
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI
 27 5

SIRA SAYISI: 323
Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve 
109 Milletvekilinin Türk Ceza Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/4290) ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Adalet 

Komisyonu Raporları



‒ 2 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 323)

.

Not: Bu Sıra Sayısına; elektronik ortamda
“https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KomisyonRaporlari” 
internet adresindeki sorgu sayfası üzerinden erişilebilmektedir.

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı



‒ 3 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 323)

İÇİNDEKİLER
 Sayfa

 • 2/4290 Esas Numaralı Teklifin 

 - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı    ..........................................................................................4

 - Katılma Yazıları    .......................................................................................................................6

 - Genel Gerekçesi  .........................................................................................................................9

 - Madde Gerekçeleri  ...................................................................................................................11

 • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ..................18

 • Muhalefet Şerhleri ......................................................................................................30

 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu .....................................55

 • Muhalefet Şerhleri ......................................................................................................62

 • Adalet Komisyonu Raporu...................................................................................103

 • Muhalefet Şerhleri ....................................................................................................112

 • Teklif Metni ....................................................................................................................154

 • Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ................................................154



‒ 4 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 323)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 

ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz.

 

Lütfiye Selva Çam
Ankara

Öznur Çalık
Malatya

Fatma Aksal
Edirne

Fatma Betül Sayan Kaya
İstanbul

Esin Kara
Konya

Abdullah Güler
İstanbul

Ayşe Sibel Ersoy
Adana

Nevin Taşlıçay
Ankara

Nevzat Ceylan
Ankara

Fehmi Alpay Özalan
İzmir

Hakan Kahtalı
Malatya

Ahmet Çakır
Malatya

Mustafa Demir
İstanbul

İrfan Kartal
Van

Ziver Özdemir
Batman

Zülfü Demirbağ
Elazığ

Yakup Taş
Adıyaman

Ebubekir Bal
Diyarbakır

Ahmet Berat Çonkar
İstanbul

İbrahim Halil Fırat
Adıyaman

Tahir Akyürek
Konya

Mehmet Cihat Sezal
Kahramanmaraş

İffet Polat
İstanbul

Yücel Menekşe
Nevşehir

Müslüm Yüksel
Gaziantep

Selim Yağcı
Bilecik

Vildan Yılmaz Gürel
Bursa

Meliha Akyol
Yalova

Ceyda Çetin Erenler
Kütahya

Ali Cumhur Taşkın
Mersin

Abdulahat Arvas
Van

Adil Çelik
Balıkesir

Jülide İskenderoğlu
Çanakkale

Bayram Özçelik
Burdur

Belgin Uygur
Balıkesir

Emine Yavuz Gözgeç
Bursa

Mihrimah Belma Satır
İstanbul

Radiye Sezer Katırcıoğlu
Kocaeli

İsmail Tamer
Kayseri

Ramazan Can
Kırıkkale

Pakize Mutlu Aydemir
Balıkesir

Arife Polat Düzgün
Ankara
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Murat Baybatur
Manisa

Yusuf Başer
Yozgat

Zeynep Gül Yılmaz
Mersin

Zehra Taşkesenlioğlu Ban
Erzurum

Mustafa Canbey
Balıkesir

Osman Ören
Siirt

Selim Gültekin
Niğde

Metin Yavuz
Aydın

Ahmet Tan
Kütahya

Ergün Taşcı
Ordu

Ahmet Akay
Şanlıurfa

Yılmaz Tunç
Bartın

Abdullah Doğru
Adana

Atay Uslu
Antalya

Serap Yaşar
İstanbul

Özlem Zengin
Tokat

Çiğdem Erdoğan Atabek
Sakarya

Ahmet Aydın
Adıyaman

İsmail Güneş
Uşak

Semiha Ekinci
Sivas

Cihan Pektaş
Gümüşhane

Cemal Öztürk
Giresun

İbrahim Aydemir
Erzurum

Ahmet Zenbilci
Adana

Halil Özşavlı
Şanlıurfa

Çiğdem Koncagül
Tekirdağ

Recep Özel
Isparta

Ali Şahin
Gaziantep

Yavuz Ergun
Niğde

Hakan Çavuşoğlu
Bursa

Nilgün Ök
Denizli

Selami Altınok
Erzurum

Osman Mesten
Bursa

Mehmet Yavuz Demir
Muğla

Mehmet Ali Özkan
Manisa

Süleyman Karaman
Erzincan

Emrullah İşler
Ankara

Emine Sare Aydın
İstanbul

Veysel Eroğlu
Afyonkarahisar

Mehmet Erdoğan
Gaziantep

Tülay Kaynarca
İstanbul

Orhan Yegin
Ankara

İsmail Bilen
Manisa

Mehmet Altay
Uşak

Rümeysa Kadak
İstanbul

Necip Nasır
İzmir

Ravza Kavakcı Kan
İstanbul

Oya Eronat
Diyarbakır
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Mücahit Durmuşoğlu
Osmaniye

Osman Aşkın Bak
Rize

Mehmet Sait Kirazoğlu
Gaziantep

İlyas Şeker
Kocaeli

Mustafa Arslan
Tokat

Şamil Ayrım
İstanbul

Sermin Balık
Elazığ

Metin Çelik
Kastamonu

Şirin Ünal
İstanbul

İbrahim Yurdunuseven
Afyonkarahisar

Atilla Ödünç
Bursa

Arzu Aydın
Bolu

Salih Cora
Trabzon

Bekir Kuvvet Erim
Aydın

Orhan Kırcalı
Samsun

Hacı Turan
Ankara

Hacı Özkan
Mersin

Hacı Ahmet Özdemir
Konya

Hacı Osman Akgül
Gümüşhane

Cemil Yaman
Kocaeli

KATILMA YAZILARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 16/03/2022 tarihinde sunulan 2/4290 Esas Türk Ceza 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ne imza sahibi olarak katılmak 
ister, bilginize arz ederim. 

  22.03.2022
   Sena Nur Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı 
koymak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

  16.03.2022
   Mustafa Esgin
   Bursa
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/4290) Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  17/03/2022
   Abdullah Nejat Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne (2/4290 
esas numaralı) imza koymak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize saygılarımı arz ederim.

  16.3.2022
   Canan Kalsın
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4290 Esas numaralı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine Katılıyorum.

Gereğini arz ederim.

   Gülay Samancı
   Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4290 Esas Nolu Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ne imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  17.03.2022
   Yelda Erol Gökcan
   Muğla
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

   Recep Uncuoğlu
   Sakarya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde (Kadına Ve 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair) imzamın olmasını istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  16.03.2022
   Zemzem Gülender Açanal
   Şanlıurfa

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4290)

ESAS Adalet Komisyonu

TALİ
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Bireylerin maddi ve manevi varlığı ile onur ve haysiyetini korumak, onların toplum içinde saygın 

birer vatandaş olarak yaşamlarını sürdürmelerini temin etmek ve böylelikle toplumsal barışı sağlamak 
devletlerin en önemli görevidir. Devletler ve uluslararası kuruluşlar, bu görevin ifası kapsamında çok 
değerli çalışmalar ortaya koymuştur. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Şartının kabulü ile güçlü bir 
adım atılmış, diğer uluslararası belgeler ve Avrupa Birliği bünyesinde yapılan çalışmalarla bu adım 
desteklenmiş ve geliştirilmiştir. Toplumsal bütünlük içinde önemli bir yeri olan kadınlar bakımından da 
bu süreçte, pek çok düzenleme ve uygulama hayata geçirilmiştir.

Ülkemizde de insan haklarına saygılı ve sosyal hukuk devleti olma konusundaki kararlılığın 
göstergesi olarak uluslararası yükümlülüklere uygun birçok adım atılmıştır. Bu kapsamda 2004 ve 
2010 yıllarında Anayasanın 10 uncu ve 41 inci maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişikliklerle Devletin, toplumun tüm kesimleri arasında bir yandan eşitliği sağlamaya, diğer yandan 
da korunması gereken bazı kesimleri korumaya yönelik özel tedbirler alabilmesinin önü açılmış ve 
bu amaçla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı anayasal güvenceye 
kavuşturulmuştur. Böylelikle Devlet, kadın-erkek eşitliğinin fiili olarak hayata geçirilmesi için her türlü 
tedbiri alacak ve gerektiğinde kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapabilecektir.

Belirtmek gerekir ki, eşitlik ilkesiyle eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Kanun önünde 
eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, 
kimi kişiler ya da topluluklar için farklı kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar 
aynı, aynı olmayan hukuksal durumlar farklı kurallara tabi tutulursa Anayasada öngörülen eşitlik ilkesi 
zedelenmez. Devlet, korunması gerekenleri baskı ve şiddete karşı korumak ve toplumsal gücün her 
türlü kötüye kullanımına ve bu esnada şiddete dönüşmesine karşı mücadele etmek zorundadır. Şu halde 
Devlet, hak edene hak ettiğini vermek suretiyle toplumda adaleti gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Bilindiği üzere, Ülkemizde kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla çok önemli adımlar atılmıştır. 
Bu bağlamda 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunla, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan 
kadınlar lehine pek çok koruyucu ve önleyici tedbir kabul edilmiştir. Bu tedbirlerin etkin bir şekilde 
uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 
(ŞÖNİM) kurulmuştur. Bu merkezler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde, ilgili 
bakanlık ve kurumlar tarafından belirli bir plan dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan ve güncellenen eylem planları 
doğrultusunda çalışmalar sürdürülmekte ve “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
(2018-2023)”ndaki faaliyetler hassasiyetle yürütülmektedir.

Toplumsal barışı korumak ve suç işlenmesini önlemek, Türk Ceza Kanununun 1 inci maddesinde, 
Kanunun amaçları arasında sayılmıştır. Suç için öngörülen ceza miktarları ile güvenlik tedbirleri; ceza 
hukukunun evrensel ilkeleri ve anayasal kurallara aykırı olmamak kaydıyla, Ülkenin sosyal ve kültürel 
yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın ihtiyaçları gibi unsurlar dikkate alınarak oluşturulan 
ceza politikasına göre belirlenmektedir. Bu bağlamda, hangi suça ne ölçüde ceza verileceği ve hangi 
hususların ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edileceği, izlenen suç ve ceza politikası 
gereğince yasama erkinin takdirindedir. Yasama organının takdir yetkisini kullanırken ölçülülük ilkesine 
uygun davranması gerekmektedir. Suç ve ceza dengesinin adalete uygun olarak belirlenmesinde; suçun 
kişi ve toplum üzerindeki etkisi, işlenme oranındaki artış veya azalış, fail ve mağdurun özellikleri ile 
ortaya çıkabilecek zararın ağırlığı gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2 Mart 2021 tarihinde 
kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında “özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir 
Türkiye” vizyonu ön plana çıkarılmış, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin 
artırılması yönünde hedefler ortaya konulmuştur.
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Bu kapsamda kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kasten öldürme, kasten 
yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi, nitelikli 
hal kabul edilerek, daha fazla ceza verilmesi sağlanmıştır.

İnsan Hakları Eylem Planında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, mevcut 
düzenlemelere ilave olarak, başta kadına yönelik olmak üzere her türlü şiddetle mücadelede sıfır 
tolerans ilkesi doğrultusunda yeni tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Teklifle, Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, 
eziyet ve tehdit suçları bakımından mağdurun kadın olması hali, cezayı ağırlaştırıcı neden olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca kadına karşı işlenen kasten yaralama suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi 
amacıyla bu suç, Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan katalog suçlar arasına 
alınmaktadır.

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller, Türk Ceza Kanunu kapsamında müstakil bir suç haline 
getirilmektedir. Israrlı takip fiilleri, mağdurların hareket özgürlüğünü kısıtlayan, onlarda huzursuzluk 
ve endişeye yol açan fiiller olarak tanımlanmakta olup, başta Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve 
İtalya olmak üzere birçok hukuk sisteminde de yaptırıma bağlanmıştır. Düzenlemeyle, özellikle kadına 
yönelik daha ağır ve şiddet içeren suçlar işlenmeden önce gerçekleşen ısrarlı takip fiillerinin orantılı bir 
yaptırıma bağlanması ve mağdurlara gerekli güvencenin sağlanması hedeflenmektedir.

Teklifle ayrıca, özellikle şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde 
kullanabilmeleri amacıyla istemleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi imkânı 
getirilmektedir.

Failin cezasının bireyselleştirilmesi bakımından takdiri indirim nedenlerinin doğru bir şekilde 
uygulanması önem arz etmektedir. Ancak, pek çok olayda takdiri indirim nedenlerinin varlığını ortaya 
koyan sebepler belirlenmeden ve yeterince gerekçelendirilmeden indirim uygulanabildiği görülmektedir. 
Diğer taraftan, faillerin duruşmada pişmanlık göstergesi sayılamayacak salt indirim almaya yönelik 
bir takım şekli davranışlarla mahkemeyi etkilemeye çalıştıkları da gözlemlenmektedir. Yine, takdiri 
indirim nedenlerine ilişkin düzenlemenin ucunun açık olduğu ve bunun keyfi uygulamalara sebebiyet 
verdiği yönünde eleştiriler de dile getirilmektedir. Bazı somut olaylarda takdiri indirim nedenlerinin 
uygulanmasının kamu vicdanını yaraladığı görülmüştür. Bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 
Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinde değişiklik yapmak suretiyle, takdiri indirim nedenleri belli 
konulara münhasır kılınmakta, failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve 
davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlanmakta ve böylelikle 
maddenin uygulama alanı sınırlandırılmaktadır.

Öte yandan Anayasanın 56 ncı maddesinde korunan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkı da Devlete pozitif yükümlülükler yüklemektedir. Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir 
düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez, 
ertelenemez ve yeri doldurulamaz hizmetlerdendir. Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir 
şekilde sunulabilmesi için sağlık çalışanlarının işin niteliğine uygun ve güvenli ortamlarda şiddete 
maruz kalmaksızın çalışabilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla Teklifle, kamu hizmetlerinden yararlanma 
hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması durumunda verilecek cezanın belirli 
bir oranda artırılması öngörülmektedir.

Sağlık çalışanlarına karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama 
suçu bakımından tutuklama nedeninin varsayılacağına ilişkin düzenleme, Ceza Muhakemesi Kanununun 
100 üncü maddesinde yer alan katalog suçlar arasına taşınarak görünür hale getirilmektedir.
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Ayrıca, sağlık çalışanlarının yaptıkları işin; önemi, insan sağlığı ve hayatıyla doğrudan ilgili 
olması ve karmaşık niteliği dikkate alınarak tıbbi işlem ve uygulamalardan kaynaklanan suçlar 
nedeniyle adli soruşturma yapılabilmesi için var olan “izin kurumu”nun gözden geçirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çerçevede içinde uzmanların yer aldığı bir kurul oluşturulmak suretiyle sağlık 
mesleğinin icrası kapsamında işlenebilen suçlar bakımından cezai soruşturma yapılabilmesi, bu kurulun 
iznine bağlanmaktadır. Bununla birlikte, hatalı tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle Devletin ödediği 
tazminatın ilgili sağlık çalışanından rücuan talep edilmesi konusunda da aynı kurul tarafından karar 
verilmesi öngörülmektedir.

Teklif, yukarıda açıklanan gerekçelerle hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun takdiri indirim nedenlerini düzenleyen 

62 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin mevcut ikinci fıkrasında takdiri indirim 
uygulanabilmesi için göz önünde bulundurulacak nedenler sınırlandırılmamış, “gibi hususlar” 
ibaresiyle ucu açık bırakılmıştır. Başka bir ifadeyle fıkrada takdiri indirim nedenleri, tahdidi değil 
tadadi bir şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle yargılama sırasında hâkim tarafından fail lehine tespit 
edilen pek çok şey, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilebilmektedir.

Yapılan değişiklikle fıkra metninden “gibi hususlar” ibaresi çıkartılarak takdiri indirim nedenleri 
tahdidi hale getirilmektedir. Böylelikle takdiri indirime konu nedenler netliğe kavuşturulmakta ve 
mahkemeler arasındaki farklı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla hâkim, 
yargılama sonucunda takdiri indirim nedenlerinin uygulanması bakımından gerekçesini ancak maddede 
sayılan hallerden bir veya birkaçına dayandırabilecektir.

Maddeyle, takdiri indirim uygulanırken değerlendirilecek hususlar arasında yer alan “failin fiilden 
sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları” nedeni, “failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 
pişmanlığını gösteren davranışları” şeklinde değiştirilmektedir. Takdiri indirim uygulanabilmesi 
bakımından Almanya, Avusturya ve İsviçre’de olduğu gibi Ülkemizde de failin fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki pişmanlığına önem atfedilmektedir. Düzenleme uyarınca, failin fiilden sonraki 
ve yargılama sürecindeki davranışlarından, pişmanlık göstergesi sayılamayacak olanları, takdiri indirim 
nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Başka bir deyişle, failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 
pişmanlığını samimi olarak göstermesi gerekmektedir. Örneğin failin; fiilden sonra ortaya çıkan zararı 
kendisinden beklenebilecek ölçüde gidermesi veya zararın büyümesini engellemek için ciddi çaba sarf 
etmesi, gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli ölçüde katkıda bulunması ya da olayın aydınlatılmasında 
aktif fayda sağlaması gibi içten pişmanlığını gösteren davranışları, takdiri indirim nedeni olarak 
sayılabilecektir.

Ayrıca maddeyle, failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının, 
takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmektedir. Böylelikle, failin fiilden sonraki 
ve yargılama sürecindeki samimi pişmanlığını gösteren davranışları gözlemlenemediği halde, yalnızca 
takdiri indirimden faydalanmak amacıyla duruşmada pişman olduğunu söylemesi veya yargılama 
mercilerine karşı saygılı tutumunu ifade eden kılık ve kıyafeti dikkate alınarak verilecek cezada indirim 
yapılamayacaktır.

Maddeyle yapılan diğer bir değişiklikle, takdiri indirim nedenlerinin kararda gerekçeleriyle 
gösterilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Anayasanın 141 inci maddesi gereğince mahkemelerce 
verilen her türlü kararın gerekçeli olarak yazılması gerekmektedir. Mahkeme kararlarının gerekçeli 
olması adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olup, hukuk devletinin ve hukuki güvenlik 
ilkesinin de bir gereğidir. Zira mahkemenin keyfilikten uzak şekilde kanuna, hukuka ve hakkaniyete 
uygun karar verip vermediği ancak gerekçeden anlaşılabilir. Düzenlemeyle, takdiri indirim uygulanması 
halinde, nedenlerinin gerekçeli kararda failin eylemleriyle ve somut olayla ilişkilendirilerek, denetime 
açık ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 2- Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, sadece şiddete 
maruz kalan kadın üzerinde değil toplumun tamamı üzerinde olumsuz etkiler doğurması sebebiyle 
tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mücadele edilmesi gereken problemli bir alan olarak varlığını 
sürdürmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle korunmak istenen hukuki değerlerin başında, 
yaşam hakkı ve vücut bütünlüğünün korunması hakkı gelmektedir.

Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmak suretiyle, 
kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla 
kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınmaktadır.

Madde 3- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına cümle eklemek 
suretiyle, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi 
halinde cezanın alt sınırı dört aydan altı ay hapse çıkarılmaktadır. Buna bağlı olarak adli para cezasının 
alt sınırı da artırılmış olmaktadır. Düzenlemeyle, kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele 
edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, kasten yaralama suçunun mağduru olan kadının aynı zamanda failin eşi veya 
boşandığı eşi olması durumunda verilecek ceza 86 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yarı oranında 
artırılacaktır. Keza, kadın mağdurun aynı zamanda sağlık çalışanı olması ve suçun görevi nedeniyle 
işlenmesi halinde verilecek ceza 86 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanununun ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrı ayrı artırılacaktır.

Madde 4- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına cümle eklemek 
suretiyle, kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması 
amacıyla, işkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın üç yıl olan alt sınırı beş yıl hapse 
çıkarılmaktadır.

Madde 5- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasına cümle eklemek 
suretiyle, eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın iki yıl olan alt sınırı iki yıl altı ay 
hapse çıkarılmaktadır. Düzenlemeyle, kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi 
ve caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 6- Maddeyle, 5237 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere cümle eklemek suretiyle, hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir 
saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 
altı ay olan alt sınırı dokuz ay hapse çıkarılmaktadır. Düzenlemeyle, kadına karşı işlenen tehdit suçuyla 
daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 7- Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kamu faaliyetinin 
yürütülmesine ya da sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması fiili, kamu hizmetlerinde 
sürekliliğin sağlanması amacıyla Türk Ceza Kanununun 113 üncü maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. 
Bu suçla korunan hukuki yarar, kamu hizmetinin sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması ve kişilerin 
bireysel olarak kamu hizmetinden istifade etmesidir.

Sağlık hizmetleri, niteliği gereği belirli bir düzen içinde aralıksız sürdürülmesi gereken, kişilerin 
ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez ve ertelenemez hizmetlerdendir. Maddeyle, 
kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması 
durumunda verilecek cezanın belirli bir oranda artırılması öngörülmektedir.

Madde 8- Maddeyle, 5237 sayılı Kanuna yeni bir madde eklemek suretiyle, ısrarlı takip olarak 
nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilmektedir. Böylelikle, mağdurun maddi ve manevi 
kişiliğine veya vücut bütünlüğüne yönelik daha ağır fiiller ortaya çıkmadan önceki aşamada ısrarlı takip 
fiillerinin orantılı bir yaptırıma bağlanması amaçlanmaktadır.

 Düzenlemeyle, özellikle kadına yönelik şiddet içeren suçlar işlenmeden önce ısrarlı takip fiilleriyle 
etkin mücadele edilmesi ve mağdurların korunması hedeflenmektedir.
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Israrlı takip suçu, başta Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve İtalya olmak üzere bazı hukuk 
sistemlerinde düzenlenmiş olup, bu suçun tanımı ülkeden ülkeye belirgin farklılıklar göstermekte, 
ilgili ülkenin sosyal ve kültürel yapısı ile suç ve ceza politikası, bu suçun unsurları ile yaptırımının 
belirlenmesinde etkili olmaktadır.

Teklife göre, bu suçun oluşabilmesi için, ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek ve yine ısrarlı 
bir şekilde haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak 
temas kurmaya çalışmak suretiyle mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya 
yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olunması gerekmektedir.

Bu takip olgusu, mağdurun fiziki olarak izlenmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi haberleşme 
ve iletişim araçları, bilişim sistemleri veya üçüncü kişileri kullanarak mağdurla temas kurulmaya 
çalışılması şeklinde de ortaya çıkabilecektir. Fiziki takibin mutlaka mağdurun peşinden gitmek şeklinde 
gerçekleşmesi şart değildir. Bunun yanı sıra, failin farklı zaman ve mekanlarda mağdurun karşısına 
çıkması, onun bulunduğu ortamlarda yanına yaklaşması ve böylece kendisini sürekli olarak mağdura 
görünür kılmaya çalışması halinde de takip olgusu gerçekleşecektir. Bu kapsamda iş yeri, okul, çarşı, 
pazar ve benzeri yerlerde sıklıkla mağdurun karşısına çıkılması veya takip edildiğinin hissettirilmesi 
ya da konutunun önünde, sokağının girişinde beklenmesi gibi fiillerin ölçüsüz biçimde tekrarlanması, 
fiziki takip olarak kabul edilebilecektir.

Öte yandan, ısrarlı takip fiili, haberleşme ve iletişim araçlarını veya bilişim sistemlerini ya da 
üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, haberleşme ve iletişim araçları ve bilişim sistemlerinin çok 
yoğun ve yaygın kullanımı, bireylerin bu araçlar üzerinden bağlantı kurmasını ve birbirini takibini 
kolaylaştırmıştır. Ne var ki bu araçlar, ısrarlı takip eylemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle 
bilişim sistemleri alanında üretilen yeni araçlar, faillerin mağdurla iletişime geçme imkân ve 
yöntemlerini her geçen gün artırmaktadır. Böylece mektup, faks, kısa mesaj veya e-posta gönderme ya 
da telefon etmenin yanı sıra failler internet üzerinden oluşturulan programlar, uygulamalar ve sosyal 
mecralar aracılığıyla söz konusu iletişimi kolaylıkla sağlayabilmektedir.

Diğer yandan, ısrarlı takip failleri zaman zaman mağdur ile iletişime geçmek amacıyla üçüncü 
kişilerden de faydalanmaktadır. Fail mağdurla bizzat iletişim kurmadığı veya kuramadığı hallerde onun 
yakın çevresindeki kişileri kullanarak mağdura ulaşmaya çalışmaktadır. Hatta fail bazen mağdurun 
hiç tanımadığı kişileri dahi bu amaçla kullanabilmektedir. Üçüncü kişilerin kullanılmasında fail, 
bu kişilerin bizzat mağdur ile yüz yüze görüşmelerini sağlayabileceği gibi kendisi yerine bu kişiler 
tarafından iletişim ve haberleşme araçları veya bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle de mağdurla 
temas kurulmasını temin etmeye çalışabilecektir.

Suçun oluşması için, maddede belirtilen seçimlik hareketlerin ısrarlı şekilde yapılması 
gerekmektedir. Israr, bir düşüncede veya davranışta ayak direme, üsteleme anlamına gelen bir sözcük 
olup, maddede belirtilen hareketlerin tekrarlanarak yapılmasını ifade etmektedir. Israr, fiilin haksızlık 
içeriği bakımından cezayı gerekli kılacak boyuta erişmesini ifade eden bir ölçüttür. Haksızlık teşkil 
eden fiilin makul sayılabilecek ölçülerde gerçekleştirilmesi halinde bu suç oluşmayacaktır. Israrın 
varlığı bakımından mutlaka aynı hareketin müteaddit defalar tekrarlanması şart değildir. Fail maddede 
belirtilen seçimlik hareketlerden birini ısrarla tekrarlayabileceği gibi farklı seçimlik hareketleri 
farklı yer ve zamanlarda tekrarlamak suretiyle de ısrar iradesini gösterebilir. Hâkim, ısrar unsurunun 
gerçekleşip gerçekleşmediğini somut olayın şartları çerçevesinde tespit edecektir.

Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için ısrarlı takip fiilinin mağdurun üzerinde ciddi bir huzursuzluk 
oluşturmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden 
olması gerekir. Bu durum somut olayda hâkim tarafından belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken ısrar 
fiilinin nicelik ve nitelik itibarıyla mağdur üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşturmasına ya da kendisi 
veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına elverişli olup olmadığına bakılacaktır.



‒ 14 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 323)

Diğer yandan, ısrarlı takip fiilinde mağdur bizzat kendi güvenliğinden endişe duyabildiği gibi 
failin ısrarla tekrarlanan bu davranışları nedeniyle yakınlarından birinin güvenliğinden de endişe 
duyabilmektedir. Fail mağdur üzerinde kurmaya çalıştığı baskı nedeniyle kimi zaman mağdurun 
yakınlarını da hedef alarak hareket etmektedir. Failin, takip ettiği düşüncesini vermek veya kendisiyle 
görüşmeye ikna etmek amacıyla mağdurun babasının iş yerine ait fotoğrafları çekip mağdura göndermesi 
buna örnek gösterilebilir.

Ayrıca, ısrarlı takibe konu fiillerin tekrarlanmasına bağlı olarak mağdurun günlük hayatının 
alışılmış, tekrar eden gereklerini yerine getirmekte zorluk çekmesi nedeniyle olağan yaşamında ciddi 
değişiklikler yapmak zorunda kalması, bu kapsamda okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesi ya da 
okulunu veya işini bırakması suçun cezayı ağırlaştıran bir hali olarak kabul edilmektedir.

Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan 
farklı olarak, ısrarlı takip suçunda failin “sırf huzur ve sükûnu bozma maksadıyla” hareket etmesi 
aranmamaktadır. Israrlı takip suçunun oluşabilmesi için failin kasten hareket etmesi yeterlidir. 
Failin ısrarlı takip fiilini hangi maksatla gerçekleştirdiğinin suçun oluşması bakımından bir önemi 
bulunmamaktadır. Failin mağdurla temas kurma veya kendisini hissettirme çabası, duygusal nedenlerden 
kaynaklanabileceği gibi, yine duygusal nedenlere bağlı olarak mağduru korkutmak ya da baskı altına 
almak amacıyla da gerçekleşebilecektir. Yine ısrarlı takip suçu, zarar suçu olarak düzenlendiğinden, 
tehlike suçu olarak düzenlenmiş olan 123 üncü maddedeki suçtan ayrılmaktadır.

Israrlı takip suçu, 123 üncü maddede yer alan suçun özel bir şeklini oluşturmaktadır. Böylelikle, bu 
suçun oluştuğu durumlarda 123 üncü madde uyarınca işlem yapılamayacaktır.

Belirtmek gerekir ki, ısrarlı takip suçunun işlenmesi sırasında mağdura yönelik gerçekleştirilen 
fiillerin başka bir suç oluşturması halinde fail, suç teşkil eden bu fiillerden de cezalandırılabilecektir. 
Örneğin, ısrarlı takip fiili kapsamında mağdura yönelik gerçekleştirilen hareketlerden bir veya birden 
fazlasının hakaret veya tehdit suçunu oluşturması durumunda ısrarlı takip suçunun yanı sıra işlenen bu 
suçlardan dolayı da fail ayrıca cezalandırılabilecektir.

Bu suçun faili herkes olabilmekle birlikte çoğunlukla mağdur, daha önceden tanıdığı bir kişinin 
takibine maruz kalmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasıyla, suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen 
veya boşandığı eşe karşı işlenmesi ile hakkında uzaklaştırma veya konuta, okula ya da iş yerine 
yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halleri, cezayı ağırlaştırıcı neden olarak 
kabul edilmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, mukayeseli hukuktaki genel uygulama dikkate alınarak, suçun 
soruşturulması ve kovuşturulmasınm mağdurun şikâyetine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Ancak, 
maddede düzenlenen suç, Teklifle 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinde yapılması öngörülen 
değişiklikle uzlaştırma kurumunun kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Madde 9- Maddeyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına eklenen bentlerle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama 
suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınmaktadır.

Böylelikle, kadına ve sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen kasten yaralama suçlarının 
işlendiği hususunda, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama 
nedeni varsayılabilecektir.

Belirtmek gerekir ki, Teklifle yürürlükten kaldırılması öngörülen 3359 sayılı Kanunun ek 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm, kapsamı korunarak aynı şekilde 100 üncü maddenin üçüncü 
fıkrasına eklenmektedir.

Ayrıca, anılan fıkrada değişiklik yapmak suretiyle, kasten yaralama suçunun, beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle 
işlenmesi halleri de kataloga eklenmektedir.
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Madde 10- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanununda yer alan çocukların cinsel istismarı (madde 103) ve ısrarlı takip 
(madde 123/A) suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama (madde 86), işkence (madde 94) ve 
eziyet (madde 96) suçları madde kapsamına dahil edilmektedir.

Böylelikle, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların istemleri 
halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz şekilde 
faydalanmaları sağlanarak, hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmelerine imkân tanınmaktadır.

Madde 11- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinde değişiklik yapmak suretiyle, 
234 üncü maddede yapılan değişikliğe uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 12- Uzlaştırma, belirli şartlara tabi bazı suçların faili ile mağdurunun üçüncü kişiler vasıta 
kılınarak karşılıklı iletişimine dayanan onarıcı adalet anlayışının doğurduğu alternatif bir uyuşmazlık 
çözüm yöntemidir. Ancak bazı suçların nitelikleri gereği uzlaştırma müessesesinin kapsamı dışında 
tutulması da gerekmektedir.

Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak, 
ısrarlı takip suçunda uzlaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmektedir. Zira ısrarlı takip 
suçunun koruduğu hukuki yarar, uzlaştırma kurumunun mahiyetiyle uyuşmamaktadır.

Madde 13- Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevi 
sırasında veya görevi dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, Teklifle 5271 sayılı Kanunun 100 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındığından, aynı 
mahiyette düzenleme içeren 3359 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmaktadır.

Madde 14- Sağlık çalışanları, hastaların şifa bulması ve tedavi sürecinde zarar görmemesi için, 
mesleki tüm şartları yerine getirmek ve somut durumun gerektirdiği önlemleri almak zorundadır. Ancak 
sağlık çalışanlarının fedakârca çalışmalarına ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki tüm gayretlerine 
rağmen, hastaya, hastalığa veya sağlık imkânlarının niteliğine bağlı olarak beklentilerin tam olarak 
karşılanamadığı durumlar meydana gelebilmektedir.

Sağlık çalışanlarının mesleğin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin 
tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle cezai ve hukuki sorumlulukları doğabilmektedir.

Hâlihazırda kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yapılacak adli soruşturmalar 
bakımından kabul edilmiş izin usulleri bulunmasına rağmen, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf 
üniversitelerinde görev yapan söz konusu meslek mensupları hakkında yürütülecek benzer nitelikteki 
soruşturmalar bakımından herhangi bir izin usulü bulunmamaktadır.

Herhangi bir izin usulüne tabi tutulmadan başlatılan adli soruşturmalar, hekim ve diş hekimleri ile 
diğer sağlık meslek mensuplarının zaman kaybıyla karşılaşmalarına, hissedilen güvencesizliğe bağlı 
olarak motivasyonlarının düşmesine ve işlerinde verimsizliğe neden olmaktadır. Bu durum, sunulan 
hizmetin kalitesine de zarar vermektedir.

Maddenin birinci fıkrasıyla, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev 
yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında 
yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yapılacak adli 
soruşturmalar bakımından izin usulü getirilmekte ve izin verme yetkisi Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Mesleki Sorumluluk Kuruluna verilmektedir.

Bununla birlikte, uygulamada birlik sağlamak amacıyla, hâlihazırda 4483 sayılı Kanundaki 
izin usulüne tabi, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık meslek mensupları bakımından 
soruşturma izninin, anılan Kanunda belirtilen merciler yerine Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 
verilmesi öngörülmektedir. Böylece düzenlemeyle, gerek kamu gerekse özel sektör bünyesinde 
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ruhsatlandırma, izin veya ilgili mevzuatı uyarınca faaliyette bulunan her basamaktan sağlık hizmet 
sunucusunda görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensubunun; sağlık mesleğinin 
icrası kapsamında yaptığı muayene, tetkik, tahlil, teşhis, tedavi, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve bunlar 
gibi tüm tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yapılacak adli soruşturmalar için izin alınması usulü 
getirilmektedir. Bu çerçevede aile sağlık merkezleri, kurum tabiplikleri, özel veya resmi poliklinikler, 
semt poliklinikleri, muayenehaneler, devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, ağız ve diş 
sağlığı merkezleri, diyaliz merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri gibi her basamaktan kamu veya 
özel sağlık hizmet sunucusunda görev yapan, ister askeri ister sivil olsun, tüm hekim, diş hekimi ve 
diğer sağlık meslek mensupları hakkında yapılacak soruşturmalarda bu usul uygulanacaktır.

Buna karşın kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık 
meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin 
tıbbi işlem ve uygulamalar dışında kalan görevleri sebebiyle işledikleri suçlar bakımından mevcut 
uygulama korunacak ve yapılacak adli soruşturmalar için 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde 
gösterilen yetkili mercilerden izin istenilmesine devam olunacaktır.

Belirtmek gerekir ki, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan 
soruşturma usulüne tabi olanlar hakkında, bu maddenin birinci fıkrasıyla getirilen izin usulü 
uygulanmayacak, bu kişiler anılan Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenen usule tabi olmaya devam 
edecektir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim, diş hekimi ve 
diğer sağlık meslek mensuplarının, kamu yönetimindeki hiyerarşik yapıya dahil olmadıkları hususu 
dikkate alınarak; belirtilen sağlık meslek mensupları hakkında 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesine 
göre yapılacak ön incelemede, il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarının da 
görevlendirilebilmesi imkânı getirilmektedir.

Maddeyle ayrıca, 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan soruşturma iznine dair otuz 
günlük karar verme süresinin altmış; zorunlu hallerde kullanılabilecek olan onbeş günlük uzatma 
süresinin ise otuz gün olarak uygulanmasına imkân tanınmaktadır.

Kurulun soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararları ile işleme koymama 
kararlarına karşı tebliğden itibaren on gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir. 
Düzenlemede, 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, haliyle aynı Kanunun 9 
uncu maddesi uyarınca, bu kapsamda yapılan itirazlar da öncelikle incelenecek ve en geç üç ay içinde 
kesin olarak karara bağlanacaktır.

Diğer yandan, kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve 
diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından tazminat 
ödenmesi durumunda; ödenen tazminatın ilgili meslek mensubuna rücu edilip edilmeyeceğine ve 
rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp 
kullanmadığı ve kusur durumu gözetilmek suretiyle Mesleki Sorumluluk Kurulunca karar verilmesi 
hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca maddede Kurulun oluşumu ile toplanma ve karar alma usulü düzenlenmekte ve maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir.

Mesleki Sorumluluk Kurulu üyelerinin rücu konusunda verdikleri kararlar sebebiyle mali ve idari 
yönden sorumlu tutulabilmeleri için görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettiklerinin kesinleşmiş bir 
ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır.
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Madde 15- Maddeyle, 3359 sayılı Kanuna geçici bir madde eklemek suretiyle, uygulamada sorun 
yaşanmaması ve hak ihlallerine neden olunmaması için Teklifle Kanuna eklenen ek 18 inci maddeyle 
getirilen düzenlemelere ilişkin geçiş hükümleri belirlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasıyla, ek 18 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan izin alınmasına ilişkin 
düzenlemenin, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni kararı 
verilenler bakımından uygulanmayacağı kabul edilmektedir.

Haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni kararı bulunanlar bakımından dava şartı gerçekleşmiş 
olduğundan, usul ekonomisi ilkesi dikkate alınarak Mesleki Sorumluluk Kurulundan yeniden izin 
istenilmesine gerek görülmemekte, bu nedenle mevcut soruşturma ve kovuşturmalara aynen devam 
olunacağı hükme bağlanmaktadır.

4483 sayılı Kanun kapsamında haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilmeme veya işleme 
koymama kararı bulunanlar bakımından ise soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi zaten 
mümkün olmadığından, ek 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yeniden işlem yapılması söz 
konusu olmayacaktır.

Bununla birlikte, ek 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında olup da haklarında 4483 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca kesinleşmiş bir karar bulunmayanlar, başka bir ifadeyle soruşturma iznine 
ilişkin süreci henüz tamamlanmayanlar bakımından soruşturma veya kovuşturmaya devam edilebilmesi 
için Mesleki Sorumluluk Kurulundan izin istenilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından ek 18 inci maddenin birinci fıkrasıyla, 
muhakeme şartı niteliğini haiz izin müessesesi getirildiğinden, bu kişiler hakkında sağlık mesleğinin 
icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle 
halen yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda Mesleki Sorumluluk Kurulundan izin alınması 
gerekmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasıyla, ek 18 inci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen rücu davalarına 
ilişkin hükümlerin görülmekte olan davalar bakımından da uygulanması sağlanmaktadır. Buna göre 
kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer 
sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis 
ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı 
açılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görülmekte olan rücu davalarında mahkemece, 
ek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kuruluna 
başvurması için davacıya iki aylık süre verilecektir. Davacı bu süre içinde Kurula başvurmazsa dava 
usulden reddedilecek, yargılama gideri taraflar üzerinde bırakılacak ve davacı aleyhine vekâlet ücretine 
hükmedilmeyecektir.  Bu  şekilde  rücu  davalarında uyuşmazlığın hem  idari yoldan çözülebilmesi hem 
de görülmekte olan davaların usul ekonomisi ilkesi dikkate alınarak sürüncemede kalmasının önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 16- Yürürlük maddesidir.
Madde 17- Yürütme maddesidir.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 28/03/2022

 Esas No: 2/4290

 Karar No: 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4290 esas numaralı “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” Komisyonumuzun 22-23/03/2022 tarihlerinde yapılan toplantılarında görüşülmüş ve kabul 
edilmiştir.

Raporumuz, Adalet Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz 
olunur.
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1. Giriş
Ankara Milletvekili Lütfıye Selva ÇAM ve 109 Milletvekili tarafından hazırlanan, 16/03/2022 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas 
komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon olarak da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
ile Komisyonumuza havale edilen 2/4290 esas numaralı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 22-23/03/2022 tarihli birleşimlerinde, 
Kanun Teklifinin ilk imza sahibi, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Türk Eczacılar 
Birliği ve Türk Tabipler Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Komisyonumuz söz konusu Teklif ile ilgili görüşmeleri 2 birleşim halinde yapılmış ve 13 saat 
sürmüştür. Çok sayıda milletvekilinin görüş ifade ettiği müzakereler, tutanağa bağlanmış ve toplamda 
507 sayfa tam tutanak tutulmuştur.

2.  Teklifin Genel Gerekçesi
Teklifin genel gerekçesi incelendiğinde;
-  Devletlerin görevleri arasında bireylerin maddi ve manevi varlığı ile onur ve haysiyetini 

korumanın, onların toplum içinde saygın birer vatandaş olarak yaşamlarını sürdürmelerini temin 
etmenin ilk sıralarda sayıldığı, böylece toplumsal barışı sağlamaya zemin hazırlandığı,

-  Toplumsal gücün her türlü kötüye kullanımına ve bu esnada şiddete dönüşmesine karşı mücadele 
ederek korunması gerekenleri baskı ve şiddete karşı korumanın Devletin asli görevleri arasında olduğu,

-  Birleşmiş Milletler Şartının kabulü ile Avrupa Birliği bünyesinde yapılan çalışmalarda söz konusu 
görevlerin ifasının hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda daha da güçlendirildiği, özellikle 
kadınlar bakımından toplumsal bütünlük içinde çok önemli uygulamaların hayata geçirildiği,

-  2004 ve 2010 yıllarında Anayasanın 10 uncu ve 41 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle 
toplumun tüm kesimleri arasında bir yandan eşitliğin sağlandığı, diğer yandan da korunması gereken 
bazı kesimleri korumaya yönelik özel tedbirlerin alabilmesinin önünün açıldığı, ancak gerektiğinde 
kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapmak ve bu bağlamda kadın-erkek eşitliğinin fiili olarak hayata 
geçirilmesi sağlamak amacıyla Devletin her türlü tedbiri alabileceği,

-  Eylemli değil, hukuksal eşitlik öngören eşitlik ilkesi bakımından kanun önünde eşitlik ilkesinin, 
herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmediği, kimi kişiler ya da topluluklar 
için aynı hukuksal durumlarının aynı, aynı olmayan hukuksal durumların ise farklı kurallara tabi 
tutulması halinde Anayasada öngörülen eşitlik ilkesinin kişiler arasındaki durumların özellikleri 
nedeniyle zedelenmeyeceği,

-  Yasama organının takdirinde bulunan hangi suça, ne ölçüde ceza verileceği ve hangi hususların 
ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edileceği hususlarında ölçülülük ilkesine uygun 
davranılması gerektiği,

-  Türk Ceza Kanununun amacının toplumsal barışı korumak ve suç işlenmesini önlemek olduğu, 
ülkenin sosyal ve kültürel yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın ihtiyaçları gibi unsurlar dikkate 
alınarak oluşturulan ceza politikasının ceza hukukunun evrensel ilkeleri ve anayasal kurallara aykırı 
olamayacağı,

- Ülkemizde kadına karşı şiddetle mücadelede 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle şiddete uğrayan veya şiddete 
uğrama tehlikesi bulunan kadınlar lehine pek çok koruyucu ve önleyici tedbirin kabul edildiği, bu 
tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik destek ve izleme kurum ve kuruluşlarının hayata 
geçirildiği,
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-  Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin artırılması yönündeki hedeflere 
İnsan Hakları Eylem Planında yer verildiği, bahis konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
mevcut yasal düzenlemelerin yanı sıra başta kadına yönelik olmak üzere her türlü şiddetle mücadelede 
sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda yeni tedbirlerin alınması gerektiği,

-  Teklifte yer alan düzenlemeler ile kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit 
suçları bakımından mağdurun kadın olması halinde cezanın ağırlaştırıldığı, kadına karşı işlenen kasten 
yaralama suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bu suçun Ceza Muhakemesi Kanununun 
100 üncü maddesinde sayılan katalog suçlar arasına alındığı, şiddet mağduru kadınların istemleri 
halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesine imkân tanındığı,

-  Israrlı takip fiillerinin mağdurların hareket özgürlüğünü kısıtlayan, onlarda huzursuzluk ve 
endişeye yol açan fiiller olarak tanımlandığı, başta Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve İtalya olmak 
üzere birçok hukuk sisteminde de ısrarlı takibin yaptırıma bağlandığı, özellikle kadına yönelik daha 
ağır ve şiddet içeren suçlar işlenmeden önce gerçekleşen ısrarlı takip fiillerinin orantılı bir yaptırıma 
bağlanması ve mağdurlara gerekli güvencenin sağlanmasının hedeflendiği,

-  Türk Ceza Kanununun amacının toplumsal barışı korumak ve suç işlenmesini önlemek olduğu, 
ülkenin sosyal ve kültürel yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın ihtiyaçları gibi unsurlar dikkate 
alınarak oluşturulan ceza politikasının ceza hukukunun evrensel ilkeleri ve anayasal kurallara aykırı 
olamayacağı, bu çerçevede suç faillerin salt indirim almaya yönelik bir takım şekli davranışlarla 
mahkemeyi etkilemeye çalıştıklarının gözlemlenmesinin failin cezasının bireyselleştirilmesi 
bakımından takdiri indirim nedenlerinin doğru bir şekilde uygulanması noktasında büyük önem arz 
ettiği,

-  Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti 
olması durumunda sağlık çalışanlarının işin niteliğine uygun ve güvenli ortamlarda şiddete maruz 
kalmaksızın çalışabilmelerine imkan sağlanmak amacıyla verilecek cezaların belirli bir oranda 
artırılmasının öngörüldüğü,

-  Tıbbi işlem ve uygulamalardan kaynaklanan suçlar nedeniyle adli soruşturma yapılabilmesi 
için var olan “izin kurumu”nun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda bir kurul 
oluşturulmak suretiyle sağlık mesleğinin icrası kapsamında işlenebilen suçlar bakımından cezai 
soruşturma yapılabilmesinin bu kurulun iznine bağlandığı, hatalı tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle 
Devletin ödediği tazminatın ilgili sağlık çalışanından rücuan talep edilmesine ilişkin mevzularda da 
kurul tarafından karar verilmesine imkan tanındığı

hususlarına yer verilmektedir.

3. Teklif Maddelerinin İçeriği

2/4290 esas numaralı Kanun Teklifi ile;

-  Türk Ceza Kanununda düzenlenen takdiri indirim nedenlerinin belli hususlar ile sınırlandığı, 
failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni 
olarak dikkate alınmayacağı,

-  Kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla suçun nitelikli halleri 
arasında sayılmasını teminen kasten adam öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi haline ilişkin 
düzenleme yapıldığı,
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-  İşkence, eziyet, tehdit ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek kasten yaralama suçunun 
kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırının artırıldığı,

-  Sağlık çalışanlarının işin niteliğine uygun ve güvenli ortamlarda şiddete maruz kalmaksızın 
çalışabilmelerinin sağlanması amacıyla, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 
suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek cezanın artırıldığı,

-  Sağlık çalışanlarına karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama 
suçu bakımından somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama 
tedbirinin uygulanmasına imkan sağlandığı,

-  Uzlaştırma mekanizması kapsamı dışında tutulan ısrarlı takip fiilinin müstakil bir suç olarak 
tanımlandığı,

-  Mağdurun ve/veya şikayetçinin istemi halinde baro tarafından ücretsiz savunma hizmeti verilmesi 
mekanizmasının çocuğun cinsel istismarı, ısrarlı takip, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence ve 
eziyet suçlarında da uygulanmasına imkan tanındığı,

-  Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim, diş 
hekimi ile diğer sağlık mensupları hakkında mesleğin icrasına ilişkin yapılacak adli soruşturmalarda 
Sağlık Bakanlığı nezdinde kurulacak “Mesleki Sorumluluk Kurulu”ndan izin alma şartının getirildiği,

-  Söz konusu Kurulun, hatalı tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle Devletin ödediği tazminatın 
ilgili sağlık çalışanından rücuan talep edilmesi konusunda da yetkilendirildiği

öngörülmektedir.

4. Komisyonumuzda Teklifin Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler

Bilindiği üzere İç Tüzüğün 23 üncü maddesine göre tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren 
yönü ve maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır. Tali komisyonların 
hangi yönden ve hangi maddeler hakkında görüş bildirecekleri havale sırasında belirtilmemiş ise bu 
komisyonlar görüşlerini kendileriyle ilgili gördükleri hususlar üzerinde bildirirler. Komisyonumuz, 
birleşimin başında İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca Teklifin tümü üzerinde görüşme açılmasını, 
sağlık çalışanlarını doğrudan ilgilendiren 7, 9, 13, 14 ve 15 inci maddelerinin görüşülmesini ve ayrı 
ayrı görüşme konusu olmayan diğer maddeler üzerindeki görüşlerin de tümü üzerinde görüşmelerde 
açıklanması usulünü kararlaştırmıştır.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde Komisyon Başkanı Erzurum Milletvekili Recep AKDAG 
tarafından;

-  Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızca kadına karşı ve sağlıkta şiddetle mücadele edildiği,

-  Tüm kurum ve kuruluşlarımızca şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle toplum vicdanında 
derin yaralar açan kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında mevzuatımızda hukuki alt yapının 
oluşturulduğu, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ise ayrıntılı bir şekilde hayata geçirildiği,

-  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun şiddet 
mağduru kadını koruyan esaslar üzerine bina edildiği, şiddet mağdurlarını sahiplenmenin ve 
mağdurlara hukuki destek vermenin, suçluların suç işleme düşünce ve kararlılığını zayıflatmanın ve 
şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişiye verilecek koruyucu tedbir kararları ile 
rehabilite edilmesinin Devletin temel amaç ve görevleri arasında bulunduğu,
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-  Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek 
ve izleme hizmetlerini veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkez (ŞÖNİMLER) sayısının 81’e ulaştığı,

-  İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde kadına karşı şiddetle 
mücadelede şiddet ihbarlarının daha hızlı bir şekilde iletilmesi için Kadın Destek Sistemi (KADES) 
mobil uygulamasının hayata geçirildiği,

-  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 54 üncü maddesi çerçevesinde şiddete maruz kalan 
sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından hukuki destek verildiği, Mayıs 2012 itibariyle “Beyaz 
Kod” uygulamasının başlaması ile şiddet vakalarının kayıtlarının ve istatistiklerinin tutulmaya başlandığı,

-  Sağlıkta şiddetle mücadele tüm boyutları ile ele alınarak temel stratejilerin belirlenmesi gayesiyle 
ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve konunun diğer paydaşlarının katılımıyla 
2016 yılında “Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Eylem Planı” hazırlandığı,

-  Sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarını önleme konusunda “Sağlık Bakanlığı Personeline 
Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
yayımlandığı, böylece şiddete maruz kalan sağlık çalışanına hukuki yardım kapsamında avukatlık 
hizmeti verilmeye başlandığı,

-  2014 yılında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen bir madde ile sağlık kurum 
ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen 
kasten yaralama suçunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası kapsamında tutuklama nedeni sayılan suçlar arasına alındığı, bu zamana kadar geçen süreçte 
uygulamada karşılaşılan problemlerden dolayı bu Kanun Teklifi ile, sağlık çalışlarına karşı işlenen 
şiddet suçunun Türk Ceza Kanununa taşınması suretiyle katalog suç kapsamına alınacağı,

-  Sağlık meslek mensuplarının şiddete karşı korunması amacıyla 2020 3359 sayılı Kanuna bir 
hüküm eklenerek kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile 
yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit ve görevi 
yaptırmamak için direnme suçlarının cezalarının artırıldığı ve hapis cezasının ertelenmeyeceğinin 
hükme bağlandığı,

-  Geniş kitlelerin katılımı ve işbirliğiyle suçların işlenmesinde etkili olan unsurların ortada kaldırılması 
veya en düşük seviyeye çekilmesi amacıyla her türlü tedbir alınmaya devam edilmesine rağmen sağlıkta 
şiddet vakaları tamamen sona ermemesi nedeni ile bu Kanun Teklifinin kanunlaşması gerektiği

ifade edilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde ilk imza sahibi Ankara Miletvekili Lütfıye Selva 
ÇAM tarafından;

-  Kadına yönelik şiddetin hem uluslararası hem de ulusal düzeyde alınan tedbirlere rağmen varlığını 
devam ettiren evrensel bir sorun olduğu, tüm dünyada kadınların hak ve özgürlüklerinin ihlalini 
engelleyecek ve sorumlular hakkında gerekli hukuki yaptırımların gecikilmeksizin uygulanmasını 
sağlayacak önlemlerin alınması gerektiği,

-  Başta Anayasa ve temel kanunlar olmak üzere mevzuatımızda kadın-erkek eşitliğinin hukuki 
zemininin güçlendirildiği, pozitif ayrımcılığın benimsenmesi sonucu kadınların hak ve kazanmalarının 
hızlandırıldığı, kadının toplumsal statüsünün güçlenmesi ve görünürlük kazanmasını teminen kadına 
yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla pek çok düzenlemenin hayata geçirildiği,
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-  Pandemi döneminde hastanelerin fiziki durumları, tıbbi cihaz kapasitesi, ambulans, helikopter, 
uçak imkânlarının ve sağlık personeli sayısının pek çok ülkenin hayranlıkla baktığı seviyeye ulaştığı,

-  Sağlık cihazlarından yoğun bakım servislerine, acil sağlık hizmetlerinden nitelikli yatak sayısına 
kadar âdeta kendisiyle yarışan, kendisiyle rekabet eden bir sağlık sisteminin bulunduğunu, bu bakımdan 
ülkemizin dünyanın en önemli uluslararası sağlık hizmetleri merkezlerinden biri hâline dönüştüğü,

-  Sağlıkta şiddetin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası düzeyde öncelikli olarak 
ilgilenilmesi ve müdahale edilmesine ilişkin politikalar geliştirilmesi gereken bir konu olduğu, etkili 
hasta bakım hizmeti verilebilmesini tehdit eden ve dünya için büyük bir risk olarak değerlendirildiği,

-  Sağlık alanında hizmet sunan profesyonellerden, özellikle yirmi dört saat hizmet sunan 
hekimlerin, hastalarla olan ilişkileri sırasında fiziksel ve sözel şiddete daha fazla maruz kaldığı,

-  Sağlık çalışanlarının mesleklerini huzur ve güven içerisinde yerine getirmelerinin sağlanmasına 
yönelik şiddetle mücadelede önleyici hukuk sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, cezai 
düzenlemelerin yapılmasının da son derece önemli olduğu,

-  Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2014 yılında sağlık kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan personele karşı işlenen kasten yaralama suçunun katalog suç kapsamına 
alınması suretiyle, failin tutuklanabilmesi imkân sağlandığı, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan personele de bu görevlerinin icrası esnasında kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 
5237 sayılı Kanunun uygulanmasında kamu görevlisi olarak kabul edildiği, diğer yandan 2018 yılında 
yapılan kanuni düzenlemeyle sağlık çalışanlarına karşı kasten işlenen suçlarda şüphelilerin ifadelerinin 
bizzat Cumhuriyet Savcıları tarafından alınması ile sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için 
mağdur doktorların ifadelerinin hastanelerde alınabilmesine imkân sağlandığı,

-  Pandemi öncesi altı aylık süreçteki şiddet başvuru sayıları ile pandemi sürecindeki sayılar 
kıyaslandığında, yüzde 42 oranında azalma görüldüğü, pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarının 
canları pahasına ve birçok şeyden fedakârlık ederek toplum sağlığı için mücadele ettiiği, bu sürecin 
sağlık çalışanlarıyla toplum arasında empati ve hoşgörü köprüsünün kurulmasına vesile olduğu,

-  Mevcut verilerin, başta hekimler olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personelin şiddete uğrama veya tazminat ödeme açısından risk altında bulunmaya devam ettiğini ortaya 
koyduğunu, sağlık çalışanlarının güvenli ortamda fiziksel, psikolojik ve maddi zarar görmeksizin huzur 
içinde insanlara sağlık hizmeti sunabilmeleri için etkili düzenlemeler getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu,

-  Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf 
üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis veya tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesinin 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun iznine bağlandığı,

-  Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversiterinde görev yapan sağlık çalışanlarının 
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve 
uygulamalardan kaynaklı zararların tazmini için açılan davalar sonucunda devlet tarafından ödenen 
tazminatın ilgilisine rücu bakımından Mesleki Sorumluluk Kuruluna yetki verildiği

ifade edilmiştir.
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Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde aleyhte söz alan milletvekilleri tarafından;

-  Tali komisyon görüşmelerinin çok önemli ve değerli olduğu, ancak tali komisyonların çok nadir 
toplandığı, bu nedenle Komisyonun tali olarak Teklifi görüşmesinin değerli olduğu,

-  Şiddetin konusunun kişilere göre ayrıştırmanın yanlış olduğu, kadın, sağlıkçı ya da öğretmen 
fark etmez her türlü şiddetin ayrıştırılmadan aynı kategoride görülmesi ve aynı uygulamayla şiddetle 
mücadele edilmesi gerektiği,

-  Şiddetin görünen ve görünmeyen yüzleri olduğu, çok kaynaktan beslendiği için sadece cezai 
müeyyidelere bağlayarak ve bu müeyyideleri artırarak şiddete çözüm bulunamayacağı,

-  Kadına şiddet ile sağlıkta şiddetin çok farklı nedenlerden kaynaklandığı, iki konunun aynı 
kanun teklifinde görüşülmesinin doğru olmadığı, sağlıkta şiddetin kadına şiddete kıyasla daha kolay 
çözülebileceği,

-  Sağlıkta şiddet ve kötü koşullar nedeniyle meslekten çekilenlerin olduğu, bunun randevu almayı 
zorlaştırdığı, bu nedenle şiddetin nedeninin aslında sisteme yönelen öfke olduğu,

-  Mesleki Sorumluluk Kurulunun bağımsız ve özerk olmasına özen gösterilmesi gerektiği, Kurulda 
yer alan hekim sayısının artırılmasının önem arz ettiği, tıp alanında sadece 1 dâhiliye ve 1 cerrahi 
uzmanla temsilin yetersiz olduğu,

-  Kurulun üyeleri arasında Halk Sağlığı Genel Müdürünün de olması gerektiği, hekim sayısının 
artırılması gerektiği, ayrıca birden fazla kurulun kurulabileceği, bunlara ilişkin yönetmelikte düzenleme 
yapılabileceği,

-  Kurul üyelerinin oluşumunun isabetli olmadığı, beşi atanmışlardan ikisinin de hekimlerden 
oluşturulduğu, Kurul üyelerinin yargılanmasının veya şikayet edilmesinin öngörülmediği, bunun hukuk 
devleti ilkesi ile bağdaşmadığı,

-  Kurulun karar verirken uyulacak ölçütlerin yetersiz ve muğlak olduğu, kasten işlenmiş bir suçun 
varlığında mı yoksa istemeden yapılan hatalarda mı rücu karar verileceğinin muğlak olduğu,

-  Tazminat davalarında ilgisine rücu yapılıp yapılmayacağının Kurulun kararına bırakılmasının 
doğru olmadığı, Kurulun mahkeme yerine geçemeyeceği, buna nasıl karar verileceğinin müphem 
olduğu,

-  Tazminat davalarından dolayı hekimlerin hastalara dokunamaz hale geldiği, bu kapsamda yapılan 
sigortaların yük olduğu, yüksek bedellerin sigorta sistemi çerçevesinde ödenmediğinde bu bedellerin 
doktorlar tarafından ödendiği, sigorta sisteminin kamulaştırılmasının düşünülmesi gerektiği, sağlıkta 
şiddet vakalarının adli sicil kayıtlarının tutulması gerektiği,

-  Özel hastanelerin Türkiye’deki hastanelerin yüzde 40’ını ve yoğun bakımların yüzde 55’ini 
oluşturduğu dikkate alındığında, buralarda görev yapan hekimlerin de kamuda çalışan doktorlar gibi 
malpraktis güvencesi altına alınması gerektiği ve tazminat ödemelerinde kamu özel hastane ayrımı 
yapmadan doktorlar için bir üst sınır belirlenmesi gerektiği,

-  Sağlıkta şiddet ve ekonomik durum nedeniyle yetişmiş insan gücü olarak önemli bir meslekte yer 
alan hekimlerin yurtdışına göçlerinin önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiği,

-  Sağlık çalışanlarına fiziksel temas ile saldırı dışında sözlü saldırıların olduğu, bu bakımdan 
“raporumu yaz”, “vergilerimle çalışıyorsun” gibi sözlü şiddet vakalarının da göz önünde bulundurulması 
gerektiği,
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-  Daha önce görüşülen sağlıkta şiddet yasa çalışmalarında “cezaların para cezasına çevrilmemesi, 
hükmün geriye bırakılmaması, ceza artırımının üç yıl olması” gibi önerilerinin kabul edilmediği, 
sağlıkta şiddetin devam ettiği, sağlıkta şiddetin diğer sektörlere göre 16 kat fazla olduğu,

-  Teklif ile, sağlık çalışanlarına ve kadına şiddet suçunu işleyenlerin tutuklanmasının 
kolaylaştırılması ile cezaların artırılmasının caydırıcı olacağı, ancak sadece bu önlemler ile şiddetin 
engellenmesinin ve sorunların çözülmesinin mümkün olmadığı,

-  Ceza kanunlarında öngörülen değişikliklerin yanı sıra, hem sağlık çalışanlarına ve kadına 
şiddete yol açan toplumsal, kurumsal ve psikolojik faktörleri de ortadan kaldıracak geniş kapsamlı 
düzenlemeler yapılması gerektiği, Teklifin bu yönüyle eksik olduğu,

-  Sağlıkta şiddetin, sağlık sisteminden ayrı tutularak çözülemeyeceği; sağlık çalışanlarının özlük 
hakları, muayene süreleri, mesleki itibarlarının korunamaması, çalışma koşulları gibi hususların bir 
bütün içerisinde değerlendirilmemesi halinde sağlık çalışanlarının yurtdışına gitmelerinin önüne 
geçilemeyeceği,

-  Sağlık çalışanlarının da, hâkim ve savcıları gibi korunma altına alınmasının halkın sağlık 
çalışanlarına bakışını değiştirmesine imkan sağlayacağı, aksi takdirde kanuni değişikliklerin yetersiz 
kalacağı,

-  Hekimlerin yaptıkları uygulamalar nedeniyle kendilerini tazminat ve cezai baskı altında 
hissetmelerinin defansif tıp denilen başka bir ifade ile kendilerini korumaya yönelik daha fazla tetkik 
isteme uygulamalarına başvurmalarına neden olduğu, bunun da hastanelerde yoğunluğu artırması 
bakımından malpraktis konusuda çok önemli olduğu,

-  Kadına yönelik şiddetin kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklanması 
itibarıyla kadınlara yönelik ayrımcı politikaları körükleyen anlayışın, kadınlara yönelen şiddetin temeli 
olduğu, kadınların gönlünü almak için yapılan düzenlemelerin zihniyet dönüşümü olmadan anlam ifade 
etmeyeceği,

-  Teklifin şiddet ve kadın cinayetlerine tepkili kamuoyunu yatıştırmak için göstermelik bir çözüm 
sunduğu, kadın cinayeti tanımına yer verilmediği, kasten yaralama suçunda mağdurun eşi ya da 
boşanmış eşi olması durumunda cezanın yarı oranda artırılmasının öngörüldüğü, ancak evli olmayan 
veya birlikte yaşayan kadınların bu kapsama alınmayarak ayrımcılık yapıldığı,

-  Kadınların yaşamlarını yitirmesini engelleyecek özellikle ısrarlı takipte önleyici politikaların 
önemli olduğu, ancak ısrarlı takip için öngörülen cezanın caydırıcı nitelikte olmadığı, uygulamada 
ertelemeye bağlı olduğu için bu suçu işleyenlerin fiilen cezaevine bile girmeyeceği,

-  Kadına yönelik şiddet ile mücadele için birçok kavganın boşanma sürecinde özellikle nafaka ve 
velayet konusunda çıktığı, bu nedenle yıllarca süren boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması, 
çocuk velayetinin ortak olması ve yoksulluk nafakası gibi kavga konusu konularda düzenleme yapılması 
gerektiği,

-  Sağlıkta şiddet uygulayanların bir yıl süre boyunca şiddet uyguladığı sağlık kurumundan 
acil durumlar hariç sağlık hizmeti almasının engellenmesinin düşünülmesi gerektiği, aynı zamanda 
şiddet uygulayanların üç-altı ay süreyle sağlık giderlerinin kendi özel bütçelerinden karşılanmasının 
sağlanması gerektiği,

-  Sağlıkta şiddet uygulayanlara toplum yararına hizmet adı altında belirli bir süre, okul temizliği, 
cami temizliği gibi müeyyideler uygulanması ve bu kişilerin sağlık hizmetlerine erişimlerine bir takım 
engellemeler ve zorluklar getirilmesinin gerektiği,



‒ 26 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 323)

-  Şiddet uygulayanların tedavi olduklarında ekranda bu bilginin görülmesi gerektiği, beyaz kod 
uygulaması sırasında alarm butonunun polikliniklere konulmasının uygun olacağı,

-  Nöbetçi eczanelerde de yaşanan şiddet vakalarından dolayı, nöbetçi emniyet güçlerinin 
devriyelerinin nöbetçi eczanelere yakın bölgelerde yapılmasının değerlendirilmesi gerektiği

şeklinde görüşler dile getirilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde lehte söz alan milletvekilleri tarafından;

-  Sağlık hizmetinin kusurlu verildiğine ilişkin tazminat davalarında tazminatların bir ay içerisinde 
ödendiği, böylece vatandaşın alacağına kısa sürede kavuştuğu, diğer yandan ise tabipler, diş tabipleri 
ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta primlerinin yarısının devlet tarafından 
ödenerek sigorta yaptırılmasının teşvik edildiği,

-  2012’den 2022’ye kadar kamu sağlık hizmetlerinin kusurlu olarak sunulduğu iddiasıyla 
tazminat talepli Sağlık Bakanlığı aleyhine toplam 5.933 dava açıldığı, bu davaların 1.831’inin idari 
yargı mercilerince reddedildiği, 178 davanın kabulle sonuçlanırken, 1.011 dava dosyanın ise kısmen 
kabulüne kısmen reddine karar verildiği,

-  Tazminat davalarında davacılar tarafından talep edilen yaklaşık 5 milyar 300 milyon TL maddi 
tazminatının yaklaşık 94 milyon TL’sinin toplam 4,5 milyar TL manevi tazminatın yaklaşık 78 
milyon TL’sinin mahkemelerce kabul edildiği ve toplamda yaklaşık 172 milyon TL tutarında tazminat 
ödemesine hükmedildiği, yaklaşık 147 milyon TL’nin ödendiği, kalan cüzi miktardaki meblağın 
ödenmesine ilişkin işlemlerin ve yasal prosedürün uygulanmasına devam edildiği,

-  Hekimlerin tıbbi uygulama hatası bulunduğu iddiasıyla açılan davaların branş itibarıyla 
dağılımlara bakıldığında, 1.566 vakayla acil tıp branşının ilk sırada, 1.084 vakayla kadın hastalıkları 
ve doğum ikinci sırada, 638 vakayla genel cerrahinin üçüncü sırada yer aldığı, hem cerrahi hem dahili 
branş olarak değerlendirilen acil tıp ihmal edildiğinde, dahili branşlar içerisinde çocuk sağlığı ve 
hastalıklarının ilk sırada yer aldığı,

-  Hekimlerin tazminat ödeme tehdidi ile karşılaşılan branşlardan uzaklaştıkları, bunun yaşamsal 
öneme sahip olan beyin cerrahisi, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi branşlarda yeterli sayı ve nitelikte uzman hekim yetişmemesine 
sebebiyet verdiği,

-  2016 - 2021 yıllarını kapsayan son beş yıllık döneme ilişkin Beyaz Kod verileri incelendiğinde, 
14.596 sözel ve fiziksel, 3.861 fiziksel, 65.785 sözel olmak üzere toplamda 84.246 şiddet başvurusu 
yapıldığı, bu başvuruların 61.435’ine hukuki yardım verildiği, 9.959 dosyada mahkûmiyet, 2.964 
dosyada beraat kararı verildiği, 275 dosyada ise uzlaştırma yoluna gidildiği,

-  Bugün itibarıyla kamudaki ve devlet üniversitelerindeki doktorların ve sağlık çalışanlarının 
görevleri kapsamında yapmış oldukları teşhis, tedavi ve muayenelerle alakalı olarak işlendiği 
iddia edilen suçlarla ilgili olarak valiler ve kaymakamlarca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildiği, özel hastanelerde 
veya kendi muayenehanesinde görevli sağlık çalışanlar bakımından böyle bir izin müessesesinin 
bulunmadığı, onların işlediği iddia edilen suçlar sebebiyle doğrudan savcıların soruşturma açtığı, 
Teklif ile Mesleki Sorumluluk Kurulunun kurulması ile özel ve kamu çalışanı arasındaki soruşturma 
mekanizması bakımından farklılığın kaldırılmasının hedeflendiği,
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-  Hukuk mahkemeleri sonucu bir doktorun görevi ile ilgili bir tazminat hükmedilmesi durumunda, 
Devletin ödemiş olduğu tazminatın doktora rücu edilmesi noktasında Mesleki Sorumluluk Kurulunun 
yapacağı soruşturma sonucunda doktorun görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle veya 
görevini kötüye kullandığı tespit edilirse (kasıt varsa) Kurul tarafından tazminatın ödenmesi için 
doktora rücu edilmesine karar verileceği,

-  Mesleki Sorumluluk Kurulunun, önüne gelen bir meselede ne kadarının doktorun ya da sağlık 
çalışanının özensizliği, ne kadarının fiilî imkânsızlık hâlleri sonucu kaynaklandığını değerlendireceği 
ve bu kapsamda soruşturma açılıp açılmaması yönünde karar verebileceği,

-  Mesleki Sorumluluk Kurulunun özellikle ceza yargılaması ve soruşturmaları bakımından 
kararı, 4483 Sayılı Kanundaki vali ve kaymakamların kararı yerine geçtiği ve bir ceza yargılamasına 
yol açan bir karar niteliğinde değerlendireceği için bu Kurulun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenmesinin uygun olmayacağı, toplantı ve karar yeter sayısının ise kanun seviyesinde Teklif ile 
düzenlenmesinin kâfi olduğu,

-  Kurula gelen işlerin yoğunluğuna göre Sağlık Bakanının bir başka Bakan Yardımcısının 
başkanlığında ikinci bir kurul oluşturmasına bu Teklifin imkan verdiği,

-  Mesleki Sorumluluk Kurulu üyelerinin rücuya ilişkin vermiş olduğu kararlarda mali ve idari 
sorumsuzluğunun bulunduğu, bu anlamda vermiş olduğu her kararın Ankara Bölge İdare Mahkemesince 
denetlenmesine açık olduğu,

-  Sağlık çalışanına yönelik bir suç işlendiğinde suç ne kadar ağır olursa olsun, katalogda yer alsın 
veya almasın, bütün deliller şüphelinin aleyhine olsa da tutuklamanın takdire dayandığı, tutuklamanın 
tedbir niteliğinde olması nedeniyle hakimin takdir hakkının her zaman bulunduğu, suçun kataloga 
alınmasının takdiriliği ortadan kaldırmadığı, yasa koyucunun bu suçta failin tutuklanmasına önem 
verdiği, hakimin takdir hakkını tutuklama yönünde kullanması noktasında kolaylaştırdığı,

-  Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında hakimlerin yapmış oldukları işlemlerden dolayı 
haklarında açılan tazminat hükümlerine benzer hükümlerin bu Teklif doktorlar bakımından da 
yürürlüğe konulacağı, kamu görevlisi olması sebebiyle hâkim ve savcılara yönelik işlenen hakaret ve 
basit yaralama suçunda nitelikli hâlden, doktorlarda ise kamu görevlisi olması hasebiyle bu nitelikli 
hâlden daha öte sanığa ağırlaştırılmış ceza verildiği,

-  Şiddetle ilgili daha önce sicili olan kişi Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu 
aldığı zaman, hekim onu engellediyse o hekimden randevu alamadığı, yine şiddet uygulamış biri 
hastaneye girdiği zaman o kişi muayenye girerken mutlaka güvenlikçinin muayene mahalline çağırıldığı,

-  Beyaz Kod uygulamasının yalnızca alarm sistemi anlamına gelmediği, Beyaz Kod verilerinin 
Sağlık Bakanlığı merkezinde kayıt altına alındığı, bu kayıtlar çerçevesinde hukuki takip yapıldığı, 
ancak teknik olarak da alarm sisteminin kurulmasında fayda görüleceği,

şeklinde görüşler dile getirilmiştir.

5. Teklifin Maddeleri Üzerindeki Değerlendirmeler ve Değişiklikler

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip Komisyon, İçtüzüğün 23 üncü maddesi 
uyarınca kendisiyle ilgili gördüğü 7, 9, 13, 14 ve 15’inci maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Teklifin söz konusu maddelerinin 
görüşmelerine geçilmiştir.

Teklifin 7, 9 ve 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
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Teklifin 14 üncü maddesi üzerindeki görüşmelerde verilen önergeyle maddede yer alan “hekim 
ve diş hekimleri ile” ibarelerinden sonra gelmek üzere “eczacılar ve” ibaresinin eklenmesi kabul 
edilmiştir. Böylece hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, sağlık mesleğinin 
icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle 
yapılan soruşturmalar hakkında soruşturma iznini verme yetkisi ile idare tarafından ödenen tazminattan 
dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilmesi kapsamına eczacıların da dâhil olduğu daha açık hale 
getirilmiştir.

Teklifin 15 inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde ise, 14 üncü maddede kabul edilen 
değişiklik doğrultusunda verilen önerge ile, aynı şekilde maddede yer alan “hekim ve diş hekimleri ile” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “eczacılar ve” ibaresinin eklenmesi kabul edilmiştir. Böylece, 14 üncü 
madde ile uyumluluk sağlanarak 15 inci maddede öngörülen geçiş hükümlerine de eczacıların dâhil 
olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

Mesleki Sorumluluk Kurulunun Sağlık Bakanı tarafından belirlenen Bakan yardımcısı, sağlık 
hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, yönetim hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları, 
profesör veya doçent unvanlı l’i dahilî, diğeri cerrahi branştan 2 hekim olmak üzere 7 üyeden oluşacağı, 
Sağlık Bakanının gelen işin niteliği ve sayısına göre başka bir bakan yardımcısının başkanlığında yeni 
bir kurul daha oluşturabileceği, ancak Kurulda tıp mesleğinin icrasına dair değerlendirmenin tümüyle 
Sağlık Bakanlığı yöneticileri eliyle yapılmasının malpraktis konulu soruşturmalarda Kurulun sağlıklı 
sonuçlara ulaşmasını zorlaştıracağı, bu nedenle soruşturma ve incelemenin içeriğine veya kapsamına 
göre ihtiyaç duyulacak branş uzmanı hekim veya hekimlerin de görev alması yönünde düzenleme 
yapılmasının faydalı olacağı şeklinde görüşlere de yer verilmiştir.

Tümü üzerinde ve sağlık çalışanlarını doğrudan ilgilendiren 7, 9, 13, 14 ve 15 inci maddeleri 
üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip maddeleri ile birlikte tümünün oylaması sonucunda oy çokluğu 
ile Teklif metni ve gerekçeleri Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.

Raporumuz Adalet Komisyonuna sunulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
saygı ile arz olunur.

 Başkan Kâtip Üye

 Recep Akdağ Sefer Aycan Burhanettin Bulut 
 Erzurum Kahramanmaraş Adana

   (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Tuba Vural Çokal Fikret Şahin Mustafa Esgin

 Antalya Balıkesir Bursa

  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Arslan Kabukçuoğlu Ali Muhittin Taşdoğan Hacı Bayram Türkoğlu

 Eskişehir Gaziantep Hatay
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 Üye Üye Üye

 Habip Eksik Ali Şeker Kani Beko

 Iğdır İstanbul İzmir

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Serpil Kemalbay Pekgözegü Recep Şeker İsmail Tamer

 İzmir Karaman Kayseri

 (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Halil Etyemez Ceyda Çetin Erenler Ali Fazıl Kasap

 Konya Kütahya Kütahya

   (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Selim Gültekin Rizgin Birlik Ünal Demirtaş

 Niğde Şırnak Zonguldak

   (Muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Ünal Demirtaş Ali Şeker Ali Fazıl Kasap

 Zonguldak İstanbul Kütahya

 Burhanettin Bulut Fikret Şahin Kani Beko

 Adana Balıkesir İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Habip Eksik Serpil Kemalbay Pekgözegü

 Iğdır İzmir

28.03.2022
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 Serpil Kemalbay Pekgözegü Habip Eksik

 İzmir Iğdır
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 28/03/2022
 Esas No: 2/4290
 Karar No: 20

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1. GİRİŞ
Ankara Milletvekili Lütfıye Selva ÇAM ve 109 Milletvekili tarafından 16/03/2022 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4290 esas numaralı “Türk Ceza Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon 
olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
ile Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 22/03/2022 tarihinde yaptığı toplantısında, 2/4290 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Ankara Milletvekili Lütfıye Selva ÇAM ile Adalet Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla 
görüşülmüştür.

2. TEKLİFİN İÇERİĞİ
2/4290 sayılı Kanun Teklifi ve gerekçesi incelendiğinde;
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62 nci maddesinde yapılan değişiklikle takdiri indirim 

nedenlerinin tahdidi hale getirilmesinin; failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını 
samimi olarak göstermesinin sağlanmasının, failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli 
tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmamasının ve ayrıca takdiri indirim 
nedenlerinin kararda gerekçeleriyle gösterilmesinin,

• 5237 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde yapılan değişiklikle kasten öldürme suçunun “kadına 
karşı” işlenmesi halinin bu suçun nitelikli halleri arasına alınmasının,

• 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilecek kasten yaralama suçunun “kadına karşı işlenmesi” halinde cezanın alt sınırının dört 
aydan altı ay hapse çıkarılmasının,

• 5237 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde yapılan değişiklikle işkence suçunun “kadına karşı 
işlenmesi” halinde cezanın üç yıl olan alt sınırı beş yıl hapse çıkarılmasının,

 • 5237 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, eziyet suçunun kadına karşı 
işlenmesi halinde cezanın iki yıl olan alt sınırının iki yıl altı ay hapse çıkarılmasının,

• 5237 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; hayata, vücut veya cinsel 
dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun 
kadın olması halinde cezanın altı ay olan alt sınırı dokuz ay hapse çıkarılmasının,

• Türk Ceza Kanununun 113 üncü maddesinde yapılan değişiklikle kamu hizmetlerinden 
yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek 
cezanın altıda bir oranında artırılmasının,

• 5237 sayılı Kanuna yeni bir madde eklemek suretiyle, ısrarlı takip olarak nitelendirilen fiillerin 
müstakil bir suç haline getirilmesi ve ısrarlı takip teşkil eden fiillerin orantılı yaptırıma bağlanmasının; 
suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi ile hakkında uzaklaştırma 
veya konuta, okula ya da iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi hallerinin, 
cezayı ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmesinin, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete 
bağlı olmasının ve suçun uzlaştırma kurumunun kapsamı dışında bırakılmasının,
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• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen 
bentlerle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçlarının 
tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınmasının ve kasten yaralama suçunun, beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle 
işlenmesi hallerinin de kataloga eklenmesinin,

• Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların istemleri halinde baro 
tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz şekilde faydalanmalarının 
sağlanarak, hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmelerine imkân sağlanması amacıyla, 5271 
sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde yapılan değişiklikle TCK’da yer alan çocukların cinsel istismarı 
(madde 103) ve ısrarlı takip (madde 123/A) suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama (madde 86), 
işkence (madde 94) ve eziyet (madde 96) suçlarının madde kapsamına dahil edilmesinin ve 239 uncu 
maddesindeki değişiklikle bu suçlarda katılana da ücretsiz avukat sağlanmasının,

 • Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekimler 
ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlem ve 
uygulamalar sebebiyle yapılacak adli soruşturmalar bakımından izin usulü getirilmesinin ve izin verme 
yetkisinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kuruluna verilmesinin,

• Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekimler ile diğer sağlık 
meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlem ve uygulamalar 
nedeniyle idare tarafından tazminat ödenmesi durumunda; ödenen tazminatın ilgili meslek mensubuna 
rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına Mesleki Sorumluluk Kurulunca karar verilmesinin

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Komisyonumuz, TBMM İçtüzüğü’nün 23 üncü maddesi uyarınca yapılacak görüşmelerin Teklifin 

tümü üzerinde yapılmasını ve Komisyon üyelerinin maddeler üzerindeki görüşlerinin de Teklifin 
tümü üzerindeki görüşmelerde açıklanmasını, Teklifin maddelerinin ayrıca oylanmaması usulünü 
kararlaştırmıştır.

3. KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ
Komisyon Başkanı Edirne Milletvekili Dr. Fatma AKSAL tarafından yapılan açıklamalarda;
• Şiddetin bireyleri, toplumları ve hatta tüm canlıları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 

karmaşık ve çok yönlü bir olgu olduğu, kadına karşı şiddetin bütün ülkelerin çözmesi gereken ortak bir 
sorun olduğu,

• Şiddetin yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddetin “bir insanlık suçu” olduğu ve bu 
şiddetle topyekûn mücadele edilmesi gerektiği,

• Kadına yönelik şiddet vakalarının bir taraftan kadının biyolojik, psikolojik, sosyal gelişimine 
sekte vururken diğer taraftan aile yapısı ve çocukların gelişimine yönelen büyük bir tehdit olduğu ve 
toplum vicdanında derin yaralar açtığı,

• “Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” esasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
2002 yılından bu yana Ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını 
desteklemek için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği; kadın haklarının teminatı olan Anayasamız 
başta olmak üzere, iç mevzuatımızda gerekli düzenlemelerin hızla yapıldığı, bu kapsamda tüm 
kurum ve kuruluşlarca “şiddete karşı sıfır tolerans” ilkesiyle kadına yönelik şiddetle etkin şekilde ve 
kararlılıkla mücadele edildiği, mağdurların korunması ve desteklenmesine yönelik tedbirlerin hızla 
hayata geçirildiği,



‒ 57 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 323)

• 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 
kabul edildiği ve Kanunla korunan kişiler ve şiddet uygulayanlar hakkında alınabilecek koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği,

• 2012 yılından beri şiddetin önlenmesiyle koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerini veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 
81 ilde hizmet verdiği, ilçe düzeyinde, şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duydukları 
konularda, sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak ve karşılaştıkları sorunların çözümü 
için bire bir destek almalarını sağlamak amacıyla, 374 sosyal hizmet merkezinde şiddetle mücadele 
irtibat noktası oluşturulduğu,

• Kadına yönelik şiddetle mücadelede elektronik kelepçe uygulamasının ülke geneline 
yaygınlaştırılması için gerekli yasal ve teknik altyapı çalışmalarının yürütülerek İçişleri Bakanlığı 
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde, 25 Ocak 2021 tarihinde 
Elektronik İzleme biriminin faaliyete geçirilerek ülke genelinde kullanılmaya başladığı,

• Kadına karşı şiddetle mücadelede şiddet ihbarlarının daha hızlı bir şekilde iletilmesi için Kadın 
Destek Sistemi KADES mobil uygulamasının hayata geçirildiği, KADES uygulamasının hizmete 
girdiği 24 Mart 2018 tarihinden bu güne kadar 3 milyon 411 bin 190 kişinin uygulamayı indirdiği ve 
341.340 kişinin ihbarda bulunduğu,

• 6284 sayılı Kanun kapsamında, mağdura daha hızlı ulaşılarak takip ve izleme sürecinin etkinliği 
artırılması amacıyla veri entegrasyonu çalışmalarının yürütüldüğü,

• Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun yakın zamanda hazırladığı 
raporunun, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasamaya ve uygulamacılara rehberlik edeceği,

• Şiddetle mücadelede süreklilik ve devamlılığın esas olduğu ve Teklifle öngörülen düzenlemelerin 
de bu mücadeleyi çok daha ileriye taşıyacağı,

 • Teklifle, gerek kadına karşı gerekse sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların önlenmesinde ve 
faillerin cezalandırılmasında son derece etkin hükümler getirildiği,

ifade edilmiştir.
Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Teklifin ilk imza sahibi Ankara 

Milletvekili Lütfıye Selva ÇAM tarafından yapılan açıklamalarda;
• Tüm dünyada kadınların hak ve özgürlüklerinin ihlalini engelleyecek ve sorumlular hakkında 

gerekli hukuki yaptırımların gecikmeksizin uygulanmasını sağlayacak önlemlerin alınmakta olduğu,
• Kadına yönelik şiddetin, uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tüm tedbirlere rağmen varlığını 

devam ettiren evrensel bir sorun olduğu,
• Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre dünya genelinde her 3 kadından birinin fiziksel, 

psikolojik, cinsel ve ekonomik açılardan şiddete maruz kaldığı; dünyanın pek çok yerinde açlık, savaş, 
göç ve şiddetten en fazla kadınların etkilendiği,

• Ülkemizde 2002 yılından beri kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasını 
teminen, kadınların hak ve özgürlüklerinin ihlalinin önlenmesine ve şiddet fiillerinin etkin şekilde 
cezalandırılmasına yönelik düzenlemeler getirildiği,

• 2002 yılından bu yana kadınların eğitimi, iş hayatına ve sosyal hayata daha güçlü bir şekilde 
katılımı, siyaset alanındaki temsil oranlarının artırılması, özellikle de kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
yoluyla çok önemli adımlar atıldığı, başta Anayasa ve temel kanunlar olmak üzere mevzuatımızda 
kadın-erkek eşitliğinin hukuki zemininin güçlendirildiği, pozitif ayrımcılığın benimsendiği,

• 2002 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu’yla cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
ortadan kaldıran düzenlemeler gerçekleştirildiği, 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanunu’nun 
getirdiği işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dâhil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım 
yapılamayacağının hükme bağlandığı,
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• 2004 yılında Anayasa’nın 10 uncu maddesine “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet 
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” hükmünün ve 2010 yılında yapılan değişiklikle 
pozitif ayrımcılık uygulamasının sağlanmasına yönelik hükmün eklendiği,

 • 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanunun, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli 
bir düzenleme olduğu,

• 08/07/2021 tarihli ve 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’la kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesinin nitelikli hâl kabul edilerek daha fazla ceza verilmesinin 
sağlandığı,

• Kadına karşı şiddetle, “sıfır tolerans” ilkesiyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edildiği, yapılan 
tüm düzenlemeler ve hayata geçirilen uygulamaların, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı kararlı 
duruşun önemli bir göstergesi olduğu,

• TCK’nın 62 nci maddesinde öngörülen değişiklikle takdiri indirim nedenlerinin ucu açık biçimde 
uygulanmasının önüne geçerek maddenin uygulama alanının sınırlandırıldığı, failin samimi pişmanlık 
içermeyen davranışlarının takdir indirimi nedeni olarak kabul edilmemesinin sağlandığı, maddenin (2) 
nci fıkrasının duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışlarının da iyi hâl indirimi kapsamına 
aldığı ve kişinin pişmanlığını gösteren herhangi somut bir ifade bulunmadığı, “gibi hususlar” ifadesinin 
hakime sınırsız iyi hâl indirimi konusunda takdir hakkı kullanma yetkisi sağladığı; değişiklikle failin 
pişmanlığını gösteren davranışlarının esas alınmasının sağlanacağı, bu kapsamda iyi hâl indiriminin 
bundan sonraki süreçlerdeki uygulamasında Kanundan kaynaklanan aksaklıkların ortadan kaldırılacağı,

• Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla 
bazı suçların kadına karşı işlenmesi hâlinde cezaların artırılmasının öngörüldüğü,

• Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi konusunun sağlık hizmeti olması 
hâlinde verilecek cezanın altıda bir oranına kadar artırılacağı,

• Israrlı takip fiillerinin ilk defa TCK’da müstakil suç olarak düzenlenmesinin sağlandığı, suçun 
nitelikli hâli bakımından tutuklama kararı verilebileceği, ısrarlı takip suçunun şikâyete bağlı olacağı ve 
uzlaştırma usulüne tabi olmayacağı,

• Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunun Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan katalog 
suçlar arasına alınmasını teminen kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi hâllerinin de kataloga 
dâhil edileceği,

• Kasten yaralama, ısrarlı takip, işkence, eziyet ve çocukların cinsel istismarı suçlarında mağdurlara 
istemleri hâlinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlanacağı,

• Sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesini yeniden ele 
alındığı ve Devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusuna ilişkin bir düzenleme 
getirildiği,

ifade edilmiştir.
Teklifte imzası bulunan Malatya Milletvekili ÖZNUR ÇALIK tarafından;
• Cumhurbaşkanı liderliğinde yaklaşık 20 yıldır yürütülen politikalarla kadın haklarının 

geliştirilmesi ve şiddetle mücadelede mevzuat değişiklikleri ve yürütülen politikalarla eğitimden 
istihdama kadar her alanda önemli kazanımlar elde edildiği,

• Kadına yönelik şiddetle “ama”sız, “fakaf”sız, “lakin”siz topyekun yürütülecek bir mücadele ile 
şiddetsiz toplumun inşa edilebileceği,
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• Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun toplumun her kesimi ile görüşerek 
uzun ve meşakkatli çalışmanın neticesinde 17 başlık altında kadına yönelik şiddetle etkin mücadele 
edilmesine yönelik önerileri belirlediği; bu tespitlerde farkındalık ve zihniyet dönüşümünün en önemli 
unsurlardan biri olarak belirlendiği,

• Ülkemizdeki temel insan haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalara uygun olarak başta Anayasa 
olmak üzere, yürürlükte bulunan kanunlarda kadın haklarını güçlendirmeye, ayrımcılığı ve kadına 
yönelik şiddeti önlemeye ilişkin önemli düzenlemeler yapıldığı,

• Devletin bireyleri koruma yükümlülüğü çerçevesinde yapılan düzenlemeler dikkate alındığında 
yasal altyapının ve hukuk sisteminin geliştirilmesinde kayda değer kazanımlar elde edildiği, bununla 
birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele sürecinin etkinliğinin artırılmasını teminen mevzuatımızda da 
bazı değişiklikler yapılması gerektiği,

• Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele kapsamında tedbir mahkemelerinin faaliyete 
geçirilmesinin çok önemli olduğu,

• Teklifin 1 inci maddesiyle öngörülen değişiklikle, “takdiri indirim nedenlerinin” uygulanmasında 
cezasızlığa yol açan uygulamadaki aksaklıkların giderileceği,

• Teklifin kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik önemli hükümler 
içerdiği,

• “Sıfır şiddet, sıfır can kaybı” ilkesiyle bugüne kadar yapılan başta Anayasa olmak üzere bütün 
iç mevzuatımızdaki ve politika belgelerindeki düzenlemelerin şiddetle mücadeleye ivme kazandırdığı, 
uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin de hızla alındığı ve alınmaya 
devam edeceği,

• 2009 yılında KEFEK’in kurulduğu ve ilk kurulan alt komisyonun Erken Yaştaki Evlilikleri 
Önleme Komisyonu olduğu, bu Komisyonunun tespit edilen önerilerinin uygulanmasının takip edildiği 
ve erken yaştaki evliliklerin %2’lere kadar gerilediği,

• Karar alma süreçlerinde kadınların daha fazla yer alması, daha fazla kadın yönetici atanması 
önerisi kapsamında Millî Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmeler sonrası; pozitif ayrımcılık ilkesine 
istinaden her ilde il müdürü atanması veya mutlaka bir kadın il müdür yardımcısı atanması hususunun 
gündeme alındığı ve diğer önerilerin de uygulanmasının takipçisi olunacağı,

• Araştırma Komisyonunun yaptığı önerilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik adımlardan 
biri olarak bu Kanun Teklifinin hazırlandığı ve şiddetle etkin mücadele edilmesine yönelik benzeri 
düzenlemelerin hazırlanmaya devam edeceği

ifade edilmiştir.
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
• Kadına yönelik şiddet suçlarının toplumu derinden etkilediği, bu suçlarla etkin mücadele 

edilmesine ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının sağlanmasına yönelik hazırlanan 
düzenlemenin önemli hükümler içerdiği,

• Kadına yönelik kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının kadına karşı işlenmesi 
halinde yaptırımların ağırlaştırılmasının olumlu olduğu,

• Teklifin hazırlanmasında 315 sıra sayılı Araştırma Komisyonu Raporunun tespit ve önerilerinin 
dikkate alındığı ve raporda her kesimin görüşünün alındığı, kadına yönelik şiddet suçlarına yönelik 
Bakanlıkça araştırma yürütüldüğü,

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddet içeren birçok davaya müdahil 
olduğu,
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• Kadın haklarının geliştirilmesi ve korunması ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun 
partiler üstü bir mesele olarak görüldüğü,

• Cezanın caydırıcılığı için cezanın bilinirliği ve kesinliğinin önemli olduğu, toplumdaki cezasızlık 
algısının giderilmesine yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanması gerektiği, 

• Ceza yaptırımlarının suç oranları üzerindeki etkisi ve caydırıcılığı ile ilgili araştırmaların 
yapılması gerektiği,

• Kadına yönelik işlenen suçlarla mücadelede bütüncül politikalar yürütülmesinin önemli olduğu, 
suçun yaptırımının ağırlaştırılması yanında uygulamadaki eksikliklerin de giderilmesine yönelik etkin 
tedbirler alınması gerektiği,

• Kadına yönelik şiddete yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasının şiddetle mücadelede esas 
olduğu; toplumdaki ve özellikle medyadaki olumsuz söylemlerin önlenmesi gerektiği, 

• Kadına yönelik şiddet suçlarıyla mücadelede, ceza kanunlarındaki yaptırımların ağırlığı kadar 
hükmedilen cezaların uygulanmasının da önemli olduğu, bu sebeple söz konusu suçlarda, cezasızlık 
algısına yol açan hükmün açıklanmasının geri bırakılması, para cezasına çevrilmesi gibi konulardaki 
hükümlerin değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılması gerektiği, 

• Teklifin 1 inci maddesi ile TCK’nın 62 nci maddesine eklenen “yargılama sürecindeki 
pişmanlığını gösteren davranışlar” ibaresinin amaçlanan sonuca ulaşılmasını teminen daha somut 
belirlenmesi gerektiği,

• Kadına ve çocuklara yönelik şiddet suçlarında takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması 
gerektiği,

• Ceza yargılamasında takdiri indirim sebepleri ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında 
uygulayıcıların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının önemli olduğu, 

• Teklifin 3, 5 ve 8 inci maddesi kapsamında “eşe” ve “boşanmış eşe” karşı işlenen suçlarla ilgili 
öngörülen cezayı artıran sebeplerin, aralarında evlilik bağı olmayan kadınlara yönelik gerçekleştirilen 
şiddet eylemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği, 

• Uygulamada kadına yönelik şiddet suçlarında haksız tahrik indirimlerinin de sorunlu bir alan 
olduğu, kamu vicdanını yaralayan kararlar verilebildiği,

• Teklifin 8 inci maddesiyle ısrarlı takip teşkil eden fiillerin ayrı bir suç olarak TCK’da 
düzenlenmesinin önemli bir husus olduğu, maddede suç teşkil eden fiiller için öngörülen yaptırımların 
artırılmasının değerlendirilmesi gerektiği,

• Israrlı takip suçunda ağırlatıcı sebeplerin bulunması halinde suçun resen soruşturulması ve 
kovuşturulması hususunun değerlendirilmesi gerektiği,

• 5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde yapılan değişiklikle “cinsel saldırı, çocukların 
cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet” 
suçlarında mağdur ve şikayetçiye baro tarafından avukat görevlendirilmesinin sağlanmasına yönelik 
hükmün mağdurun adalete erişimi açısından son derece önemli olduğu, kadına yönelik şiddet suçlarının 
tüm mağdurlarının bu haktan yararlanmasını sağlamaya yönelik madde kapsamının genişletilmesinin 
değerlendirilmesi gerektiği,

• Kadına yönelik şiddet suçlarının etkin şekilde soruşturulması ve kovuşturulmasını teminen yargı 
mensuplarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınması gerektiği,

• Kadına yönelik işlenen suçlarla etkin mücadele edilmesini teminen bu kapsamdaki suçlarda 
uzlaşma yapılmaması gerektiği,

• Kadına karşı işlenen suçlarda hükmedilen cezaların etkili şekilde infaz edilmesi ve cezaların 
infazı aşamasında cezasızlık algısına neden olan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler 
alınması gerektiği

şeklinde görüş, eleştiri ve öneriler ifade edilmiştir.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Komisyonumuzun genel uygunluk 

görüşünün esas komisyona bildirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
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Teklife ilişkin uygunluk görüşünü içeren Raporumuz, Adalet Komisyonu Başkanlığına sunulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Başkanvekili

 Fatma Aksal Hülya Nergis Jale Nur Süllü 
 Edirne Kayseri Eskişehir

   (Oylamada bulunamadı,

   muhalefet şerhimiz vardır)

 Sözcü Kâtip Üye

 Tülay Kaynarca Filiz Kerestecioğlu Demir Gamze Taşcıer
 İstanbul Ankara Ankara

  (Oylamada bulunamadı, (Oylamada bulunamadı,

  muhalefet şerhimiz vardır) muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Nevin Taşlıçay Şenol Sunat Mustafa Levent Karahocagil
 Ankara Ankara Amasya

  (Oylamada bulunamadı,

  muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Aysu Bankoğlu Zülfü Demirbağ Muhammet Naci Cinisli
 Bartın Elazığ Erzurum

 (Oylamada bulunamadı,  (Oylamada bulunamadı,

 muhalefet şerhimiz vardır)  muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Emine Nur Günay Sabahat Özgürsoy Çelik Suzan Şahin
 Eskişehir Hatay Hatay

   (Oylamada bulunamadı,

   muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Ceyda Çetin Erenler Yelda Erol Gökcan Çiğdem Erdoğan Atabek
 Kütahya Muğla Sakarya

 Üye Üye Üye

 Neslihan Hancıoğlu Candan Yüceer Bahar Ayvazoğlu
 Samsun Tekirdağ Trabzon

 (Oylamada bulunamadı, (Oylamada bulunamadı,

 muhalefet şerhimiz vardır) muhalefet şerhimiz vardır)
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	 Jale	Nur	Süllü		 Suzan	Şahin	 Candan	Yüceer
	 Eskişehir	 Hatay	 Tekirdağ

	 Aysu	Bankoğlu	 Gamze	Taşcıer	 Neslihan	Hancıoğlu
	 Bartın	 Ankara	 Samsun
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 	 	 Filiz	Kerestecioğlu	Demir
	 	 	 Ankara
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	 Muhammet	Naci	Cinisli	 Şenol	Sunat
	 Erzurum		 Ankara
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Adalet Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
	 Adalet	Komisyonu	 4/4/2022
	 Esas	No:	2/4290
	 Karar	No:	18

TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	BAŞKANLIĞINA

1.Giriş
“Ankara	Milletvekili	Lütfiye	Selva	Çam	ve	 109	Milletvekilinin;	Türk	Ceza	Kanunu	 ve	Bazı	

Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	Teklifi	(2/4290)”	16/3/2022	tarihinde	esas	komisyon	
olarak	 Komisyonumuza,	 tali	 komisyon	 olarak	 da	 Kadın	 Erkek	 Fırsat	 Eşitliği	 Komisyonu	 ile	
Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	 İşler	Komisyonuna	havale	 edilmiştir.	Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	
Komisyonunun	 20	 karar	 numaralı,	 Sağlık,	Aile,	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 İşler	 Komisyonunun	 4	 karar	
numaralı	tali	komisyon	raporları	28/3/2022	tarihinde	Komisyonumuza	tevdi	edilmiştir.	Teklif,	Adalet	
Komisyonu	Başkanı	Bartın	Milletvekili	Yılmaz	Tunç	başkanlığında,	Komisyonumuzun	29/3/2022	
tarihli	toplantısında	Teklif	sahipleri	ile	Adalet	Bakanlığı,	Aile	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı,	İçişleri	
Bakanlığı,	 Sağlık	 Bakanlığı,	 Cumhurbaşkanlığı	 Strateji	 ve	 Bütçe	 Başkanlığı,	 Yargıtay,	 Yargıtay	
Cumhuriyet	Başsavcılığı,	Danıştay,	Ankara	Bölge	İdare	Mahkemesi,	Türkiye	Barolar	Birliği,	Türk	
Tabipleri	Birliği	temsilcileri	ile		TOBB	Ekonomi	ve	Teknoloji	Üniversitesi	öğretim	üyesi	Prof.	Dr.	
Olgun	Değirmenci’nin	katılımlarıyla	görüşülmüştür.	

Görüşmelerin	tamamı	tutanağa	bağlanmıştır.

2.  Komisyon görüşmeleri
Komisyon,	 Anayasaya	 aykırılık	 iddialarını	 değerlendirmiş,	 Anayasaya	 aykırılık	 iddialarını	

oylamış	ve	Teklif’in	Anayasaya	aykırılık	teşkil	etmediği	neticesine	ulaşmıştır.

Müzakereler	esnasında	Teklifin	lehinde	genel	olarak	aşağıdaki	görüşler	ifade	edilmiştir:

Şiddet,	bireyi	ve	toplumları	olumsuz	yönde	etkileyen,	ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	varlığını	
sürdüren	evrensel	bir	sorun	niteliğindedir.	Son	yirmi	yılda	gerek	kadına	yönelik	şiddetin	önlenmesi,	
kadının	 statüsünün	 artırılması,	 kadınların	 eğitimi,	 kadınların	 iş	 ve	 sosyal	 hayata	 etkin	 katılımları,	
gerekse	 de	 sağlık	 alanında	 tarihi	 adımlar	 atılmıştır.	 Bu	 doğrultuda,	 Türk	 Medeni	 Kanunu	 ile	
cinsiyete	dayalı	ayrımcılığı	ortadan	kaldıran	düzenlemeler	gerçekleştirilmiş,	İş	Kanunu	ile	işveren-
işçi	ilişkisinde	cinsiyet	dâhil	hiçbir	nedenle	temel	insan	hakları	bakımından	ayrım	yapılamayacağı	
belirlenmiş,	Anayasanın	10’uncu	maddesine	“Kadınlar	ve	erkekler	eşit	haklara	sahiptir.	Devlet,	bu	
eşitliğin	yaşama	geçmesini	sağlamakla	yükümlüdür.”	hükmü	ve	pozitif	ayrımcılık	uygulanmasının	
sağlanmasına	 yönelik	 hüküm	 eklenmiş,	 töre	 ve	 namus	 cinayetleri	 ağırlaştırılmış	 suç	 kapsamına	
alınmış,	kadının	güçlenmesi	ve	kadına	yönelik	şiddetin	önlenmesi	için	çok	önemli	bir	düzenleme	olan		
6284	sayılı	Ailenin	Korunması	ve	Kadına	Karşı	Şiddetin	Önlenmesine	Dair	Kanun	yürürlüğe	girmiş	
ve	kanun	kapsamında	şiddete	uğrayan	ya	da	uğrama	tehlikesi	bulunan	kadınların	korunmasına	yönelik	
çok	 sayıda	 tedbir	 uygulamaya	 geçirilmiş,	Kadın	Destek	Uygulaması	 (KADES)	 gibi	 hayati	 önem	
taşıyan	uygulamalar	geliştirilmiş,	8/7/2021	tarihli	ve	7331	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanunu	ve	Bazı	
Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	ile	kasten	öldürme,	kasten	yaralama,	eziyet	ve	kişiyi	
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hürriyetinden	yoksun	kılma	suçlarının	boşanılan	eşe	karşı	işlenmesi	nitelikli	hâl	olarak	kabul	edilmiş,	
Kadına	Yönelik	Şiddetin	Sebeplerinin	Tüm	Yönleriyle	Araştırılarak	Alınması	Gereken	Tedbirlerin	
Belirlenmesi	 Amacıyla	 Meclis	 Araştırması	 Komisyonu	 kurulmuş,	 valilerin	 ve	 kaymakamların	
başkanlığında	 şiddetle	 mücadele	 komisyonları	 oluşturulmuş,	 eylem	 planları	 hazırlanmış	 ve	
diğer	 kadının	 güçlenmesi	 ile	 kadına	 karşı	 şiddetle	 mücadelede	 etkinliğin	 artırılması	 amacıyla	
birçok	 düzenleme	yapılmış,	 önleyici	 tedbirlere	 ilişkin	 çalışmalar	 gerçekleştirilmiş,	 kurumlar	 arası	
koordinasyon	sağlanmış	ve	etki	analizleri	yapılmıştır.	Sağlık	alanında	da,	sağlık	hizmetlerine	erişim	
ve	sağlık	çalışanlarına	yönelik	şiddetin	önlenmesi	amacıyla	çok	sayıda	önemli	adım	atılmıştır.	Bu	
minvalde,	663	Sayılı	Sağlık	Alanında	Bazı	Düzenlemeler	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	
54’üncü	maddesi	çerçevesinde	şiddete	maruz	kalan	sağlık	çalışanlarına	Sağlık	Bakanlığı	tarafından	
hukuki	destek	verilmekte	olup,	Beyaz	Kod	uygulamasının	başlamasıyla	şiddet	vakalarının	kayıt	ve	
istatistikleri	tutulmaya	başlanmış,	sağlıkta	şiddetle	mücadele	tüm	boyutlarıyla	ele	alınarak	bu	konuda	
temel	 stratejilerin	 belirlenmesi	 gayesiyle	 ilgili	 bakanlıklar,	 üniversiteler,	 sivil	 toplum	 kuruluşları	
ve	 konunun	 diğer	 paydaşlarının	 katılımı	 ile	 Sağlıkta	 Şiddetle	 Mücadelede	 Sıfır	 Tolerans	 Eylem	
Planı	hazırlanmış,	sağlık	kurum	ve	kuruluşlarında	görev	yapan	personele	karşı	görevleri	sırasında	
veya	 görevleri	 dolayısıyla	 işlenen	 kasten	 yaralama	 suçu	 katalog	 suçlar	 kapsamına	 alınmış,	 sağlık	
çalışanlarına	 karşı	 kasten	 işlenen	 suçlarda	 şüphelilerin	 ifadelerinin	 bizzat	 Cumhuriyet	 savcıları	
tarafından	 alınması	 sağlanmış,	mağdur	 doktorların	 ifadelerinin	 hastanelerde	 alınabilmesine	 imkân	
tanınmış,	kamu	veya	özel	sağlık	kurum	ve	kuruluşlarında	görev	yapan	sağlık	personeliyle,	yardımcı	
sağlık	personeline	karşı	görevleri	sebebiyle	işlenen	kasten	yaralama,	tehdit	ve	görevi	yaptırmamak	
için	 direnme	 suçlarının	 cezaları	 artırılmış	 ve	 hapis	 cezalarının	 ertelenmeyeceği	 düzenlenmiş	 ve		
hastanelerin	fiziki	durumları,	tıbbi	cihaz	kapasiteleri	ve	benzeri	alanlarda		kaydedilen	ilerlemelerle	
birlikte	Ülkemiz	dünyanın	en	önemli	uluslararası	sağlık	hizmetleri	veren	merkezlerden	biri	hâline	
gelmiştir.	Yapılan	 tüm	bu	düzenlemeler	ve	hayata	geçirilen	uygulamalar,	 hem	kadına	karşı	 şiddet	
hem	de	sağlık	çalışanlarına	yönelik	şiddete	karşı	hassasiyetin	bir	göstergesidir	ve	getirilen	düzenleme	
de	 aynı	 hassasiyetle	 şiddet	 vakaları	 ile	 mücadele	 kapsamında	 bugüne	 kadar	 atılmış	 olan	 önemli	
adımların	devamı	niteliğindedir.

Kadına	Yönelik	Şiddetin	Sebeplerinin	Tüm	Yönleriyle	Araştırılarak	Alınması	Gereken	Tedbirlerin	
Belirlenmesi	Amacıyla	Kurulan	Meclis	Araştırması	Komisyonu	Raporu	Teklif	açısından	yol	gösterici	
olmuştur.	Komisyon,	kamu	kurum	ve	kuruluşları,	sivil	 toplum	örgütleri,	mağdur	kadınlar	ve	diğer	
konunun	 tüm	 taraflarının	 görüşlerinin	 alındığı	 uzun	 soluklu,	 titiz	 çalışmalar	 gerçekleştirmiş	 ve	
raporunda	konunun	tüm	boyutlarına	ilişkin	çok	sayıda	öneri	getirmiştir.	Dolayısıyla	Teklifin	hazırlık	
sürecine	ilişkin	ilgili	tarafların	görüşlerinin	alınmadığı	yönünde	getirilen	eleştiriler	yerinde	değildir.	
Öte	 yandan	 esas	 problemin	 mevzuattan	 değil	 uygulamadan	 kaynaklandığı	 vurgusu	 yapılmasına	
karşın,	 esasen	Teklif	 de	 tam	olarak	 uygulamadan	kaynaklı	 sorunların	 giderilmesi	 amacını	 taşıyan	
hükümler	içermektedir.	

Kadınlara	Yönelik	Şiddet	ve	Aile	İçi	Şiddetin	Önlenmesi	ve	Bunlarla	Mücadeleye	İlişkin	Avrupa	
Konseyi	Sözleşmesi’nin	(İstanbul	Sözleşmesi),	Avrupa	Konseyi	üyesi	ülkelerden	birçoğu	tarafından	
imzalanıp	 onaylanmamış	 ya	 da	 imzalanmasına	 rağmen	 onaylanmamış,	 imzalayan	 ve	 onaylayan	
birçok	ülke	ise	sözleşmeye	çekince	koymuştur.	Konsey	üyesi	Azerbaycan	ve	Rusya	ile	gözlemci	ülke	
statüsündeki	Amerika,	Japonya,	Kanada,	Meksika	ve	Vatikan	sözleşmeyi	dâhi	imzalamamış,	Polonya	
ise	 yakın	 zamanda	 sözleşmeden	 çekilme	 yönünde	 işlemlere	 başlamıştır.	 Bu	 nedenle	 Sözleşme	
diğer	ülkelerde	de	 tartışma	konusudur	ve	kadına	yönelik	şiddetle	mücadele	 tek	bir	hukuki	metine	
indirgenmemelidir.	
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5237	 sayılı	 Türk	 Ceza	 Kanununun	 61’inci	 maddesi	 soyut	 özel	 cezanın	 bireyselleştirilme	
maddesidir	ve	hâkim,	sınırlı	sayıda	nedeni	göz	önünde	bulundurarak	cezanın	alt	ve	üst	sınırı	arasında	
temel	 cezayı	 belirlemektedir.	 62’nci	 madde	 ise	 61’inci	 maddede	 öngörülemeyecek	 durumları	 da	
göz	 önüne	 alarak	 ve	 olası	 gerçek	 hayattaki	 tüm	 nedenleri	 de	 değerlendirerek,	 hâkime	 cezada	 bir	
değerlendirme	olanağı	tanımaktadır.	61’inci	madde,	suçun	işlenmesi	anına	kadar	ki	süreci	göz	önüne	
alırken,	 62’nci	 madde	 ise	 suçun	 işlenmesinden	 sonraki	 süreci	 dikkate	 almaktadır.	 Düzenlemeyle	
Türk	Ceza	Kanununun	62’nci	maddesinde	yer	 alan	 takdiri	 indirim	nedenlerinin	ucu	açık	biçimde	
uygulanmasının	önüne	geçilerek	maddenin	uygulama	alanı	sınırlandırılmaktadır.	Ayrıca	failin	samimi	
pişmanlık	 içermeyen	davranışları	 takdiri	 indirim	nedeni	olarak	kabul	 edilmeyecektir.	 “Pişmanlık”	
ifadesi	Almanya,	Avusturya,	İsviçre,	Rusya	gibi	mukayeseli	hukuk	örneklerinde	de	yer	almaktadır.	
Yine	duruşma	sırasında	mahkemeyi	etkilemek	amacıyla	yapılmış	şeklî	tutum	ve	davranışlar	takdiri	
indirim	nedeni	olarak	dikkate	alınmayacaktır.	Böylelikle	kamuoyunda	kılık	kıyafet	veya	diğer	belli	
bazı	mahkemeyi	etkilemeye	yönelik	şeklî	davranışlar	ile	cezalarda	indirim	yapıldığı	algısının	önüne	
geçilmiş	 olacaktır.	Diğer	 taraftan	 takdiri	 indirim	nedenlerinin	kararda,	 gerekçeleriyle	 gösterilmesi	
gerekecektir.	 Anayasanın	 141’inci	 maddesi	 hükmüne	 rağmen	 yapılan	 düzenleme	 ile	 kanunu	
uygulayacak	hâkimlerin	dikkati	 çekilmiş	olacaktır.	Benzer	 tekrar	düzenlemeleri,	 diğer	kanunlarda	
da	mevcuttur.	Yapılan	düzenlemeyle	çok	sayıda	eleştiriye	muhatap	olan	maddenin	uygulanmasına	
ilişkin	kanundan	kaynaklanan	aksaklıkların	ortadan	kaldırılması	amaçlanmaktadır.

Kadına	karşı	şiddetle	daha	etkin	mücadele	edilebilmesi	ve	caydırıcılığın	sağlanabilmesi	amacıyla	
kasten	öldürme,	kasten	yaralama,	işkence,	eziyet	ve	tehdit	suçları	açısından	mağdurun	kadın	olması	
hâlinde	 cezalar	 artırılmaktadır.	 Teklifle	 getirilen	 düzenlemeyle	 birlikte,	 kasten	 yaralama	 suçunun	
mağduru	 olan	 kadının,	 aynı	 zamanda	 sağlık	 çalışanı	 olması	 ve	 suçun	 görevi	 nedeniyle	 işlenmesi	
hâlinde	verilecek	ceza	5237	sayılı	Kanunun	86’ncı	maddesinin	üçüncü	fıkrası	ve	3359	sayılı	Sağlık	
Hizmetleri	Temel	Kanununun	ek	12’nci	maddesinin	ikinci	fıkrası	uyarınca	ayrı	ayrı	artırılacağından,	
kadın	sağlık	çalışanlarına	karşı	şiddet	eylemleri	bakımından	cezalar	önemli	ölçüde	artırılmış	olacaktır.

Israrlı	 takip	 fiilleri	 müstakil	 bir	 suç	 olarak	 Türk	 Ceza	 Kanununda	 düzenlenmektedir.	 Israrlı	
şekilde	fiziken	takip	etmek	veya	haberleşme	ve	iletişim	araçlarını,	bilişim	sistemlerini	veya	üçüncü	
kişileri	kullanarak	temas	kurmaya	çalışmak	fiillerinin,	mağdurda	ciddi	bir	huzursuzluk	oluşturmasına	
ya	da	mağdurun	kendisinin	veya	yakınlarından	birinin	güvenliğinden	endişe	duymasına	neden	olması	
hâlinde	suç	oluşacaktır.	Suçun,	nitelikli	hâl	olarak	çocuğa	ya	da	ayrılık	kararı	verilen	veya	boşandığı	
eşe	 karşı	 işlenmesi,	 netice	 sebebiyle	 ağırlaşan	 hâl	 olarak	 mağdurun	 okulunu,	 işyerini,	 konutunu	
değiştirmesine	 ya	 da	 okulunu	 veya	 işini	 bırakmasına	 neden	 olması,	 fail	 bakımından	 nitelikli	 hâl	
olarak	hakkında	uzaklaştırma	ya	da	konuta,	okula	veya	iş	yerine	yaklaşmama	tedbirine	karar	verilen	
fail	 tarafından	işlenmesi	durumunda	cezalar	artırılarak	uygulanacak	ve	önemli	bir	husus	olarak	da	
suçun	nitelikli	hâlleri	bakımından	tutuklama	kararı	verilebilecek	ve	suç,	uzlaştırma	kapsamı	dışında	
olacaktır.

Israrlı	takip	suçu	kapsamındaki	eylemlerin	5237	sayılı	Kanunun	123’üncü	maddesinde	düzenlenen	
“kişilerin	huzur	ve	sükununu	bozma”	suçu	bağlamında	cezalandırılabileceği	tartışılmasına	rağmen,	
hükümde	yer	alan	“hukuka	aykırı	başka	bir	davranışta	bulunulması”	ifadesi,	hareketin	hukuka	aykırı	
olmasını	aradığından	sınırlayıcı	bir	mahiyettedir.	Bu	noktada	bir	kişiyle	temas	kurmanın	ne	zaman	
hukuka	aykırı	olacağı	tartışmasını	yapmak	gerekecek	ve	sosyal	davranış	kurallarına	hukukun	ciddi	
şekilde	müdahalesiyle	karşılaşma	durumu	söz	konusu	olabilecektir.	Bu	anlamda	getirilen	düzenleme	
bir	ihtiyaçtır.	Her	iki	suç	bakımından	iç	huzurun	bozulması	söz	konusu	olduğundan	maddenin	Türk	
Ceza	Kanununda	düzenlendiği	yer	de	yerindedir.	Israrlı	takibin	bir	sonraki	aşamasının	daha	ağır	suçlar	
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oluşturabileceği	ihtimali	esasen	tehdit	gibi	diğer	suçlar	için	de	geçerlidir.	Ayrıca,	yağma	suçunda	aynı	
zamanda	kişiye	yönelik	bir	 cebirin	de	 söz	konusu	olduğu	ve	kişinin	huzur	ve	 sükûnunu	bozduğu	
düşünülerek	 kişilere	 karşı	 işlenen	 suçlarda	 da	 düzenlenebileceği	 örneğinde	 olduğu	 gibi,	 getirilen	
düzenlemelerde	tek	bir	hukuki	yarar	yerine	birden	fazla	hukuki	yararın	korunabilmesi	mümkündür.	
Dolayısıyla	 ısrarlı	 takip	 suçunun	 düzenleme	 yeri	 uygundur.	 Somut	 olayın	 durumuna	 göre	 bazı	
durumlarda	 resen	 takibin	de	 sorunlar	oluşturabildiği	ve	 şikâyete	 tabi	 tutmanın	bir	nevi	mağdurun	
süreç	üzerindeki	egemenliğini	tanımak	anlamına	geleceği	dikkate	alındığında,	suçun	soruşturulması	
ve	kovuşturulmasının	şikâyete	bağlı	kılınması	sorun	 teşkil	etmeyecektir.	Suç,	sadece	hareket	suçu	
olmadığından	ısrarlı	şekilde	kişiyi	fiziken	takip	etmekle,	haberleşme,	iletişim	ve	bilişim	sistemleri	
aracıyla	iletişim	kurmakla	suç	oluşmayacaktır.	Hareketin	neticede	mağdurda	ciddi	bir	huzursuzluk	
oluşmasına	 ya	 da	 kendisinin	 veya	 yakınlarından	 birinin	 güvenliğinden	 endişe	 duymasına	 neden	
olması	gerekecektir.	Bu	neticenin	düzenlemeden	çıkması	durumunda	ise	ceza	hukukundaki	belirsiz	
durumu	ortaya	çıkabilecektir.	Belirsizliğin	olduğu	noktada	 ise	ceza	hukuku	bir	 tehdit	aracı	olarak	
kullanılmaya	başlanmakta	ve	özgürlükler	her	zaman	tehdit	edilir	hâle	gelmektedir.	

Kadına	 karşı	 kasten	yaralama	 suçu	 ile	 kasten	yaralama	 suçunun	beden	veya	 ruh	bakımından	
kendisini	savunamayacak	durumda	bulunan	kişiye	karşı	 işlenmesi	ya	da	canavarca	hisle	işlenmesi	
hâlleri,	tutuklama	nedeni	varsayılan	katalog	suçlara	eklenmektedir.	Aynı	zamanda	sağlık	çalışanlarına	
karşı	görevleri	sırasında	veya	görevleri	dolayısıyla	işlenen	kasten	yaralama	suçu	bakımından	tutuklama	
nedeninin	varsayılacağına	ilişkin		Teklifle	yürürlükten	kaldırılması	öngörülen	3359	sayılı	Kanunun	
ek	12’nci	maddesinin	birinci	fıkrasında	yer	alan	hüküm,	5271	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanununun	
100’üncü	maddesinde	yer	alan	katalog	suçlar	arasına	taşınarak	görünür	hâle	getirilmekte	ve	katalog	
suça	ilişkin	diğer	bir	kanunda	yapılan	düzenlemeyle	oluşan	sistematiğe	aykırılık	giderilmektedir.

Çocukların	 cinsel	 istismarı	 ve	 ısrarlı	 takip	 suçları	 ile	 kadına	 karşı	 işlenen	 kasten	 yaralama,	
işkence	ve	eziyet	suçları	5271	sayılı	Kanunun	“Mağdur	ve	şikâyetçinin	hakları”	başlıklı	234’üncü	
maddesi	kapsamına	alınarak	bilhassa	şiddet	mağduru	kadınların	istemleri	durumunda	baro	tarafından	
ücretsiz	olarak	avukat	görevlendirilmesi	olanağı	sağlanmaktadır.

	 Özel	 sağlık	 kurum	 ve	 kuruluşları	 ile	 vakıf	 üniversitelerinde	 görev	 yapan	 sağlık	 çalışanları	
hakkında	 herhangi	 bir	 izne	 gerek	 görülmeden	 genel	 hükümlere	 göre	 soruşturma	 ve	 kovuşturma	
yapılabilmekteyken	düzenlemeyle,	hem	kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	hem	de	özel	sağlık	kurum	
ve	kuruluşları	ile	vakıf	üniversitelerinde	görev	yapan	sağlık	çalışanları	hakkında,	sağlık	mesleğinin	
icrası	kapsamında	yaptıkları	muayene,	teşhis	ve	tedaviye	ilişkin	tıbbi	işlem	ve	uygulamalar	nedeniyle	
soruşturma	yapılabilmesi	Sağlık	Bakanlığı	bünyesinde	kurulan	Mesleki	Sorumluluk	Kurulunun	iznine	
bağlanmaktadır.	Kurulun	kararlarına	karşı	Ankara	Bölge	 İdare	Mahkemesine	 itiraz	edilebilecektir.	
Kurul,	profesör	veya	doçent	unvanlı	biri	dâhili,	diğeri	cerrahi	branştan	iki	hekim	olmak	üzere	yedi	
üyeden	oluşacak,	gerektiği	durumlarda	Sağlık	Bakanı	işin	niteliği	ve	sayısına	göre	yeni	kurullar	da	
oluşturabilecektir.	Ayrıca,	kamu	kurum	ve	kuruluşları	ve	Devlet	üniversitelerinde	görev	yapan	hekim	
ve	diş	hekimleri	ile	diğer	sağlık	meslek	mensuplarının	sağlık	mesleğinin	icrası	kapsamında	yaptıkları	
muayene,	teşhis	ve	tedaviye	ilişkin	tıbbi	işlem	ve	uygulamalar	nedeniyle	idare	tarafından	tazminat	
ödenmesi	durumunda;	ödenen	tazminatın	ilgili	meslek	mensubuna	rücu	edilip	edilmeyeceğine	ve	rücu	
miktarı	konusunda	Kurula	yetki	verilmektedir.	Kurul,	ilgilinin	görevinin	gereklerine	aykırı	hareket	
etmek	suretiyle	görevini	kötüye	kullanıp	kullanmadığı	ve	kusur	durumunu	gözeterek	karar	verecektir.

6197	sayılı	Eczacılar	ve	Eczaneler	Hakkında	Kanunun	1’inci	maddesinde	eczacılık	hizmetinin	
bir	 sağlık	hizmeti	 olduğu	belirtilmiş,	Sağlık	Meslek	Mensupları	 İle	Sağlık	Hizmetlerinde	Çalışan	
Diğer	Meslek	Mensuplarının	İş	ve	Görev	Tanımlarına	Dair	Yönetmeliğin	4’üncü	maddesinin	birinci	
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fıkrasının	(b)	bendinde	sağlık	mensupları	“Tabip,	diş	tabibi,	eczacı,	hemşire,	ebe	ve	optisyen	ile	1219	
sayılı	Kanunun	ek	13	üncü	maddesinde	tanımlanan	diğer	meslek	mensupları”	şeklinde	tanımlanmıştır.	
1219	 sayılı	 Kanunun	 ek	 13’üncü	 maddesinde	 ise	 39	 adet	 sağlık	 mesleği	 mensubunun	 tanımı	
yapılmaktadır.	 	Dolayısıyla	düzenlemede	kapsam	bakımından	bir	 belirsizlik	ve	 ihtilaf	 söz	konusu	
değildir.	Diğer	 taraftan	1219	sayılı	Kanunun	 içeriğinde	 tabip	ve	diş	 tabipleri	 ibareleri	geçtiğinden	
yapılacak	bir	değişiklik,	kanunun	lafzından	bir	sapmaya	ve	diğer	meslek	mensuplarının	kapsamda	
olup	olmayacağı	noktasında	tereddütlere	yol	açabilecektir.

“Görevin	kötüye	kullanılması”,	kasıtlı	bir	suç	olan	5237	sayılı	Kanunun	257’nci	maddesinde	yer	
alan	suçu	 işleme	anlamına	geleceğinden,	hekimlerin	 taksirle	sebebiyet	verdiği	durumlar	açısından	
herhangi	bir	tereddüt	bulunmamaktadır.

Teklifin	aleyhinde	ise	genel	itibarıyla	aşağıdaki	eleştiriler	dile	getirilmiştir:

Gerek	kadına	gerekse	de	sağlık	çalışanlarına	yönelik	şiddet,	sosyal	bir	yara	hâline	dönüşmüş,	
ülke	 gündeminde	 uzun	 süredir	 yer	 alan	 hususlardır.	Anılan	 hususların	 gündeme	 alınması,	 gerek	
içerik	gerekse	de	hukuk	 tekniği	açısından	eksikliklere	karşın	olumlu	bir	 adımdır.	Her	 iki	konuda,	
meselelerin	asıl	öznelerinin	ve	bilim	insanlarının	görüşleri	alınmadan,	süregelen	olumsuz	bir	teamül	
olarak	torba	yasa	şeklinde	düzenleme	yapılması,	yasa	yapma	kalitesi	açısından	ciddi	bir	sorun	teşkil	
ettiği	gibi,	düzenlemeyi	yapanların	konulara	bakış	açısını	da	ortaya	koymaktadır.	Kadına	ve	sağlık	
çalışanlarına	karşı	şiddet	suçunu	işleyenlerin	tutuklanmalarının	kolaylaştırılması	ve	infaz	kabiliyeti	
olmayacak	biçimde	cezalarda	kısmi	artırımı	öngören	Teklif,	sorunların	çözümünde	yeterli	olmayacağı	
gibi,	 zaten	 gerekçeli	 karar	 yazılmasının	Anayasal	 bir	 zorunluluk	 olduğu,	 katalog	 suçlarda	 sağlık	
personeliyle	 ilgili	yapıldığı	 iddia	edilen	düzenlemenin	hâlihazırda	3359	sayılı	Kanunun	ek	12’nci	
maddesinin	birinci	fıkrasında	yer	aldığı	ve	ısrarlı	takibin		6284	sayılı	Kanunda	yıllardır	bulunduğu	
da	 dikkate	 alındığında,	 bir	 reform	 olarak	 nitelendirilmesi	 de	 mümkün	 değildir.	 Bunun	 yanında,	
kadın	politikalarına	ve	sağlık	çalışanlarına	ilişkin	çelişkili	söylem,	eylem	ve	politikalar	ile	kadının	
güçlendirilmesi	ve	 toplumsal	cinsiyet	eşitliğinin	sağlanması	yoluyla	şiddetin	önlenmesini	öngören	
İstanbul	Sözleşmesinden	çekilme	kararı	alınması,	samimiyetsizliğin	ve	çelişkinin	bir	göstergesidir.	
Şiddet	 olaylarındaki	 artışın	 sosyal,	 ekonomik,	 psikolojik	 birçok	 boyutu	 olduğu	 dikkate	 alınarak,	
her	iki	sorun	açısından	şiddete	yol	açan	toplumsal,	kurumsal	ve	psikolojik	faktörleri	değerlendiren	
bütüncül	yaklaşımlarla	geniş	kapsamlı	düzenlemeler	yapılmalı,	temel	yasaların	sistematiğini	bozar	
mahiyette	konjonktürel	değişikliklere	gidilmemelidir.	

Teklifin	kadına	karşı	şiddetle	mücadele	için	getirildiği	iddia	edilen	ağırlaştırıcı	sebep	ihdası	ve	
ceza	 alt	 sınırlarının	 artırılmasına	 ilişkin	 2	 ila	 6’ncı	maddeleri,	 eşitlik	 ilkesinin	 anlaşılış	 biçimi	 ve	
yasaya	 aktarma	 biçimi	 açısından	 sorunludur.	Örneğin	 adam	 öldürme	 suçunun	mağdurunun	 kadın	
olması	 durumunun	 suçun	 nitelikli	 hâli	 olarak	 düzenlenmesi,	 bir	 kadının,	 bir	 kadını	 ve	 bir	 erkeği	
öldürmesi	 durumunda	 öldürdüğü	 kadın	 nedeniyle	 Anayasanın	 10’uncu	 maddesinde	 düzenlenen	
eşitlik	ilkesine	aykırı	biçimde	daha	fazla	ceza	almasına	yol	açacaktır.	Sürekli	atıf	yapılan	6284	sayılı	
Kanun,	 esasen	 kendisine	 vurgu	 yapılmayan	 İstanbul	 Sözleşmesinin	 bir	 gereği	 olarak	 yürürlüğe	
konmuştur.	Sözleşmenin	on	yıllık	uygulaması	ve	normatif	değerinin	göz	önüne	alınmış	olmaması	ise	
Teklifteki	teknik	ve	Anayasal	sorunların	temel	nedenidir.	Bu	sorunların	giderilmesi	ve	kadına	karşı	
erkek	şiddeti	olgusuyla	mücadele	edilmesi	noktasında	yapılması	gereken,	 İstanbul	Sözleşmesi’nin	
“Cezayı	 ağırlaştırıcı	 koşullar”	 başlıklı	 46’ncı	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendindeki	 tanımı	
kullanmaktır.	 Sözleşmenin	 hükümleri	 çerçevesinde	 kadına	 yönelik	 şiddetin	 ortaya	 çıktığı	 bağlam	
düzenlendiği	ve	yaptırıma	bağlandığı	zaman	Anayasanın	10’uncu	maddesi	açısından	eşitlik	ilkesinin	
ihlali	 de	 ortadan	 kalkmış	 olacaktır.	 Suçun	 kadına	 karşı	 işlenmesi,	 suçun	 kadına	 karşı	 toplumsal	
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cinsiyete	dayalı	şiddet	kapsamında	işlenmesinden	farklılık	arz	ettiği	dikkate	alınarak,	kadına	yönelik	
toplumsal	cinsiyete	dayalı	şiddet	tanımı	mevzuatta	yer	almalı	ve	aralarında	aile	bağı	veya	bir	ilişki	
bulunup	bulunmadığına	bakılmaksızın	cinsiyet	temeline	dayanan	her	türlü	şiddeti	kapsayacak	şekilde	
Teklifteki	hükümler	düzenlenmelidir.

Takdiri	indirim	nedenlerini	düzenleyen	maddeye	pişmanlık	ibaresinin	eklenmesi	bugüne	kadar	
ki	 yargı	 pratiği	 düşünüldüğünde,	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitliği	 bakış	 açısı	 oluşmamış	 uygulayıcılar	
bulunduğu	müddetçe	uygulamada	pek	de	bir	anlam	ifade	etmeyecektir.	Öte	yandan	salt	ceza	indirimi	
almak	için	yapılacak	pişmanlık	savunmalarının	hangi	ölçütlerle	değerlendirileceği	de	düzenlemede	
muğlaktır.	Uygulayıcıların	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	lehinde	karar	vermemeleri	sonucu	ortaya	çıkan	
sorunların	 çözümü	 için	uygulayıcılara	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitliği	 ile	 alakalı	meslek	 içi	 eğitimlerin	
verilmesi	gereklidir.	Yine	“erkeklik	indirimi”	konusu	olan	haksız	tahrik	indirimine	ilişkin	düzenleme	
yapılmaması	ciddi	bir	eksikliktir.	İyi	hâl	indirimi	ve	haksız	tahrik	hükümlerinin	yıllardır	cezasızlık	
aracı	 olarak	 kullanıldığı	 dikkate	 alınarak	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliğinden	 kaynaklı	 kadınlara	 ve	
çocuklara	 karşı	 işlenen	 suçlarda	 iyi	 hâl	 ve	 haksız	 tahrik	 hükümlerinin	 uygulanmayacağı	 yönünde	
düzenleme	yapılmalıdır.

Nefret	suçlarının	cezasızlık	durumuyla	karşı	karşıya	kalmasını	önlemek	için	dil,	 ırk,	milliyet,	
cinsel	yönelim,	cinsel	kimlik,	siyasi	düşünce,	felsefi	inanç,	din	veya	mezhep	farklılığından	kaynaklanan	
nefret	 nedeniyle	 işlenen	 suçlarda	 haksız	 tahrik	 ve	 takdiri	 indirim	 hükümlerinin	 uygulanmayacağı	
düzenlenmelidir.

Anayasanın	 141’inci	 maddesine	 göre	 zaten	 mahkeme	 kararları	 gerekçeli	 olarak	 yazılmak	
durumundadır.	Anayasanın	 11’inci	maddesi	 gereğince	 tüm	 hâkimler	Anayasa	 hükümleri	 ile	 bağlı	
olduğundan,	yapılması	gereken,	takdiri	indirim	nedenlerinin	kararda	gerekçeleriyle	gösterileceğine	
ilişkin	düzenlemede	yer	 alan	hüküm	gibi	kararların	gerekçeli	 yazılacağını	 tekraren	yazmak	değil,	
sorun	 alanlarını	 tespit	 edip	 hâkimlerin	 Anayasanın	 üstünlüğü	 çerçevesinde	 karar	 vermelerini	
sağlamaktır.	

Türk	 Ceza	 Kanununda	 çok	 sayıda	 suç	 tipi	 düzenlenmesi	 bulunmasına	 rağmen	 bu	 durum	
etkin	 olarak	 uygulandıkları	 anlamına	 gelmemekte,	 infaz	 sistemine	 ilişkin	 ve	 indirime	 neden	 olan	
düzenlemeler	 nedeniyle	 hükmedilen	 cezalar	 ile	 infaz	 edilen	 cezalar	 arasında	 ciddi	 farklar	 ortaya	
çıkmaktadır.	 Bu	 durum	 kadına	 karşı	 şiddet	 fiillerine	 ilişkin	 cezasızlık	 algısına	 yol	 açmaktadır.	
Dolayısıyla	 sorunu,	 belli	 suç	 tiplerine	 ilişkin	 cezaların	 düşük	 olması	 değil,	 infaz	 uygulamaları	
ve	 cezada	 indirim	 düzenlemeleri	 nedeniyle	 cezaların	 neredeyse	 infaz	 edilemez	 duruma	 gelmesi	
oluşturmaktadır.	Cezaların	caydırıcı	etkilerini	ortadan	kaldıran	bu	durumun	önüne	geçebilmek	için	
kadına	karşı	şiddet	olaylarında	hapis	cezalarının	ertelenmesi,	seçenek	yaptırımlara	çevirme,	hükmün	
açıklanmasının	geri	bırakılması	ve	diğer	mevcut	hükümlerin	etkin	bir	şekilde	uygulanmasına	engel	
teşkil	eden	müesseselerin	uygulanmaması	yönünde	düzenlemeye	gidilmelidir.	

5237	sayılı	Kanunun	113’üncü	maddesinin	başlığı	“Kamu	hizmetlerinden	yararlanma	hakkının	
engellenmesi”	olduğundan,	madde	başlığıyla	uyum	sağlanması	açısından	“suçun	konusunun	sağlık	
hizmeti	olması	hâlinde”	ibaresi,	suçun	konusunun	sağlık	hizmeti	olmaması	nedeniyle	“suçun	sağlık	
hizmetinden	faydalanma	hakkının	engellenmesine	yönelik	işlenmesi”	şeklinde	değiştirilmelidir.

Israrlı	takibin	ayrı	bir	suç	olarak	düzenlenmesi	olumlu	olsa	da	suçun	niteliği	dikkate	alındığında	
Türk	Ceza	Kanununda	“Hürriyete	karşı	suçlar”	bölümü	yerine	“Vücut	dokunulmazlığına	karşı	suçlar”	
bölümünde	düzenlenmesi	gerekmektedir.	Diğer	yandan	“bir	kimse	üzerinde	ciddi	bir	huzursuzluk	
oluşturma”	 ya	 da”	 kendisinin	 veya	 yakınlarından	 birinin	 güvenliğinden	 endişe	 duymasına	 neden	
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olma”	 şeklinde	ortaya	konan	 suça	 ilişkin	ölçütlerden	ne	 anlaşılması	gerektiği	herhangi	bir	kritere	
bağlanmadığından	 düzenlemeyle	 keyfî	 uygulamalara	 yol	 açabilecek	 nitelikte	 hâkime	 geniş	
takdir	yetkisi	 verilmektedir.	Suç	 için	öngörülen	 cezalar	 ise	mevcut	 infaz	düzenlemeleri	 nedeniyle	
caydırıcı	 olmaktan	 öte,	 tersine	 cezasızlık	 algısını	 pekiştirecek	 niteliktedir.	 Bunun	 yanında	 ısrarlı	
takibin	 tekrarlayan,	 sistematik	 bir	 suç	 olduğu	 gerçekliği	 karşısında	 şikâyete	 tabi	 olmadan	 resen	
soruşturulmalıdır.

Israrlı	 takip	 gerçekleşirken	 şikâyete	 tabi	 olmayan	 başka	 bir	 suç	 işlendiğinde,	 ısrarlı	 takip	
suçunun	da	şikâyete	tabi	olmayacağı	ve	içtima	konularında	özel	bir	düzenleme	yapılmalı,	Türk	Ceza	
Kanunundaki	kullanıma	uygun	olarak	“ciddi”	ibaresi	yerine	“ağır”	ibaresi	tercih	edilmelidir.

Baro	 tarafından	 ücretsiz	 avukat	 görevlendirilmesine	 ilişkin	 düzenlemenin	 kapsamı,	 kadına	
yönelik	 suçu	 önlemek	 ve	 kadının	 hukuka	 doğru	 erişimini	 sağlamak	 amacıyla,	 bu	 kapsamda	
değerlendirilecek	 bütün	 suçlar	 bakımından	 genişletilmeli	 ve	 kadınların	 avukata	 erişimi	 zorunlu	
müdafilik	kapsamına	alınmalıdır.

Sağlıkta	 şiddet,	 koruyucu	 sağlık	 hizmetlerine	 öncelik	 verilmemesi,	 hastaların	 yeterli	 sürede	
muayene	 edilememesi,	 sağlık	 çalışanlarının	 özlük	 haklarında	 iyileştirmelerin	 yapılmaması,	 sağlık	
çalışanlarını	hedef	gösteren	açıklamalar	ve	sağlık	hizmetlerinin	ticari	bir	metaya	dönüştürülmesi	gibi	
bir	dizi	sağlık	politikalarında	yapılan	yanlışlıkların	bir	parçasını	oluşturmaktadır.	Sorunların	temelini	
teşkil	eden	Sağlıkta	Dönüşüm	Programından	vazgeçilmelidir.

Mesleki	 Sorumluluk	 Kurulu,	 idarenin	 ve	 siyasi	 otoritenin	 seçtiği	 üyelerden	 oluşacak	 olması	
nedeniyle	 yapısı	 itibarıyla	 sorunludur.	 Kurulda	 hekim	 sayısının	 yetersiz	 olmasının	 yanı	 sıra	
meslek	 örgütü	 temsilcilerinin	 yer	 almaması	 ve	 de	 karar	 alınırken	 uyulacak	 ölçütlerin	 yetersiz	 ve	
muğlak	 olarak	 düzenlenmesi,	 alınacak	 kararları	 teknik	 açıdan	 hatalı	 değerlendirmeler	 neticesinde	
sorunlu	hâle	getirebileceği,	mağduriyetler	oluşturabileceği	ve	kararları	 tartışılır	hâle	getirebileceği	
gibi,	Kurulu	olması	 gereken	bağımsız	ve	 tarafsız	bir	 yapı	 yerine,	 tamamen	 idari	 yapıda	bir	 kurul	
niteliğine	büründürecektir.	Sağlık	hizmetindeki	kusurların	çoğu	zaman	sağlık	sisteminin	kendisinden	
kaynaklandığı	 dikkate	 alındığında	 öngörülen	 yapı,	 sağlık	 alanında	 yaşanan	 problemlere	 bütüncül	
bakış	açısını	ve	kalıcı	çözümler	üretilmesini	engeller	mahiyettedir.	Kurulun	yapısı,	bağımsızlık	ve	
tarafsızlık	açısından	yeterli	güvenceler	 içeren	bilimsel	bir	kurula	dönüştürülmelidir.	Diğer	yandan	
Kurulun	kararlarına	karşı	itiraz	mercii	olarak	sadece	Ankara	Bölge	İdare	Mahkemesinin	belirlenmesi,	
mahkemeye	erişim	hakkı	ve	Mahkeme	üzerinde	iş	yükü	açısından	sorunlara	neden	olacaktır.

Anti	 demokratik	 yapısı,	 alınacak	 kararların	 keyfîliğe	 açık	 olması	 ve	 adeta	 bir	mahkeme	gibi	
karar	verebilecek	olması	nedeniyle	Mesleki	Sorumluluk	Kurulana	ilişkin	hükümler,	Anayasanın	2,	9	
ve	10’uncu	hükümlerine	aykırıdır.	

Taksirle	ölüme	ve	yaralamaya	sebebiyet	verilmesi	eylemlerine	ilişkin	hekimlere	rücu	edilmeyeceği	
ifade	edilmesine	rağmen,	düzenlemede	bu	yönde	bir	açıklık	bulunmamaktadır;	düzenleme	bu	açıdan	
hukuki	belirlilikten	yoksundur.	

Teklifte	yer	alan	düzenlemelerde	“hekim	ve	diş	hekimleri	 ile	diğer	sağlık	mensupları”	ibaresi	
kullanılmış	 ve	 devamında	 da	 “muayene,	 teşhis	 ve	 tedavi”	 ibarelerine	 yer	 verilmiştir.	 1219	 sayılı	
Tababet	Ve	Şuabatı	San’atlarının	Tarzı	İcrasına	Dair	Kanunun	1’inci	maddesinde	ise	hangi	surette	
olursa	olsun	hasta	 tedavi	edebilmek	 için	 tıp	 fakültesinden	diploma	sahibi	olmanın	şart	olduğu,	ek	
13’üncü	maddesinde	ise	tabipler	ve	diş	tabipleri	dışındaki	sağlık	meslek	mensuplarının	hastalıklarla	
ilgili	 doğrudan	 teşhiste	 bulunarak	 tedavi	 planlayamayacağı	 belirtilmiştir.	 Mevzuatta	 eczacıların	
teşhis	ve	tedaviye	ilişkin,	tıbbi	teşhis	ve	uygulamalar	yapabileceklerine	ilişkin	herhangi	bir	hüküm	
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kanun	düzeyinde	bulunmamaktadır.	Kapsam	bakımından	ortaya	çıkabilecek	tereddütlerin	giderilmesi	
açısından	 “hekim,	 diş	 hekimleri	 ve	 diğer	 sağlık	 mensuplarının	 mesleğinin	 icrasıyla	 ilgili	 yaptığı	
uygulamalar”	ibaresinin	tercih	edilmesi	yerinde	olacaktır.

Özel	 sağlık	 kurum	 ve	 kuruluşlarında	 çalışan	 sağlık	mensupları	 bakımından	 da,	 yüksek	 tazminat	
yükleriyle	karşılaştıkları	dikkate	alınarak	tazminat	sorumluluklarıyla	ilişkin	aynı	güvenceler	sağlanmalıdır.	

Derdest	 rücu	davaları	hakkında	davacı	 idarenin	Mesleki	Sorumluluk	Kuruluna	başvurmaması	
nedeniyle	davanın	usulden	reddi	hâlinde,	davacı	idarenin	kusuru	ve	ihmali	bulunduğu	durumlarda,	
getirilen	 geçici	 madde	 düzenlemesiyle	 yargılama	 gideri	 davalı	 sağlık	 çalışanına	 da	 eşit	 şekilde	
paylaştırılacaktır.	6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanununun	323’üncü	maddesine	göre	avukatlık	
ücreti	 yargılama	 giderlerindendir	 ve	 1136	 sayılı	Avukatlık	Kanununun	 164’üncü	maddesine	 göre	
ise	 karşı	 tarafa	 yüklenecek	 avukatlık	 ücreti	 avukata	 aittir.	 Düzenlemede	 bu	 hükümlere	 aykırılık	
teşkil	edecek	şekilde	yargılama	giderlerinden	olan	vekalet	ücreti	kapsam	dışında	bırakılmış	ve	idare	
aleyhine	 vekalet	 ücretine	 hükmedilmeyeceği	 düzenlenmiştir.	Anılan	 maddelerdeki	 hükümler	 göz	
önüne	alınarak	avukatların	emek	ve	mesaileri	açısından	haksızlık	oluşturan	“davacı	aleyhine	vekalet	
ücretine	hükmedilemez”	ibaresi	metinden	çıkarılmalıdır.

Bölge	 İdare	 Mahkemesi	 bakımından	 4483	 sayılı	 Memurlar	 ve	 Diğer	 Kamu	 Görevlilerinin	
Yargılanması	Hakkında	Kanunun	9’uncu	maddesinde	belirtilen	itirazları	inceleme	süresinin,	gelecek	
iş	yoğunluğu	dikkate	alınarak,	incelemenin	sağlıklı	bir	şekilde	yapılabilmesi	için	iki	kat	uygulanması	
yönünde	değişikliğe	gidilmelidir.

Şiddet	 vakalarının	 ağırlıklı	 olarak	 sağlık	 tesislerinde	 yaşandığı	 ve	 sağlık	 tesislerinin	 sağlık	
çalışanları	bakımından	iş	yeri	niteliği	 taşıdığı	gözetilerek,	sağlıkta	şiddetin	engellenmesi	ve	sağlık	
çalışanlarının	yoğun	olarak	bulunduğu	iş	yerlerinin	de	koruma	altına	alınması	amacıyla	5237	sayılı	
Kanunun	116’ncı	maddesi	bağlamında	düzenleme	yapılmalıdır.

Hekimlerin	 işlerini	 daha	 güvenli	 biçimde	 yapmalarını	 sağlamak	 amacıyla	 zorunlu	 mesleki	
sorumluluk	sigortası	sisteminde	değişikliğe	gidilerek	gelirleri	sağlık	kuruluşlarından	sağlanacak	bir	
kamu	fonu	oluşturulmalıdır.

3.  Teklif metnine ilişkin kabuller ve değişiklikler
Komisyonumuzca	Teklifin	maddeleri	aynen	kabul	edilmiştir:

Teklif	 oy	 çokluğu	 ile	 kabul	 edilmiştir.	 Ayrıca	 Komisyonumuza	 verilen	 redaksiyon	 yetkisi	
doğrultusunda	 Teklifin	 tamamı,	 tereddütleri	 gidermek	 ve	 anlamı	 netleştirmek	 amacıyla	 terim	 ve	
ibareler,	 kanun	 dili	 ve	 tekniği	 bakımından	 gözden	 geçirilmiş	 ve	metinde	 redaksiyon	mahiyetinde	
ekleme	ve	değişiklikler	yapılmıştır.

4.  Genel Kurulda temsil
İçtüzüğün	45’inci	maddesi	uyarınca	Genel	Kurul	çalışmalarında	Komisyonumuzu	temsil	etmek	

üzere	Balıkesir	Milletvekili	Belgin	Uygur,	Çorum	Milletvekili	Oğuzhan	Kaya,	İstanbul	Milletvekili	
Abdullah	Güler	ile	Samsun	Milletvekili	Orhan	Kırcalı	özel	sözcü	seçilmişlerdir.

Raporumuz,	Genel	Kurula	sunulmak	üzere	yüksek	Başkanlığınıza	saygı	ile	arz	olunur.
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	 Başkan	 Başkanvekili	 Sözcü

	 Yılmaz	Tunç	 Ramazan	Can	 Gülay	Samancı
	 Bartın	 Kırıkkale	 Konya

	 Kâtip	 Üye	 Üye

	 Belgin	Uygur	 Muhammed	Fatih	Toprak	 Abdullah	Koç
	 Balıkesir	 Adıyaman	 Ağrı

 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)

	 Üye	 Üye	 Üye

	 Ayhan	Erel	 Hasan	Subaşı	 Rafet	Zeybek
	 Aksaray	 Antalya	 Antalya

	(Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)

	 Üye	 Üye	 Üye

	 Süleyman	Bülbül	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki	 Emine	Yavuz	Gözgeç
	 Aydın	 Batman	 Bursa

	(Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	

	 Üye	 Üye	 Üye

	 Oğuzhan	Kaya	 Tufan	Köse	 Sabri	Öztürk
	 Çorum	 Çorum	 Giresun

	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)

	 Üye	 Üye	 Üye

	 Abdulkadir	Özel	 Hayati	Arkaz	 Turan	Aydoğan
	 Hatay	 İstanbul	 İstanbul

	 	 	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)

	 Üye	 Üye	 Üye

	 Abdullah	Güler	 Züleyha	Gülüm	 Mahmut	Atilla	Kaya
	 İstanbul	 İstanbul	 İzmir

	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)

	 Üye	 Üye	 Üye

	 Halil	Öztürk	 Alpay	Antmen	 Orhan	Kırcalı
	 Kırıkkale	 Mersin	 Samsun

	 	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)

	 	 Üye

	 	 Mustafa	Arslan
	 	 Tokat
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	 Süleyman	Bülbül	 Rafet	Zeybek	 Alpay	Antmen
	 Aydın	 Antalya	 Mersin

	 Turan	Aydoğan	 Tufan	Köse
	 İstanbul	 Çorum
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	 	 	 04.04.2022

	 Züleyha	Gülüm	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki	 Abdullah	Koç
	 İstanbul	 Batman	 Ağrı
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 	 	 04/04/2022
	 Hasan	Subaşı	 Ayhan	Erel
	 Antalya	 Aksaray
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MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “sürecindeki davranışları,” 
ibaresi “sürecindeki pişmanlığını gösteren 
davranışları veya” şeklinde değiştirilmiş ve “gibi 
hususlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle ve “kararda” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “gerekçeleriyle” ibaresi eklenmiştir.
“Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi 
etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışları, 
takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz.”

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Kadına karşı,”
MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 86 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt 
sınırı altı aydan az olamaz.”

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt 
sınırı beş yıldan az olamaz.”

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt 
sınırı iki yıl altı aydan az olamaz.”

MADDE 6- 5237 sayılı Kanunun 106 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 
alt sınırı dokuz aydan az olamaz.”

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “sürecindeki davranışları,” 
ibaresi “sürecindeki pişmanlığını gösteren 
davranışları veya” şeklinde değiştirilmiş ve “gibi 
hususlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle ve “kararda” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “gerekçeleriyle” ibaresi eklenmiştir.
“Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi 
etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, 
takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz.”

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Kadına karşı,”
MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 86 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt 
sınırı altı aydan az olamaz.”

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt 
sınırı beş yıldan az olamaz.”

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt 
sınırı iki yıl altı aydan az olamaz.”

MADDE 6- 5237 sayılı Kanunun 106 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın 
alt sınırı dokuz aydan az olamaz.”

ANKARA MİLLETVEKİLİ LÜTFİYE SELVA ÇAM 
VE 109 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRK CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ
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MADDE 7- 5237 sayılı Kanunun 113 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması 
halinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar 
artırılır.”

MADDE 8- 5237 sayılı Kanuna 123 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

“Israrlı takip
MADDE 123/A- (1) Israrlı bir şekilde; 

fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim 
araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü 
kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak 
suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk 
oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından 
birinin güvenliğinden endişe duymasına neden 
olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(2) Suçun;
a)  Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya 

boşandığı eşe karşı işlenmesi,
b)  Mağdurun okulunu, işyerini, konutunu 

değiştirmesine ya da okulunu veya işini 
bırakmasına neden olması,

c)  Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, 
okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar 
verilen fail tarafından işlenmesi,

halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(3) Bu maddede düzenlenen suçun 
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlıdır.”

MADDE 9- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendinde yer alan “Silahla işlenmiş 
kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e)” 
ibaresi “Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, 
bent b, e ve f)” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Kadına karşı işlenen kasten yaralama 
suçu.

MADDE 7- 5237 sayılı Kanunun 113 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması 
hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar 
artırılır.”

MADDE 8- 5237 sayılı Kanuna 123 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

“Israrlı takip
MADDE 123/A- (1) Israrlı bir şekilde; 

fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim 
araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü 
kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak 
suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk 
oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından 
birinin güvenliğinden endişe duymasına neden 
olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(2) Suçun;
a)  Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya 

boşandığı eşe karşı işlenmesi,
b)  Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu 

değiştirmesine ya da okulunu veya işini 
bırakmasına neden olması,

c)  Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, 
okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar 
verilen fail tarafından işlenmesi,

hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir.

(3)  Bu maddede düzenlenen suçun 
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlıdır.”

MADDE 9- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendinde yer alan “Silahla işlenmiş 
kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e)” 
ibaresi “Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, 
bent b, e ve f)” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Kadına karşı işlenen kasten yaralama 
suçu.
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j) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personele karşı görevleri sırasında veya görevleri 
dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.”

MADDE 10- 5271 sayılı Kanunun 234 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) 
numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı 
alt bendinde yer alan “cinsel saldırı suçu ile” 
ibareleri “cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı 
veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen 
kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında 
ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 5271 sayılı Kanunun 239 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cinsel 
saldırı suçu ile” ibaresi “cinsel saldırı, çocukların 
cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına 
karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet 
suçlarında ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “suçlarda,” 
ibaresi “suçlarda ve ısrarlı takip suçunda (madde 
123/A),” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 7/5/1987 tarihli ve 3359 
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 
12 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 14- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- Yükseköğretim 
Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan 
soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, 
kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve 
vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının 
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem 
ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar 
hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma 
izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. 
Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel sağlık kurum ve 

j) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personele karşı görevleri sırasında veya görevleri 
dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.”

MADDE 10- 5271 sayılı Kanunun 234 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) 
numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı 
alt bendinde yer alan “cinsel saldırı suçu ile” 
ibareleri “cinsel saldırı, çocukların cinsel 
istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı 
işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet 
suçlarında ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 5271 sayılı Kanunun 239 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cinsel 
saldırı suçu ile” ibaresi “cinsel saldırı, çocukların 
cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına 
karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet 
suçlarında ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “suçlarda,” 
ibaresi, “suçlarda ve ısrarlı takip suçunda (madde 
123/A),” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 7/5/1987 tarihli ve 3359 
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 
12 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 14- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan 
soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, 
kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve 
vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının 
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem 
ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar 
hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanır. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu 
tarafından verilir. Kurul, özel sağlık kurum ve 
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kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 
hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek 
mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde 
görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme 
yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma 
izninin verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7 
nci maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. 
Kurulun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare 
Mahkemesine itiraz edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet 
üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının 
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem 
ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından 
ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip 
edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin 
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek 
suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı 
ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk 
Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilir.

Kurul, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen;
a) Bakan yardımcısı,
b)  Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, 

Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürleri veya yardımcıları,

c)  Profesör veya doçent unvanlı biri dahili, 
diğeri cerrahi branştan iki hekim,

olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurulun 
başkanı Bakan yardımcısıdır. (c) bendi uyarınca 
belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır.

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına 
göre, başka bir bakan yardımcısının başkanlığında 
üçüncü fıkrada gösterilenlerden, yeni kurullar 
oluşturabilir.

Kurul üyeleri, ikinci fıkra kapsamında 
verdikleri kararlar sebebiyle görevinin gereklerine 
aykırı hareket ettiklerinin kesinleşmiş bir ceza 
mahkemesi kararıyla tespit edilmesi dışında mali 
ve idari yönden sorumlu tutulamaz.

kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 
hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek 
mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde 
görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme 
yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma izni 
verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. 
Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı 
Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet 
üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının 
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları 
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem 
ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından 
ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip 
edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin 
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek 
suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı 
ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk 
Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilir.

Mesleki Sorumluluk Kurulu, Sağlık Bakanı 
tarafından belirlenen;

a)  Bakan yardımcısı,
b)  Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, 

Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel 
müdürleri veya yardımcıları,

c)  Profesör veya doçent unvanlı biri dâhilî, 
diğeri cerrahi branştan iki hekim,

olmak üzere yedi üyeden oluşur. Mesleki 
Sorumluluk Kurulunun başkanı Bakan 
yardımcısıdır. (c) bendi uyarınca belirlenen 
üyelerin görev süresi iki yıldır.

Mesleki Sorumluluk Kurulu, üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye 
tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. 
Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve 
sayısına göre, başka bir Bakan yardımcısının 
başkanlığında üçüncü fıkrada gösterilenlerden, 
yeni kurullar oluşturabilir.
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 15- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla ek 18 inci maddenin birinci 
fıkrasında yapılan düzenleme, 4483 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca haklarında kesinleşmiş 
bir soruşturma izni verilenler bakımından 
uygulanmaz ve soruşturma veya kovuşturmalara 
devam olunur.

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet 
üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş 
hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının 
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış 
oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin 
tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare 
tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu 
davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından 
ek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca karar 
verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kuruluna 
başvurması için davacıya iki aylık süre verilir. 
Başvuru yapılmaması halinde dava usulden 
reddedilir. Bu durumda yargılama gideri taraflar 
üzerinde bırakılır ve davacı aleyhine vekâlet 
ücretine hükmedilmez.”

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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bir soruşturma izni verilenler bakımından 
uygulanmaz ve soruşturma veya kovuşturmalara 
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ek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca karar 
verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kuruluna 
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Başvuru yapılmaması hâlinde dava usulden 
reddedilir. Bu durumda yargılama gideri taraflar 
üzerinde bırakılır ve davacı aleyhine vekâlet 
ücretine hükmedilmez.”

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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