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Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 19638395-140.01.01-134143 
Konu : Memnu Hakların İadesi.

29/04/2018

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkraı ında; 
“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçir ıi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe adar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Me ilisin 
seçim karan alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçirr 
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimjn 24 Ha tiran 
2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20/04, 2018 
tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçin lerin 
yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı karan Resmî Gazete’nin 20/04/1018 
tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Anayasa’nın 79. maddesine göre; seçimler, yargı organlarının genel yönetiıjı ve 
denetimi altında yapılmakta, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen i< inde 
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresim s ve 
seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları; incelen e ve 
kesin karara bağlama görev‘ve yetkisi, Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçilin kurullfinna 
ait bulunmaktadır. i

İ
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin 2; fıkras nda; 

"Milletvekili seçilmeyi engelleyecek şartlar ise aynı maddenin ikinci fıkrasında şu şe dlde 
belirtilmiştir. “En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, I amu 
hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır 1 apis 
cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandın ılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, r ;smî 
ihale ve alım satımlara fesat kanştırma, Devlet sırlarım açığa vurma, terör eylemi rine 
katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa 
uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.”

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde; “Aşağıda yazılı olanlar 
milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,
b) Kısıtlılar,
c) Askerlikle ilişiği olanlar,
d) Kamu hizmetinden yasaklılar,
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e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olurs^ olsun 
ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;
1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaça|c 
dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya 
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan v^ya bu 
suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fikrallum 

yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum 
hükümleri yer almaktadır.

Anayasa ve yasalarla, seçimin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen 
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi 
Kurulumuzca, milletvekili adaylarının incelenmesi sırasında ve itiraz sürecinde adi 
kaydında sabıkası bulunan adaylara ilişkin;

"Memnu hakların iadesi kurumu önceden, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanun ı 
121 ilâ 124 ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 416 ilâ 420. madde 
düzenlenmiştir. Ancak 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza 
ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda memnu hakların iadesi kurumu 
verilmemiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde güvenlik tedbiri 
düzenlenmekle beraber, bu yoksunluklarının cezanın infazının tamamlanmasıyla birlikti 
ereceği kabul edilmiş ise de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın milletvekili 
yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinin ikinci fıkrasında ve buna dayalı olarak (la 
Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde bazı mahkûmiyetlerin affa uğramı; 
bile milletvekili seçilmeye engel olacağı belirtilmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi ile ilgisi bulunmayan Ve bu K 
göre bir hak yoksunluğu doğurmayan bu tür mahkûmiyetlerin, bazı özel kananlardaki 
seçim mevzuatındaki aynksı hükümler nedeniyle bir kısım mesleklerin icrası ve seçilme 
çeşitli hakların kullanılmasını imkânsız hale getirdiği anlaşılınca, yasaklanmış] haklara 
verilmesi kurumuna yeniden ihtiyaç duyulmuş ve söz konusu kurum 5352 sayılı Adli 
Kanunu’na 13/A maddesi eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bu madde metninden ve gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, mahkûmiyet hangi 
kanundan kaynaklanmış olursa olsun, hükümlü yönünden süresiz hak yoksu ıluğu 
doğuruyorsa, bu yoksunluğun giderilmesi için, süre ve diğer koşullar gerçekleşti ;inde, 
yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesinin mümkün olduğu dikkate alu arak, 
Anayasa’nın 76/2. maddesinde ve buna dayalı olarak, 2839 sayılı Milletvekili S;çimi 
Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen nitelikte bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle millet rekili 
seçilme hakkını yitirmiş bulunan kişiler, bu haklarına ancak ve sadece, 5352 sayılı Adi Sicil 
Kanunu’nun 13/A maddesi uyarmca, talepleri üzerine mahkemece verilecek "yasaklı nmış

2839 s;

hakların geri verilmesi” kararı ile kavuşabileceklerinin mümkün olması nedeniyle;
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinin (f) fıkrasında beli filen 

suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis 
veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların, kesini işmiş 
cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlükle bulut duğu 
01/06/2005 tarihinden önce işledikleri suçlar nedeniyle mahkum olanların 765 sayılı Türk 
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Ceza Kanunu'nun 121 ilâ 124. maddelerine göre veya 01/06/2005 tarihinde yürürlüğı 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nedeniyle veya bu tarihten sonra işlenen suçlar ned 
mahkum olanların, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddelerine göre mah 
kararlarına ilişkin olarak ayn ayrı memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakları! 
verilmesi) kararlan almalan ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı), onaylı bir ö: 
eklemeleri gerekmektedir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere; Anayasa'nın 76/2 maddesinde ve 
dayalı olarak 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde belertilen n 
bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle milletvekili seçilme hakkını yitirmiş bulurian kişil 
haklarına ancak ve sadece, 5232 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesi uyı 
talepleri üzerine mahkemece verilecek yasaklanmış hakların geri verilmesi kan 
kavuşabileceklerdir."

Şeklinde birçok emsal kararımız bulunmaktadır. (2014/1132, 2011/379)
Bununla birlikte, Kurulumuzun "Siyasi Partilerin Aday Bildirimine İlişkin U: 

Esasların" belirlenmesine ilişkin 27/04/2018 tarihli, 2018/307 sayılı kararında;
1.2839 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde bel 
suçlardan ve (e) bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam biij yıl veyi 
fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş jolanlanı, 
Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 1 
124. maddeleri veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesine 
mahkûmiyet kararlarına ilişkin olarak ayn ayrı memnu haklann iadesi: (yas; 
hakların geri verilmesi) kararlan almaları ve karann kesinleşme şerhli (açjıklamal 
Yukarıda belirtilen suçların niteliği ve cezalann süresi itibariyle 5237 sayılı Türk 
Kanunu'nun 51. maddesine göre mahkûm olduklan hapis cezası ertelene»! 
mahkûmiyet kararlanna ilişkin olarak 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 
maddesine göre ayrı ayn yasaklanmış haklann geri verilmesi kararlan almal 
karann kesinleşme şerhli (açıklamalı),
2. 2839 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı suçla 
ve (e) bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha 
hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da c 
647 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyannca ertelenmiş olanlann,
765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 95/11. maddesine göre, hüküm tarihinden itibarı 
yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarım kanıtlayabilmeleri iç 
konusu tecilli mahkûmiyet kararlarının 30 Nisan 2018'den sonraki tarihli kesin 
şerhli (açıklamalı),
3. 2839 sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirt enler 
dışındaki diğer kasıtlı bir suçtan dolayı 1 yıldan az süre ile ve 5237 sayjılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 53. maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğıracak 
biçimde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalann infaz edildiğine veya infaz 
edilmiş sayıldıklarına ilişkin belgenin,
4. Milletvekili seçilmesine engel mahkûmiyeti olanlar hakkında sonradan uygulama 
yapılarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun değişik 231. maddesi uy nnca 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilmiş olanların buna ilişkin kara|ın, 
onaylı birer örneğini eklemeleri gerektiği, 
şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.
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Kurulumuz Başkanlığına intikal eden başvurularda, kasıtlı bir suçtan dolayı jelirli 
süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan bazı ada; lann, 
süresiz olarak kullanmaktan yasaklandıkları hak yoksunluklarının giderilebilmesine lişkin 
ilgili mahkemelerden talep ettikleri memnu hakların iadesi (yasaklanmış haklara geri 
verilmesi) kararlarında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinle göre hak 
yoksunluklarının sürekli olmayıp belirli süreli olduğu, bu nedenle yasaklanmış veya < evam 
eden bir hak yoksunluğu bulunmadığı gibi nedenlerle memnu hakların iadesi (yasakl inmiş 
hakların geri verilmesi) talebinin reddi ya da memnu hakların iadesine (yasaklanmış ha darın 
geri verilmesine) gerek olmadığı şeklinde kararlar verildiği görülmüştür. Söz konusu a< aylar 
açısından memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararlan verilmqmesi, 
uygulamada ciddi hak kaybına neden olmaktadır.

Kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolal/ı bir 
cezaya mahkum olan bazı adayların herhangi bir hak kaybma uğramaması amacıyla, s resiz 
olarak kullanmaktan yasaklandıktan haklan tekrar kullanabilmelerine imkân tanıyan m :mnu 
haklann iadesi (yasaklanmış haklann geri verilmesi) kararlannı alabilmeleri aday 
olabilmeleri yönünden büyük önem arz etmektedir.

Yüksek Seçim Kurulunun 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76/2, 2839 
sayılı Kanun'un 11 ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesine ilişkin görüşl ri ile 
bu konudaki karar ve genelgelerimizin hukuk camiasına duyurulmasını teminpn, yazı aızm 
internet sayfanızda yayınlanması hususunda;

Gereği takdirlerinize arz olunur.

Sadi GÜVEN
Yüksek Seçim Kurulu jBaşkan
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