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VAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE 
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MEMNU HAKLARIN

İADESİNİ İSTEYEN           : Adı Soyadı (T.C. Kimlik No: )

  Adres 

KARARI VEREN 

MAHKEME                           : Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinin …..  tarih ve    …./
…. Esas ve  …./…. Karar sayılı ilamı 

TALEP                                    :Yasaklı haklarımın geri verilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                 :
1-  Hakkımda Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinin …… tarih ve … Esas ve …. Karar sayılı

ilamı ile …. TL adli para cezası verilmiş ve verilen bu ceza kesinleşmiştir. 

2- Adli sicil kaydımda görünen, adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğüne yapmış olduğum başvuru sonrasında, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün
….. tarih ve ….. sayılı yazısı ile “Yasal şartları oluşan talep konusu kaydınızın 5352 sayılı Adli Sicil
Kanununun 14 ve geçici 2.maddeleri uyarınca adli sicil kaydından çıkartılarak, anılan kanunun
10.  Maddesine  istinaden  verilmek  üzere  arşiv  kaydına  alındığı;  aynı  kanunun 12.  Maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine göre, kaydın arşive alınması koşullarının oluştuğu tarihten itibaren,
yasaklanmış  hakların  geri  verilmesi  kararı  alınması  koşuluyla  on  beş  yıl  geçmesi,  bu  koşul
aranmaksızın  otuz  yıl  geçmesi  halinde  tamamen  silinebileceği……bu  hükümlerin  uygulanıp
uygulanmayacağı konusundaki değerlendirmenin hükmü veren mahkemeye ait olması nedeniyle,
ilgili  mahkemeye  müracaatınız  neticesinde  mahkemece  kayıtlarda değişiklik  yaratacak yeni  bir
karar  verilmesi  ve  bu  kararın  kesinleşmesini  müteakip  karar  suretinin  ve  tali  karar  fişinin
kayıtlarımıza  intikali  halinde  gerekli  işlemin  yapılacağı  hususları,” şeklinde  cevabi  yazı
gönderilmiştir. 

3- Dilekçemiz ekinde ayrıntıları yazılı olan Adli Sicil Kaydımda görünen ve infaz edilmiş olan
cezalarımdan başka o tarihten bu yana herhangi bir suç işlemediğim gibi herhangi bir ceza da almış
değilim. Bu cezanın infazından beri sosyal ve toplumsal alanda en ufak bir olaya karışmadım, ıslah
oldum.  Yasaklı  haklarımın  geri  verilmesi  için,  ceza  mevzuatımızın  ve  5252  sayılı  Adli  Sicil
Kanununun 13/A maddesindeki şartlar oluşmuştur. 

4-  Adli sicil arşiv kaydımın silinebilmesi için;  “Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı
alınması...” gerekmektedir.  Zira yasaya göre arşiv kaydımda bulunan cezam “memnu hakların
iadesi  kararının  alınması  koşuluyla  15  yılda,  alınmaması  durumunda  ise  30  yılda
silinebilmektedir. Bu durum benim için ciddi bir HAK MAHRUMİYETİ oluşturmaktadır. Ben
…… taşeron  firmada  elaman olarak çalışmaktayım,  Belediye  de  belli  bir  süre görev yapan



taşeron personele kadro verilmektedir. Ancak adli sicil başvurularım adli sicil arşiv kaydımın
bulunması  nedeniyle  dikkate  alınmamaktadır.  Silinmesi  için  yasal  süresi  dolan  cezamın,
kayıtlardan  çıkartılması  için  “Memnu  Haklarımın  İadesi  Kararı”  gerekmekte  olup,  iş  bu
kararın verilmesi için sayın Mahkemenize başvurmak zorunluluğum doğmuştur. 

5-  Memnu haklarımın iadesi  için Kanunun aradığı  tüm şartlar mevcuttur. Mahkeme
kararında yasaklanmış herhangi bir hak olmasa dahi, iş bu cezaların adli sicil arşiv kayıtlarında
bulunması,  başlı  başına  bir  hak  mahrumiyeti  sağladığından  gerek  doktrin  ve  gerekse  de
Yargıtay Kararlarına göre “Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekmektedir.”

6- Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 08/06/2017 Karar tarihli, 2017/2944 Esas, 2017/6886 Karar ve
ilamına göre  “ ...somut olayda mahkemesince memnu hakların iadesi talebi üzerine, yasaklanmış
haklarının bulunmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş ise de,
sanık hakkındaki mahkumiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, adli sicil
arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış  hak kavramına dahil  olduğu,  sanığın cezasının infaz
edildiği  tarih  olan  07/08/1992  tarihinden  itibaren  5352  sayılı  Adli  Sicil  Kanunu'nun  13/A
maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin dolduğu, sanığın cezasının 5237 sayılı Kanun dışındaki bir
kanuna  ilişkin  bulunduğu ve  daha  sonra  yeni  bir  suç  işlemediği  anlaşılmakla,  mahkemesince
yapılacak  değerlendirmede  sanığın  hayatını  iyi  halli  olarak  sürdürdüğü  hususunda  kanaate
ulaşılması  durumunda  yasaklanmış  hakların  geri  verilmesi  yoluna  gidilmesi  gerektiği
gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması
gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş olan ...'in talebinin yukarıda izah
edilen  5352  sayılı  Adli  Sicil  Kanunu’na  eklenen  13/A  maddesi  kapsamındaki  yasaklanmış
haklarının iadesi  niteliğinde olup,  mahkemece talebin kabulü ile bu yönde araştırma yapılarak
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi, yine
6290  sayılı  Kanun'un  yürürlüğe  girdiği  11/04/2012  tarihinden  itibaren  adlî  sicil  ve  arşiv
kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması
gerektiğinin  gözetilmemesi  nedeniyle  kanun  yararına  bozma  istemi  yerinde  görüldüğünden
KABULÜ ile, İstanbul Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/06/2016 tarihli ve 1992/1164 esas,
1992/1304 sayılı ek kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca
BOZULMASINA,” denmektedir. (Ek 2 Örnek Yargıtay Kararı) 

7- Yine Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 08/09/2014 Karar Tarihli, 2014/24589 Esas, 2014/19989
Karar  ve  ilamına  göre  “...hükümlünün  ister  Türk  Ceza  Kanunun'dan  ister  özel  bir  kanundan
kaynaklansın “memnu hakların iadesi”yoluyla gerek bir mahkumiyetin sonucu ve gerekse ceza
şeklinde hükmedilen her nevi ehliyetsizliklerinin bertaraf edilip edilmeyeceği konusunda bir karar
verilmesi  gerekirken  SANIĞIN  KISITLANMIŞ  HAKKI  BULUNMADIĞINDAN  BAHİSLE
TALEBİ  İLE  İLGİLİ  OLARAK  KARAR  VERİLMESİNE  YER  OLMADIĞINA  KARAR
VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.”denmektedir. (Ek:3 Örnek Yargıtay Kararı) 

8-“uygulamada  bazı  mahkemelerin,  yasaklanmış  hakların  iadesine  ilişkin  kayıt
sahiplerinin başvurularıyla ilgili olarak, “hükümlünün yasaklanmış hakkı bulunmadığından karar
verilmesine yer olmadığına” karar verdikleri görülmektedir. Yukarıda görüldüğü gibi, yasaklanmış
hakların iadesine karar verilebilmesi için mahkumiyet kararında mutlaka bir hakkın kullanımının
yasaklanmış olmasının gerekmediği, zira mahkumiyetin sonucu olarak özel kanunlardaki bir kısın
hak  yoksunluklarının  ortaya  çıkması  nedeniyle  yasaklanmış  hakların  iadesinin  istendiği
düşünülmektedir.” (Hakim Süleyman TÜRKARSLAN, Adli  Sicil  Kayıtlarının  Hukuki  Niteliği  ve



Silinme  Koşulları  (Legal  Characteristic  of  Criminal  Record  And  ıts  Expunging  Conditions  1)
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sayfa 44)

9- Bu nedenlerle mahkeme kararında yasaklı bir hak olmaması halinde dahi, Adli Sicil Arşiv
kaydının silinmesi amacıyla ilgili Yargıtay kararı gereğince Memnu Hakların İadesine karar verilmesi
gerekir. 

10-Yasaklı  hakların  geri  verilmesi  için,  Yasanın  aramış  olduğu  gerekli  koşullar  oluşmuş
olduğundan 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 13 A maddesindeki yasal haklarımı kullanmak üzere
sayın  Mahkemenizden  yasaklı  haklarımın  geri  verilmesi  için  karar  verilmesini  arz  ve  talep
etmekteyim. 

11- Mahkemeniz tarafından verilen ceza yerine getirildiğinden ve o tarihten bu yana herhangi
bir işlemediğimden; yasanın yasaklı haklarımın geri verilmesi hakkındaki şartları taşıdığımdan; suçun
işleniş tarihi, suçun niteliği ve verilen cezanın miktarı, cezanın kesinleşmiş ve infaz edilmiş olması,
ayrıca cezanın infaz edilmiş olması ve suçun kesinleştiği tarihten sonra suçtan uzak durmam ve adli
sicil arşiv kaydımda bulunan kayıtların benim ve dolayısıyla ailemin hayatı üzerinde yapmış olduğu
olumsuz etkiler dikkate alınarak, yasaklı haklarımın geri verilmesi için mahkemenize başvurarak bu
istemde bulunmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLERİ        :  TCK,  CMK,  Adli  Sicil  Kanununun  13/A maddesi,  Örnek  Yargıtay
Kararları ve sair tüm yasal deliller. 

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; hakkımda yasaklı hakların geri
verilmesi  koşulları  oluştuğundan  gerekli  incelemenin  yapılarak,  YASAKLI  HAKLARIMIN GERİ
VERİLMESİNE (MEMNU HAKLARIMIN İADESİNE) karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep
ederim. …/…/…

Memnu Hakların İadesini İsteyen 
Adı Soyadı  

E K L E R              : 
1- Adli Sicil Kaydı,
2- Örnek Yargıtay İlamı (Ek 2)
3- Örnek Yargıtay İlamı (Ek 3)
4- Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünün yazısı


