunlardaki düzenleme farkları dikkate alın
maksızın TCK'nun genel hükümlerinin, özel ceza kanunları ya da
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özel kanunların ceza hükümlerinde yer alan tüm suçlar bakımından
uygulanacağını öngörmüştür. Önceki ceza kanununda, kanunda yer
alan genel hükümlerin, "aksine düzenleme" olmaması halinde özel
ceza kanunları bakımından da uygulanması kabul edilmişti.
Yine Kabahatler Kanunu'nun 27. maddesinin ilk fıkrasında ise,
"İdari para cezası ve miilkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin yaptırım kara
rına karşı, kararın tebliği veya tejhiıni tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvıırıınun
yapılmaınış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir" denmektedir.
Kabahatler Kanunu'nun genel hükümleri arasındaki bu düzenleme
dolayısıyla, idari para cezası ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesine
ilişkin yaptırım kararına karşı idari yargı yolu kapatılmıştı.
Daha sonra, Kabahatler Kanunu'nun genel hükümlerin uygulan
masına ilişkin 3. maddesi, 23, 24, 27, 28, 29. maddeleri ile birlikte iti
raz konusu yapılarak Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş, Mahkeme,
2006/35 sayı ve 1.3.2006 günlü kararı ile 3. maddenin ilk fıkrasının
anayasaya aykırı olduğu ve iptali yönünde hüküm vermiştir. Bu ka
rara, idari ihlallerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüte ilişkin tar
tışmalar dolayısıyla giriş bölümünde değinilmişti.
Anayasa Mahkemesi'nin 3. maddenin ilk fıkrasına ilişkin iptal ka
rarı, hatırlanacağı gibi, "idare hukukunu ilgilendiren görece hafif ida
ri ihlaller ve ceza hukukunu ilgilendiren ağır idari ihlaller ayrımına"
dayanmakta olup aslında berrak bir hukuki değerlendirme oluştur
mamaktadır. Hangi ihlalin cezai niteliğinin daha ağır bastığını bün
yesel olarak belirlemek son derece güç, belki de olanaksızdır. Adli pa
ra cezalarına göre çok daha ağır idari para cezası gerektiren idari ih
laller vardır. Bu gerçeği görmek için sadece rekabetin korunmasına
ilişkin olarak verilen idari para cezalarının miktarlarını hatırlamak
yeter. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, idari ihlal-cezai ihlal bakımın
dan bir ölçüt getirmeyip, hukuki kesinlikten uzaktır. Bu yönüyle
Mahkeme, öncelikle berrak olmayan bünyesel ölçütten hareketle ihla
lin cezai niteliğinin tespiti gerektiği görüşündedir. İhlalin niteliği böy
lece belirlendikten sonra, yaptırım kararına karşı idari yargı ya da
adli yargıya başvurulacaktır. Yine Mahkeme'nin anlayışına göre, tüm
idari ihlallerin adli yargıya götürülmesi, hepsinin "ceza hukukunu
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ilgilendirmemesi" dolayısıyla hukuka aykırı olacaktır. Bununla bir
likte, söz konusu değerlendirmenin biçimsel hukuki bir dayanağı bu
lunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararında ayrıca bir geçiş dö
nemi öngörmüş, iptal kararının yürürlüğü bakımından süre vermiş,
kararın yayını tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesini
karara bağlamıştı.
Kararın yayınlandığı 22.07.2006 tarihinden itibaren henüz altı ay
dolmadan bu sefer 5560 sayılı kanun ile yeni bir düzenleme yapılmış
tır. Söz konusu kanun 19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı Resmi Gaze
te' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun'un konuyla ilgili 31.
maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesi yeniden düzenlen
miştir.
Yeni düzenleme şöyledir:
"MADDE 3 - (1) Bu Kanıınıın;
a) İdari yaptırım kararlarına karşı kanım yoluna ilişkin hükümleri, di
ğer kanunlarda aksine hiikiim bulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükiimleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya
geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,
Uygulanır."
Yeni düzenleme uyarınca idari yaptırım kararlarına karşı "başvu
ru" ve "itiraz" bakımından, özel kanunlarda aksine düzenleme ol
madığı sürece adli yargıya başvurulacak, yani sulh ceza mahkemesi
bu bakımdan görevli olacaktır.
Genel hükümler kapsamındaki, içtima gibi diğer düzenlemeler
ise, idari para cezası ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı
nın öngörüldüğü tüm idari ihlaller yani kabahatler bakımından uy
gulanacaktır.

IV. Kabahatler Kanunu'ndaki Değişikliğin Zaman Yönünden
Uygulanması ve Anayasa Mahkemesi Kararının Etkisi
Hatırlanacağı gibi, Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesin_in ilk bi
çimi, bu kanunun genel hükümlerinin, kabahat tanımına uyan tüm
idari ihlaller bakımından istisnasız biçimde uygulanmasını öngör
müştü. Bu kanunun genel hükümleri kapsamında yer verilen ve baş-
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vuruyu düzenleyen 27. madde de istisnasız biçimde uygulanacaktı.
Zira, 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu, idari yaptırımlara karşı başvuru yolunun düzenlenqiği baş
kaca kanunlara göre sonraki kanundu.
Sonraki kanun olan Kabahatler Kanunu'nun 27. maddesi bir usul
hükmü içerdiğinden derhal uygulanırlık ilkesi uyarınca mevcut baş
vurular bakımından derhal uygulanmalıydı. Bununla birlikte, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte devam eden idari iptal davalarına de
vam olunacağı, yeni başvuruların ise, sulh ceza mahkemelerine yapı
lacağı geçici 2 ve 3. maddeler ile hüküm altına alınmıştı. Kanunun
yürürlüğü tarihinden sonraki tüm başvurular bakımından da uygu
lanacağı yolunda da bir kuşku yoktu. Nitekim idari yargı, Kanun'un
yürürlüğe girdiği tarihten sonra birçok görevsizlik kararı vermiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin 3. maddenin iptaline ilişkin kararı, yeni
bir hukuki durum yaratmış görünmekle birlikte, kararın yürürlüğü
bakımından verilen süre içinde, iptal edilen 3. maddenin, ilk yasalaş
tığı biçimiyle uygulanmaya devam etmesi gerekirdi. Yani bu süre
zarfında da genel hüküm olması dolayısıyla 3. madde uyarınca, han
gi kanunda düzenlenmiş olursa olsun tüm kabahatler bakımından
sulh ceza mahkemesi başvuru mercii olarak kabul edilmeliydi.
Henüz altı aylık süre dolmadan bu sefer 5560 sayılı Kan�ın
19.12.2006 tarihinde yürürlüğe girdi. 5560 sayılı Kanun'un 31. mad
desi ile başvuruya ilişkin yeni düzenleme getirilmiştir. Yukarıda de
ğinilen bu yeni düzenleme de bir usul kuralıdır ve derhal uygulan
ması gerekir. Bu durumda, yürürlükteki özel kanunlarda, idari yaptı
rımlar bakımından farklı düzenleme olup olmadığına göre başvuru
mercii belirlenecektir. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte
yürürlükte olup da farklı başvuru öngörülen özel kanunlar bakımın
dan yaptırım kararlarına karşı başvuru, bu özel kanun hükümlerine
tabi olacaktır. 19.12.2006 tarihinde yürürlükte olan özel kanun ile
idari yargı, başvuru adresi olarak gösterilmiş ise, derhal bu hükmün
uygulanması gerekir.
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V. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu - Özel Kanunlar İlişkisi

Konu, Kabahatler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce yü
rürlükte bulunan ve Kabahatler Kanunu'ndan sonra yürürlüğe giren
özel kanunlar bakımından ayrı ayrı ele alınmalıdır.
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun 3. maddesine ilişkin ilk düzenleme, Kabahatler Kamı
mı' daki genel hükümlerin diğer kanunlarda düzenlenen kabahatlere
de uygulanacağını öngörmekle, kendinden önceki kanunların idari
yaptırımlara ilişkin birçok düzenlemesini uygulanamaz hale getir
mişti. Bu durumda pekala bu hükümlerin Kabahatler Kanunu'nun 3.
maddesi uyarınca 1 Haziran 2005 tarihinde örtülü olarak yürürlükten
kalkıp kalkmadıkları tartışılabilir. Zira, 3. madde ile, özel kanunlara
istisna tanınmaksızın, kabahatlere ilişkin genel hükümlerin tüm hu
hık düzeni bakımından uygulanması, bir sonraki kanun hükmü ola
rak kabul eçlilmiştir.
Örneğin idari yaptırımlara karşı İş Kanunu'nda öngörülen başvu
ru yoluna ilişkin hükümler, Kabahatler Kanunu'na göre önceki ka
nun hükmünde olup, bu sonuncuyla çelişmeleri halinde örtülü olarak
yürürlükten kalktıkları kabul edilebilir. Kabahatler Kanunu, 4857
sayılı İş Kanunu'na göre sonraki kanundur.
Hemen yukarıda değinildiği gibi, Kabahatler Kanunu'nun 3. mad
desi, daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, iptal
kararı yürürlüğe girmeden, kanunkoyucu, 3. ınaddeyi değiştirmiştir.
Bu değişiklik de 19.12.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yani söz konusu 3. madde 1.6.2005 ila 18.12.2006 tariMerinde yürür
lüktedir. Bu sürede etki doğurmuştur. Bir kanunun sonradan iptal
edilmesi, iptal kararının yürürlüğe girmesinden önce değiştirilmiş
olması, yürürlükte kaldığı sürede sonuç doğurmasına engel değildir.
Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ya da kanunkoyucu
tarafından değiştirilmesi, yürürlükte olduğu dönemdeki sonuçlarım
ortadan kaldırmaz. O halde, Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesinde
yapılan değişiklik dolayısıyla, 1 Haziran 2005 tarihinde örtülü olarak
yürürlükten kaldırılmış başvuru hükümleri kendiliğinden yürürlüğe
girmez, hukuk düzenine geri dönmez. Bunlar arasında, örneğin Re
kabetin Korunması Hakkında Kanun' da, İş Kanurıu'nda, idari yaptı-
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rımlara karşı başvurunun düzenlendiği hükümler de vardır. Kanun
koyucu, bundan sonra, tekrar bu yönde bir hükmün düzenlenmesini
uygun görebilir ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ya da İş
Kanunu bakımından böyle bir düzenlemeyi kabul edebilir. Ancak
mevcut durumda örtülü olarak yürürlükten kaldırılmış başvuru hü
kümlerinin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ve kanun değişikliği
dolayısıyla kendiliğinden tekrar yürürlüğe girmesi olanaksızdır.
O halde, Kabahatler Kanunu ile zımnen ilga olunmuş hükümlerin
yerine, Kabahatler Kanunu'nda yer alan başvuru hükümlerinin uy
gulanmaya devam edilmesi gerekecektir.
Kabahatler Kanunu'ndan yani 1.6.2005 tarihinden sonra yürürlü
ğe giren kanunlar ile öngörülen başvuru usulü bakımından durum
farklıdır.
Kabahatler Kanunu'mın 3. maddesi bir anayasa hükmü değildir.
5560 sayılı Kamın ile öngörülen değişiklik öncesinde de, değişiklik
sonrasında da, 3. madde, sadece bir kanun maddesidir. Anayasa hük
mü olmadığına göre, bu maddenin uygulanması bakımından yarar
lanılacak ilkeler, tüm diğer kanunlarda olduğu gibi, "önceki kanun
sonraki kanun", "özel kanun-genel kanun" ilişkilerinden kaynakla
nır. Bilindiği gibi, sonraki kanunlarla bir kanunun hükümlerine aykı
rı düzenlemeler yapılmasına engel yoktur. Bu durumda, Kabahatler
Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1.6.2005'ten sonra yürürlüğe giren ka
nunlar ile yaptırım kararlarına başvuru bakımından farklı bir düzen
leme getirilmesi mümkündür. Zira Kabahatler Kanunu, anayasa ol
madığı gibi, bu kanunun ilgili hükümleri anayasa kuralı değildir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu bu gibi durumlara örnek olarak verile
bilir. Kabahatler Kanunu'ndan sonra yürürlüğe giren11 kanunlardan
biri olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'da öngörülen başvuruya iliş
kin düzenlemeler, Kabahatler Kanunu'na göre sonraki kanun hük
mündedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun, 5411 sayılı Bankacılık

"

İlgili 170. maddesi uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, birkaç maddesi hariç
yayınlandığı tarih olan 1.11.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kabahatler Ka
nunu ise, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Kanunu'na göre sonraki kanun olmaması dolayısıyla örtülü yürür
lükten kaldırma gibi bir etkisinin olmayacağı açıktır.
Sonuç

Kabahatler Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle örtühi olarak yü
rürlükten kaldırması olasılığı yüksek olan hükümlerin hukuk düze
nine kendiliğinden geri dönmeleri mümkün değildir. Eğer örtülü ola
rak yürürlükten kaldırılmış iseler, bunlar kendiliğinden ve tekrar
yürürlüğe giremez. Bu hükümlerin yerine Kabahatler Kanunu'nda
öngörülen hükümlerin uygulanacağı açıktır.
Kabahatler Kanunu hükümleri, diğer kanunlarla aynı düzeyde
olduğu ve anayasa kuralı oluşturmadığı için, bu kanun un yürürlüğü
tarihinden sonra yürürlüğe giren kanunlar ile farklı düzenlemelerin
yapılması pekala mümkündür. Nitekim sonraki kanun olan 5411 sa
yılı Bankacılık Kanunu bu tür kanunlara örnektir. Söz konusu kanu
nun 105. maddesinde öngörülen başvuru yolu, bu kanunun yürürlük
tarihi olan l.11.2005'ten itibaren geçerli olan başvuru yolu olarak ka
bul edilmelidir.

