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CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER  
04.02.2020 

Suç Hukuku Özel Kesimi Felsefesi  

Genel hükümler incelenirken suçun ögeleri üzerinde duruldu.  

Kara Avrupası hukuku ile Anglosakson hukuku bizi en çok etkileyen hukuklardır.  

Yüksek mahkeme: Anayasa yargısı + adli yargı + idari yargı alanlarında bir arada görev yapar. tek bir organdır. Aslında 

yüksek yargı organları daha üst bir kavramdır, AYM ve Yargıtay gibi mahkemeleri kapsar. 

1) Geçmişte baskıcı bir ceza hukuku söz konusu; yargı iktidarın buyruğunda ve yargıçlar resmi memur gibi hareket 

ediyor.  

2) Özellikle Anglosakson sistemine dayanan bireyci – özgürlükçü – liberal hukuk anlayışı bir diğer hukuk 

anlayışıdır.  

3) Çağcıl hukuk düzeni: demokratik düzen korunur, hukuk insanlar içindir. Bu sistemin bazı ilkeleri: yargının 

bağımsızlığı, yasallık ilkesi (suç ve cezanın kanuniliği).  

1926’da yürürlüğe giren Ceza Yasası, dönemin en çarpıcı Ceza Yasası idi. (İtalyan Ceza Yasası) 

Taksir istisnai olmasına rağmen en çok işlenen suçlar bu şekilde karşımıza çıkmaktadır.  

Yeni ceza yasaları ahlak ile ilişki kurmaya çalışmaktadırlar. Bu bakımdan sorumluluk kusur kavramı ile bütünleşmiştir. 

Ceza Özel Sınıflandırma  

Son derece önemli bir konu. Tarihin eski zamanlarından beri ilk olarak Ceza Özel hükümleri düzenlenmiştir. Kazuistik bir 

yaklaşım söz konusudur. Örneğin, hırsızlığın tanımı yapılmaksızın, hırsızlık kapsamındaki belirli fiillerin suç olduğu 

belirtilmiş. Burada yasallık ilkesi mevcut değil. Yasallık ilkesine göre suçun tanımı yapılmalıdır.  

Batı’daki jürilik sisteminde yasaya rağmen jürinin kişiyi beraat ettirmesi aslında yasa koyucunun dikkatinin çekilmesi 

anlamına gelir çünkü jüri halk adına konuşur ve yasanın tasvip edilmediği anlaşılır.  

Özel Hükümler, TCK’nın 76-343 arasında, İkinci Kitapta yer alır.  

Özel hükümlere ilişkin bir genel kuram ortaya çıkarılması konusu doktrinde tartışılmaktadır.  

Özel Hükümlerin Tasnifi:  

Nesnel Ölçütler 

1. Manevi unsura göre (kasıt – taksir)  

a. Kasıtlı suçlar tipik, taksirli suçlar a-tipiktir. Kasıt = bilinç + istek +  irade + (saik). Saik olursa özel kasıt 

halini alır. 

b. Bu tasnif suçların ayrımında işe yaramaz.  

2. Saik kriterine göre  

3. Suçlu tipine göre  

4. Failin sıfatına göre  

5. Eylemin pasif süjesine göre  

Öznel Ölçütler  

1. Cezalara göre  

Suçun 2 ana özelliği vardır:  

1.Tipiklik: yasallığı içine alan bir üst kavramdır. 

2.Hukuka aykırılık 
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Maddi unsur = davranış + sonuç + nedensellik bağı. Nedensellik bağı güncel bir kavramdır. Sonuçlu ve sonuçsuz suçlar var.  

Suçun yansıma biçimleri var: kalkışma /teşebbüs, içtima. 

06.02.2020 

ULUSLARARASI SUÇLAR 
Hukuk insan içindir. Yeni TCK eski zihniyetini bu anlamda terk etmiştir. En önemli konu ilk düzenlemede karşımıza çıkan 

uluslararası suçlar konusudur çünkü bu suçlar insanlık hakkına, yaşam hakkına, insanca yaşama hakkına karşı suçlardır.  

 Uluslararası hukuka aykırı olan ve kovuşturulması uluslararası planda öngörülen suçlardır.  

2 ana bölüme ayrılmaktadır:  

1- Uluslararası hukuk suçları 

2- Diğer uluslararası suçlar 

Uluslararası ceza yargılamasına ilişkin Roma Statüsünün 5.maddesinde (i) soykırım, (ii) insanlığa karşı suçlar, (iii) savaş 

suçları ve (iv) saldırı suçları uluslararası hukuk suçları olarak öngörülmüştür. Bu arada başka uluslararası suçlar da 

bulunmaktadır. Soykırım, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı suçları uluslararası sistemden ayrılarak öngörülmüştür. 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de bu suçlar arasında düzenlenmiştir. İnsanlığa karşı suçlarda, toplumun belirli bir 

kesimi ve bu kesime dahil olan bireylerin maddi ve manevi varlıklarının korunması amaçlanmaktadır. Bunlar barışa, 

huzura, topluluğun yaşamına karşı suçlardır. Bu suçların etkileri kişisel değil; geniştir. Bu suçların bazıları genellikle bir 

topluluk, toplum hatta bir ulusa karşıdır. Örneğin, Almanların Yahudi ırkını ortadan kaldırması. Küresel niteliktedir. 

 Soykırım, göçmen kaçakçılığı gibi suçların düzenlenmesi uluslararası sözleşmeler ile doğmuştur. II. D.S. 

sonrasında, Birleşmiş Milletler Savaş Komisyonu, Moskova Bildirisi, 1945’te kurulmuştur.. 1945 tarihli Büyük 

Savaş Suçlarının Kovuşturulması ve Cezalandırılması gündeme gelmiştir. Uluslararası askeri mahkeme şartı içinde 

insanlığa karşı suçlar, savaş suçları kovuşturulmaya başlanmıştır.  

 1950’de uluslararası hukuk ilkelerini belirlerken Birleşmiş Milletler UA Hukuk Komisyonu, soykırımı, savaş 

suçlarını, bu suçları yargılayacak olan uluslararası yargı konusunu gündeme getirmiştir. 

 1948 BM Soykırım Suçunun Cezalandırılması, Tokyo Mahkemeleri Sözleşmeleri, 1998 Roma Konferansı 

sonucunda uluslararası ceza mahkemesi, Roma Statüsü benimsenmiştir. Aynı doğrultuda, eski Yugoslavya’nın UA 

Ceza Mahkemesi Statüsü, Ruanda’nın UA Ceza Mahkemesi statüsü benimsenmiştir.  

 Devletin sınırlarının dışına taşan örgütlü suçlara karşı BM Sözleşmesi benimsenmiştir. Milletler Cemiyeti Köleliğe 

Karşı Sözleşme, BM Köle Ticaretinin ve .. Uygulamalarının Kaldırılmasına ilişkin Ek Sözleşme. 

 Göçmen aile fertlerinin haklarının korunmasına ilişkin u.a. sözleşme. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili belgeler bu 

anlamda sayılabilir.  

 İnsan ticaretinin ve fuhuş aracılığıyla istismarın önlenmesi sözleşmesi ile BM kabul ediyor.  

Tüm bunlar topyekûn olarak bu ve benzeri suçlara karşı mücadele yapma gereksinimi ortaya koymuştur fakat bu bile 

yeterli değildir. Tüm bu suçlara bakıldığında ‘suçla korunan değerlerin çokluğu’ karşımıza çıkıyor. İnsan topluluklarının, 

barışın, insanca yaşama hakkının, vücut bütünlüğünün, kişisel-cinsel özgürlüklerin korunması gündeme geliyor. Bunlar 

korunurken, ‘mağdurlar kimdir’ sorusu karşımıza çıkıyor. Burada, UA toplumun yararı söz konusu ve tüm devletler bir 

suçu önlemek için harekete geçiyor. Bu suçlar içerisinde TCK II. Kitap I. Kısım’da yer alan uluslararası sözleşmelere göre 

düzenlenmiş olan soykırım, insanlığa karşı suç, insan ticareti, göçmen ticareti suçları benimsenmiştir. Fakat bildiğimiz bazı 

anlaşmalardan sapma söz konusudur. 

 Soykırım, diğer suçlardan çok daha ağırdır. Bir ırk, din, etnik ya da milli bir gruba karşı grubu tamamen veya 

kısmen yok etme kastıyla işlenen (doğrudan ve özel kasıt) suçlardır. Bireyi aşan ve bireyin ait olduğu gruba 

yönelik bir suçtur.  

 İnsanlığa karşı suçlar, bireye karşı, bireyi yok etme amacıyla işlenen suçlardır.  

(ÖNEMLİ-SINAV) Tüm bu suçların ortak özellikleri:  
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1. UA suçlar, bütün toplumları ilgilendirdiği için UA hukuk dünyasında buyurucu kuraldır. Buyurucu hukuk içinde 

değerlendirilir (jus cogens). Bu suçları belirleyen kurallar, devletlerin topluluğunun yüksek çıkarlarına hizmet 

eder. Ulusal hukukların üzerinde bir hukuk hiyerarşisi içerisinde yer alırlar. Zorlayıcı nitelikte kurallardır. 

Yugoslavya UA Ceza Mahkemesi ünlü bir davada soykırımın önlenmesinin ‘jus cogens’ çerçevesinde kaldığını 

vurgulamıştır. 

2. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi madde 53’te, bu kurallardan sapmanın mümkün olmadığı ve devletler 

topluluğunca bunun bir bütün olarak kabul edildiği görülür. 

3. Herkese karşı ileri sürülebilen suçlardır. Bütün devletler bakımından bağlayıcıdır.(erga omnes) 

 UA Adalet Divanı, soykırım sözleşmesi ile ilgili verdiği görüşünde soykırımın yasaklanmasının bağlayıcı bir etkisi 

olduğuna değinmiş, bu bağlayıcılığın sözleşmeyi imzalamayan ülkeler bakımından da geçerli olduğunu dile 

getirmiştir. 

4. TCK da küresel yargı kapsamında kabul etmiştir. AY(?) 13’e göre bu suçlar nerede işlenirse işlensin takip 

edilebilir suçlardır. Bu suçlar bakımından en önemli noktalardan bir tanesi ‘aynı suçtan tekrar yargılama 

yapılabilmesi’dir.  

5. İnsanlığa karşı suçların, barış zamanında da işlenebileceği kabul edilmiştir. TCK da aynı görüşü benimsemiştir.  

6. Bu suçlarla ilgili eylemlerin, yaygın ve sistematik olduğu görülür.  

7. UA yargının yetkili olduğu görülür. Bu özellik suçları önleyici, caydırıcıdır. 

8. Suçların yargılamasıyla ilgili bazı kurallar UA niteliktedir. UA düzenlemeler arasındaki boşluklar da gittikçe 

daralmaktadır. İstisnalar azaltılmaktadır.  

 Almanya’da, İngiltere’de özel yasalar, UA düzenlemelere gönderme yapan düzenlemeler içeriyor.  

TCK’DA ULUSLARARASI SUÇLAR 

 SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR  

o Soykırım  

o İnsanlığa karşı suçlar 

o Örgüt suçları 

 GÖÇMEN TİCARETİ 

o Göçmen kaçakçılığı 

o İnsan ticareti 

- 76-77-78-79 ve 80 maddeleri. 

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar görece daha yenidir.  

Uluslararası suçlar 4 kategoriye ayrılmaktadır: soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları. Uluslararası 

suçlar, doktrinde, uluslararası suçlar ve öbür uluslararası suçlar olarak ayrılmaktadır. Uluslararası suçlar kategorisine 

doğrudan doğruya uluslararası kurallarla suç olarak düzenlenen suçlar girer: soykırım, insanlığa karşı suçlar, saldırı suçları, 

savaş suçları. Öbür suçlara gelince, UA hukuk tarafından bunlar da yasaklanıyor fakat doğrudan normlar ile öngörülmüyor. 

Cezalandırılmalarına ilişkin yükümlülük devletlere bırakılmıştır: terör suçları, parada sahtecilik, insan ticareti, göçmen 

ticareti, çevreye karşı suçlar.TCK ise UA suçlarını 2ye ayırıyor, bu bakımdan TCK, UA öğretisinden ayrılmıştır.  

SOYKIRIM SUÇU 

Suçlar arasında en ağırıdır çünkü bir topluluğa karşı işlenir. Yaşama hakkını ihlal eder. İnsanın ait olduğu ırkı, etnik vb. 

grubu ortadan kaldırır. Sadece insana değil İNSANLIĞA karşı bir suçtur. 1950 yılında Türkiye bu suçu yasaklayan, Soykırım 

sözleşmesini onaylamıştır. Sözleşme madde 2, hangi eylemin soykırım suçu oluşturacağı, madde 3-5 saydı. Buna karşı 

bütün devletlere bir yükümlülük getirilmiştir. 

Soykırım  

Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu grupların 

üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:  

a) Kasten öldürme.  

b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme  klasik anlamda kasten yaralama suçunun ağırlaşmış şekilleridir. 

Grubun tamamen/kısmen yok olması tehdidini doğuracak ağırlıkta olması gerekir.  

c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması  bu tür fiillere “negatif şiddet” de 

denir.  
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d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.  (i) kısırlaştırma ve/veya zorunlu doğum kontrolü (ii) kadın ve 

erkeklerin birbirinden ayrı tutulması (iii) evliliğin engellenmesi 

e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.  

(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten 

yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.  

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.  

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

 Plan (organizasyon/sistematik) + Maksat (doğrudan ve özel kasıt) - Kastın bilinç/istem unsuruna psikolojik 

amaç da ekleniyor. 

 Birinin  “seçimlik/opsiyon”  

 Milli, etnik, ırki, dini  sınırlı sayı  

2002 yılında yürürlüğe giren UA Ceza Mahkemesi Statüsü (UCM) (m.6) ile paralel bir düzenlemedir. UA Ruanda Ceza Mah. 

de bir kararında, soykırımı en ağır suç olarak belirlediği görülür. Emredici kurallar (jus cogens) çerçevesinde bütün 

devletler ve taraf olmayanlar da bununla bağlıdır.  

Soykırım; milli, etnik, ırki veya dini bir grubu kısmen ya da tamamen yok etmek amacıyla grup üyelerine karşı sayılan 

suçların bir plan dâhilinde işlenmesidir. Burada korunan değerler çok sayıdadır: yaşama hakkı, beden bütünlüğü, cinsel 

özgürlük, haysiyet, şeref vb. Bu anlamda “çok konulu suç”tur.  Planlı ve sistematiktir.  

Suçun TİPİKLİK ögesi bakımından ilk incelenecek olan konu:  

 Fail: burada fail genellikle devlet görevlileri.  

 Mağduru: uluslararası toplumu oluşturan tüm insanlardır. Gruba aidiyet doğumla oluşur.  

 Suçun maddi konusu: insan varlığıdır.  

 Tipikliğin manevi unsuru: planlı, kasıtlı ve amaç unsurunu da içine aldığı için doğrudan kasıt ve özel kasıttır. 

“Tasarlama” da bunun içerisinde vardır. Tasarlama konusunda soğukkanlılık görüşü + plan kurma görüşü vardır. 

Bu düzenleme plan kurma görüşüne uygundur. Olası kasıtla işlenmesi mümkün değildir. 

Suçun HUKUKA AYKIRILIK koşulu, bu ögeler mevcutsa ortaya çıkmaktadır. Hukuka uygunluk nedenleri bu bakımdan söz 

konusu olamaz. 

 Bu suçun teşebbüs ile işlenmesi mümkündür. Ancak, seçenekli davranışların her biri için teşebbüs mümkün 

değildir. Davranışların türlerine göre değerlendirme yapılmalıdır. Teşebbüs kavramı ışığında davranışın yapılma 

şekline bakılmalıdır. 

 Suçların birleşmesi (içtima) konusunda, kasten öldürme ve yaralama bakımından yasa koyucu zincirleme suçu 

yasaklamıştır. Fikri içtima burada söz konusu olamaz. Ceza yasası bunu ayrı olarak düzenlemiş ve içtima 

hükmünü yasaklamıştır. Ne kadar insan öldürülmüş ise o kadar ceza öngörülmüştür (gerçek içtima) ve genel 

kuralın dışına çıkılmıştır. 

 İştirak bakımından, bu en çok örgüt suçlarında karşımıza çıkar. 

 Yaptırım açısından, ne kadar insan öldürüldüyse o kadar ceza verilir. En ağır yaptırım uygulanır. Tüzel kişi suçun 

içine girmişse bunlar bakımından güvenlik önlemleri alınır.  

 Zamanaşımı söz konusu değildir. Dava ve ceza bakımından da yasa bunun söz konusu olmadığını düzenlemiştir. 

Bu suçlarda küresellik ilkesi geçerlidir. Küresellik ilkesine göre yargılaması yapılır. Türkiye’de ise Adalet Bakanlığına 

yetki verilmiştir. “Bağlı davranışlı suç”tur. Serbest davranışlı suç değildir: 

(a) Kasten öldürme bu gruptaki insanlardan yalnızca birisine karşı bile işlense (seçenekli hareket), 76(1) 

çerçevesinde gerçekleştirilmiş ise suç oluşturur. İcrai veya ihmali davranış ile ortaya çıkabilir. İhmali davranışla 

işlenebilmesi için 83.maddeye göre, suç işleyenin bir yükümlülüğü olmalıdır.  

(b) Ağır zarar – ölçüt  

(c) Dolaylı yollardan yapılıyor – “olumsuz/dolaylı şiddet” de denir. 

(d) Biyolojik soykırım  

Taksirle öldürme olmaz; “Taksirle insan ölümüne yol açma” olur.   
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Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi   

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm 

neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa 

eşdeğer olması gerekir.   

KİŞİLERE/KİŞİLİĞE KARŞI SUÇLAR  

Birinci Bölüm – Hayata Karşı Suçlar  

Giriş  

En ağır suçlar bunlardır. Yaşam hakkı ile doğrudan ilgilidirler. Kişilik haklarının başında yaşama hakkı gelir. Yaşama karşı 

suçlar denildiği zaman yaşam hakkına yönelik suçlar anlaşılır çünkü yaşam hakkı öbür özgürlüklerin olmazsa olmaz 

koşuludur. 

Objektif sorumluluk kavramı yeni TCK’da yer almamakta çünkü çağ dışı bir kavram. Eski ve yeni ceza yasaları 

karşılaştırıldığında bazı değişiklikler olduğu görülür.  

11.02.2020 

Madde 83 (“kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”) de sonucu nedeniyle kişiliğe karşı suçtur. Bir başkasını 

intihara sevk etmek kasıtlı bir suçtur, taksirli biçimi de düzenlenmiştir. Bu suç sadece icrai davranışlarla değil; ihmali 

(edilgen) davranışlarla da işlenebilir. 

Yaşama hakkı, AY 17’de de koruma altına alınmıştır. Yaşama hakkı, kişilere hakla beraber görevler de yükler. Kişinin, 

yaşama hakkını sürdürmesi, saygı duyması gibi sorumluluklar söz konusudur. Kişi bu hakkın korunmasını isteme hakkına 

sahiptir.  

Eski TCK’da insan öldürme suçunun 2 maddesi vardı ki bunlar objektif sorumluluğu gerektiriyordu. Yeni yasa bunları 

reddetmiştir. Eski TCK’dan farkı olarak bazı ağırlaştırılmış cezalar da öngörülmüştür ör: bomba, nükleer silah vb. yollarla 

insan öldürme, gebe olduğu bilinen kadına karşı suç işleme, töre saikiyle suç işleme.  Yeni TCK’da, taksir genel hükümler 

bölümünde düzenlendiği için yalnızca Madde 85’e adı verilmiştir, eski TCK’daki gibi sayma yoluyla belirtilmemiştir. Eski 

TCK’da taksirin derecesine göre Yargıç, cezayı 1/8’ine kadar indirme imkanına sahipti.  

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU 

Bundan başka hiçbir maddede “kasıt” kelimesi suçun isminin başına gelmez. Taksirle bir zarara yol açma eylemi suç değil 

haksız fiildir. İnsan öldürme, yaralama, pencereyi kırmak da haksız fiildir. Her haksız fiil suç değildir fakat bütün suçlar 

haksız fiildir. Haksız fiil kasıtlı ise suçtur. Bu sebeple madde başlığında “kasten” kelimesinin kullanılmasına gerek yoktur.  

Kasten öldürme   

Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

“Öldüren” sözcüğünün içerisinde davranış, nedensellik ve sonuç mevcuttur.  

Nitelikli haller   

Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;   

a) Tasarlayarak,   

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,   

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,   

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,   

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,   
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f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,   

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,   

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,  

i) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,   

j) Kan gütme saikiyle, 

 k) Töre saikiyle, 

  

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kitaptaki tanımın kısaltması: bir insan hayatının, başka bir kimse tarafından ortadan kaldırılması (zaten kasten ve hukuka 

aykırı olması kuraldır. Taksir varsa istisnai olduğu için belirtilir) 

Korunan değer: yaşam hakkı. Çünkü yaşam hakkı, diğer hakların ön koşuludur. Dokunulamaz, devredilemez, kişinin 

vazgeçemeyeceği, doğal bir haktır. Uluslararası sözleşmelerde ve bildirgelerde de güvence altına alınır. AİHS’de ve AİHM 

kararlarında da görülür. 2002 tarihinde İngiltere ile ilgili verilen bir kararda, ötanazinin de yasaklandığı görülür. 

Suçun tipiklik unsuru bakımından:  

Fail: Bu suçun faili bir özellik taşımaz. Suçu herkes işleyebilir. Ancak belli kişiler işlediği zaman suçun nitelikli biçimi 

ortaya çıkar. Fail bir sıfat taşıdığı zaman “özgü fail” olur. 

Mağdur: Öldürülen insandır. Akrabaları da “zarar gören” sayılır. Zarar gören ile mağduru birbirine karıştırma!  

“Devlete Karşı Suçlar” bölümünde AY 10 CB’yi öldürme suçunu düzenler. Böyle bir düzenlemeye ayrıca gerek yoktur çünkü 

TCK 82/1/(g)’de buna ilişkin bir düzenleme mevcuttur. Öte yandan, suç mağdurunun alt soy-üst soy-kardeş gibi CB’nin 

öldürülmesi de “özgü suç” kategorisinde sayılır.  

Suçun maddi konusu: yaşayan başka bir insandır. Ana rahmindeki cenin ve cesetler bu anlamda mağdur sayılmaz. Bir 

insanın kişi sayılmaya başlandığı an bakımından MK 28 uyarınca, doğumun tamamlanması üzerine önceden cenin olan bu 

varlığa karşı da suçun işlenmesi mümkün olacaktır. Doğumun tamamlanmasının gerektiğini iddia edenlerin yanı sıra 

doğumun başlaması anından itibaren de suçun işlenebileceğini ileri sürenler var. Doğumun ne zaman başladığını tespit 

etmek çok zor. “ana rahminden ayrıldıktan sonra bağımsız yaşayabilen” varlığın kişilik kazandığını kabul etmek 

gerekir. Bu bakımdan tartışmaların önemi şu noktada ortaya çıkar: Çocuk anneden ayrılmadan önce yapılan müdahaleler 

“çocuk düşürtme” suçuna sebebiyet verebilir. Kişiliğin kazanılması için anneden çocuğun ayrılması şart!  

a. Ölüye karşı bu suçların işlenemeyeceği belirtildiği üzere, ölümün ne zaman gerçekleştiğinin de tespiti önemlidir. 

Bu konuda biyolojik ölüm bakımından, kişinin merkezi sisteminin yanı sıra, solunum ve kan dolaşımının da 

durması veya bir diğer kısım yazarlarca yalnızca beyin ölümünün yeterli olduğu şeklinde görüşler var. Organ 

Hukuku Yönetmeliğinde cesetten organ naklinin ancak beyin ölümü gerçekleşmesi halinde yapılması gerektiği 

belirtilmiş olduğu için beyin ölümü ağır basar. Uygulamada karşımıza çıkmaz. Bu suçun ölmüş bir insana karşı 

işlenmesi mümkün değildir. Ne kadar kasıtlı olursa olsun “işlenemez suç”tur.  

b. Başka bir insanın hayatı söz konusu olmalıdır. Yani intiharın faili de mağduru da kişinin kendisi olduğu takdirde 

insan öldürme suçu söz konusu olmaz.  

Eylem: davranış açısından bakıldığında suç, serbest davranışlı bir suçtur; ölüm sonucunu doğuran her davranış suç kalıbı 

içerisine girebilir yeter ki o sonuç doğsun. Bu sebeple aracın önemi yoktur. Manevi araçlar ile de suçun işlenmesi 

mümkündür. Her halükarda “elverişli araç” olması gerekir yoksa yaralama veya öldürmeye teşebbüs ölçüsünde kalabilir. 

Yaralama ile insan öldürmeye teşebbüs arasındaki farkın ölçütleri geliştirilmiştir.   

c. Sonuç: ölüm.  

d. Nedensellik bağı: ölüm, failin davranışının sonucu olmak gerekir. Nedensellik bağını tespit etmenin kolay olmadığı 

konularda ortaya birçok görüş çıkmıştır. En önemli görüş “objektif isnadiyet/yüklenebilirlik” görüşüdür. 

Nedensellik kavramı uygar dünyanın kavramıdır. Failin davranışı, objektif olarak o sonuca neden oluyorsa sonuç 

failin eseridir, cezai sorumluluğu doğar. (kitaptan nedensellik bağını oku! Ayrıca, Yargıtay kararlarına dikkat!)  
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Manevi unsur: kasıtla yani bilinçle ve özgür irade ile işlenir. Doğrudan (birinci derecede – ikinci derecede) veya olası kasıt 

olabilir. Sapma (nedensellik bağında) veya hata halinde başkasını öldürmek isterken amcasını öldüren kişi bakımından 

nitelikli insan öldürme olmaz çünkü objektif olarak yükletilebilirlik söz konusu değildir. Burada öldürmeye teşebbüs 

kavramı karşımıza çıkar. Yargıtay, insan öldürmeye teşebbüs ile yaralamayı birbirinden ayırt etmek üzere bazı ölçütler 

belirlemiştir:  

 Fail ile mağdur arasında geçmiş bir bağlantı/ilişki  

 Failin kullandığı araç/kullanma biçimi 

 Darbe sayısı 

 Darbelerin yöneltildiği vücut bölgesi  

 Failin davranışlarına kendiliğinden mi başka türlü mü son verdiği  

 Olay sırasında sarf edilen sözler 

Dosya incelendiğinde, bu etkenlerden bir tanesinin incelenmesinde dahi ihmal varsa Yargıtay’ın kararı bozması gerekir. 

Yine, bunlardan birine/birkaçına ağırlık verilmesinin sebebi gerekçede belirtilmeli. Fakat aksine, uygulamada Yargıtay, 

hatalı olarak İDM gibi karar veriyor. Yargıtay’ın duruşma yapmaması sebebiyle İDM gibi delilleri, tarafları, olayı 

değerlendirerek suçun ne olduğuna karar vermesi hakkaniyete uygun sonuçlar doğurmaz. 

13.02.2020 

Tipe uygun eylem gerçekleştiği anda “hukuka aykırılık karinesi” (çürütülebilir) gerçekleşir. Hukuka aykırılığın 

çürütülmesi, tipe uygunluk durumunu ortadan kaldırmaz. Yalnızca onun hukuka aykırı olmadığını ortaya koyar. Ör. Meşru 

müdafaa. Yaşam hakkının ihlal edilmesi bazı hallerde hukuka uygun şekilde gerçekleşebilir. Yasal bir görevin ifası ve bir 

hakkın kullanılması gibi. Bu görevin ifası esnasında yasal sınırların dışına çıkılması halinde TCK 27’nin uygulanması söz 

konusu olur. 

“Yasal savunma” ile ilgili bazı konularda uygulamada günleme gelen bazı hususlar (koşul bazında değerlendirilmeli):  

 Haksız tahrik (TCK 29) 

 Sınırın aşılması (TCK 27/1) – sınırın nasıl aşıldığı üzerinde de durulmalıdır.  

 Korku, heyecan ve telaşa kapılarak sınırları aşmak - TCK 27/2 (kusurluluğu ortadan kaldıran durum)  hukuka 

uygunluk nedeni değil; mazeret nedenidir. Kusursuz olduğu için suç varlığını sürdürür ama fail de mağdur 

görüldüğü için ceza verilmez. Burada beraat kararı yok; suç var fakat ceza verilmiyor. Mazeret nedenleri ile 

hukuka uygunluk nedenleri arasındaki fark budur. Hukuk düzeni mazeret halini hukuka uygun görmüyor ama faili 

mağdur görüyor.  Yalnızca ceza vermeyi önleyebilen bir nedendir. Fail bağışlanmaz fakat mağdur görülür. Beraat 

ve hukuka uygunluk söz konusu değil. Bu hüküm genellikle terör suçlarında gündeme gelir.  

 Yanılgı  kusurluluğu kaldırır fakat hukuka aykırılığı kaldırmaz. Öldürülmek istenen kişi ile öldürülen kişinin her 

ikisinin de yaşam değeri birbirine eşittir. (TCK 30) 

 Sapma [aberratio ictus]  beceriksizlik!  

Rıza  

Ötanazi = iyi ölüm  bazı sıkı koşullarda izin veren hukuk sistemleri mevcut. Ötanazi Türk hukukunda yasaktır ve insan 

öldürme sayılır. Bu kural tıbbi ontoloji nizamnamesinde belirtilmiştir. Uygulama ve doğrultusunda geliştirilen öğretide, 3 

tür ötanaziden bahsedilir:  

1. Etkin(aktif) ötanazi: hastanın bilinçli olarak isteği doğrultusunda gerçekleştirilen ötanazi.  

2. Dolaylı ötanazi: doktorun takdiri doğrultusunda gerçekleştirilen ötanazi. Örneğin zorunluluk durumu.  

3. Edilgin (pasif) ötanazi: hastanın tedavisinin bırakılması yoluyla gerçekleştirilen ötanazi. 

Yaşama karşı suçlarda rıza, en çok üzerinde durulacak konudur.  

Suçun Nitelikli Halleri 

Failin bu nedenleri bilerek ve kasten hareket etmiş olması gerekir. (bilinç ve irade) 

Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;   
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a) Tasarlanarak,   (pre)meditasyon = derin düşünme –  plan kurma teorisi 

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,   ilki duygu dünyasına ilişkin, ikincisi işleniş şekliyle.  

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,  bu 

haller zaten genel bir tehlike yaratmakta 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,   bu kişilerin MK’ya göre mi belirlenmesi konusunda  tartışma 

 

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  savunmasız ve 

hazırlıksız olmaları ahlaki kötülüğü ve kınanabilirliği arttırır    

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,  2 tane yaşam hakkının ihlali söz konusu olduğu için.   

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,   nedensellik bağının kurulması şart! Görevin önceden yerine getirilmiş 

olması gerekir. 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,  araç 

suç haline gelir. 

i) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,   

j) Kan gütme saikiyle,  öç alma duygusu ve görev bilinci ile (nedensellik bağı içerisinde) 

k) Töre saikiyle,  görev bilinci ile. Bireysel namus anlayışla değil törenin biçtiği role uygun hareket etmeli. 

 İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

(a) Tasarlamanın sınırlarına ilişkin öğretideki görüşler: 

1- Soğukkanlılık görüşü (Fransız ekolü) – Yargıtay tarafından uzun süre benimsendikten sonra 1970’ten sonra 

görece daha az kabul edilmiştir. 

2-  = soğukkanlılık + sebat + belli süre  

 Tasarlama konusunda tartışılan önemli bir konu: haksız tahriktir. Tasarlama varken haksız tahrik uygulanır 

mı? Benimsenen görüşe göre değişir. Soğukkanlılık görüşüne göre haksız tahrike gidilemez. Plan kurma 

görüşünün kabul edilmesi halinde haksız tahrik uygulanabilir. 

(b)  Canavarca his (brutalite) veya eziyet çektirerek öldürme konusunda canavarca his hakkında kitaptaki görüşlere 

 

(c) bendi hakkında en çok tartışılan konulardan biri nikahlı olmayan eşler bakımından oraya çıkar, MK bakımından eş 

olarak kabul edilebilir bir kişi ise bu bent uygulama alanı bulacaktır. 

(d) Somut olaya göre kişinin beraber yaşadığı nikahsız partneri de eş sayılmalı. 

(e) bendi bakımından kişinin kendini savunamayacak olması hali Yargıç tarafından değerlendirilir. Sürekli olması şart 

değildir. Uyku halinde bu suçun işlenmesi hakkında tartışmalar mevcuttur.  

(f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesinde “doğrudan kasıt” söz konusu olur. Çocuk düşürtme suçu ile yan 

yana gelebilir. Bu noktada, failin anneyi de öldürmeyi isteyip istememesi belirleyicidir. 

(g) Kamu görevlisinin kim olduğu Türk hukukunda ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Tanık da geçici olarak kamu görevi 

yerine getirdiği için tanım içerisinde yer alır.  

(h) Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için  örneğin gasp suçunu işlemek için öldürmek. Bu durumda 2 ayrı suç 

söz konusudur. Biri ana suç (gasp) biri ara suç (insan öldürme)dir. 

(i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle  örneğin zorla cinsel ilişki kurmaya çalışıp beceremeyince 

öldürmek.  

(j) Kan gütme saikiyle  Yargıtay: (i) bu öldürmeden önce bir olay + (ii) öç alma arzusu + (iii) kan hısımlığı bulunma 

şartı olmasa da kan gütme saikinin bulunması + (iv) ilk öldürme olayı ile ikinci olay arasında bir süre geçmesi ve 

(v) geleneklerin etkisiyle işlenmesi. Yargıtay’ın kriterlerine göre teşebbüs bakımından sıkıntı çıkar. Bu suç taksirli 

işlendiği zaman 

belirlenmesi şarttır.  

var, hocamız katılmıyor

Plan kurma görüşü (hocamız agrees upon)

hocamız katılmıyor fakat yazılmasında sakınca da görmüyor. Eziyet çektirme hakkında ise kitaba katılıyor.

uygulama bakımından da sıkıntılar var. hocamız görüşüne göre bunun sınırlarının 
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(k) Törenin ne olduğunun, sınırlarının belirlenmesi gerekir. ilkel kabile döneminden kalma bir şey!!  namus saikinin 

içeriğinin değiştirilmesi şarttır çünkü saik psikolojik bir nedendir. (kitapta var) namus kavramının töreyi de 

kapsayan bir üst kavram olduğu belirtiliyor.  

Arkadan vurma, şerefi örseleyen bir kurum olarak kabul ediliyor (Batı’da). Bizdekinin tam tersi. Brutal (canavarca hisle) 

mevzusu bunla bağlantılı.  

Bütün Avrupa’da birbirleriyle evlenmesi mümkün olmayanların arasındaki cinsel ilişki ayrı bir suç olarak düzenlenmiş 

olmasına rağmen Türkiye’de bu şekilde bir düzenleme söz konusu değildir.   

Kusurluluk 

Klasik nedenler söz konudur. (akıl hastalığı, ehliyetsizlik vb.) kusuru azaltan neden olarak haksız tahrik söz konusu 

olabilir. Zorunluluk durumu söz konusu olabilir (fail mağdur görülüyor ve cezalandırılmıyor – kusursuz suç var ama 

kusursuz ceza olmaz). 

Teşebbüs  

Hedefin ötesine geçilmesi halinde “sonucu nedeniyle ağırlaşan” suç söz konusu olur. Teşebbüs halinde ise hedefe 

ulaşılamamaktadır. Kasıt kavramı bakımından tereddüt çıkaran durumlar söz konusu olabilir. (Yaralamayı mı öldürmeyi 

mi istedi?) İcrai davranış mevcut değilse teşebbüs de söz konusu olmaz.  Teşebbüs bakımından sorun, failin öldürmek için 

mi yaralamak için mi fiili gerçekleştirdiği (kast) noktasında ortaya çıkar. Olası kasıt da teşebbüs bakımından söz konusu 

olabilir. “ölürse ölsün” diyerek fiilin gerçekleştirilmesinde olası kast söz konusudur. 

de teşebbüs meydana gelebilir!  

Bu sorun bakımından bazı ölçütler geliştirilmiştir: fail ile mağdur arasında olay öncesine dayalı husumet olup 

olmadığı/ilişki, failin kullandığı araç, darbelerin yöneldiği bölge, ölene yönelik darbe sayısı ve şiddeti, failin kendiliğinden 

mi davranışı bıraktığı yoksa başka bir engel sebebiyle mi, failin suç aygıtını kullanma biçimi, olay öncesi ve sonrası failin 

mağdurla karşılıklı sarf ettikleri sözler ve davranışlar gibi.  

Bu noktada 2 husus karşımıza çıkar:  

1- Bu sayılanlar ile sınırlı mıdır? Mahkemenin önüne gelen insan öldürme suçlarında aynı biçimde işlenen iki suç 

görülemez çünkü tarih tekerrür etmez. Bu sebeple, olaylar arasında emsal olmaz; düşünceler arasında emsal 

olur!  

2- Öldürmeye teşebbüs müdür yoksa yaralama mıdır konusunda delilleri değerlendirme yetkisi duruşma yapan 

mahkeme yargıçlarına (TCK 217) aittir bu sebeple Yargıtay bu konuda ilk mahkemeden farklı şekilde kanaate 

varamaz. Yargıcın görevi bu ayrımı yapmak değil, kavramları yorumlamak ve farklı açılara işaret etmektir. 

Yansıma biçimleri 

Yansıma biçimleri açısından bu suç “birlikte failler” ile işlenebileceği gibi başka türlü de işlenebilir. Birlikte faillerden 

hangisinin fiili sonucunda kişinin öldüğü bilinmiyor ise ne olacağı önemli bir sorudur. Yeni TCK anlayışına göre 

şüphelilerin hepsi cezalandırılmalıdır “fonksiyonel egemenlik” görüşüne dayanır. Hepsinin işlevi öldürme ve atış alanı 

içerisinde yer almaları sebebiyle fonksiyonel egemenlik söz konusu olur ve şüphelilerin tümü cezalandırılmalıdır. Failin 

kim olduğunun belirlenemediği böyle bir durumda herkes cezalandırılır fakat cezada indirim yapılır idi, eski yasaya göre. 

Yeni TCK’da faillik kavramı tamamen değiştiği için işlevsel egemenlik gereğince hepsinin cezalandırılması gerekir. 

İştirak burada da söz konusu olabilir. Dolaylı fail bulunması halinde suçu işleyen bu kişi cezayı alır.  

Aynı kişiyi öldürmek isteyen farklı kişilerin birbirinden haberdar olmaması hali “yan yana faillik” olarak adlandırılır. 

Bunlardan hangisinin öldürme sonucunu doğurduğu belli olmazsa bu kişilerden her ikisi de teşebbüsten yararlanır çünkü 

“kuşkudan sanık yararlanır” ilkesi söz konusu olacaktır!  

Azmettirme de söz konusu olabilir. Yardım eden de olabilir, bu da mümkündür. İştirak konusunda hep insan öldürme 

örnek gösterilir çünkü insan öldürme iştirakin her biçimine elverişli bir suçtur.  

Yakınların öldürülmesi bakımından kasıt kavramının incelenmesi gerekebilir: kişide yanılgı yoluyla kasıtsız şekilde bir 

yakının öldürülmesi halinde normal bir öldürme suçu söz konusu olur. Kast, suçun unsurlarını bilmektir. 

YirmiSekiz.net’a göre olası kast halinde 
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Zincirleme suç meydana gelebilir fakat zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Kanun’da açıkça yasaklanmıştır. Bu sebeple, 

ne kadar insan öldürülmüşse o kadar suç ortaya çıkar. Her suç bağımsızlığını korur ve bu şekilde cezalandırılır. 

Kovuşturma ve Yaptırım  

İnsan öldürme, kendiliğinden kovuşturulan bir suçtur. Nitelikli suç olduğu zaman ağırlaştırılmış müebbet verilir. En ağır 

suçlar olduğu için müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları öngörülmüştür. 

İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇU 

İhmal suretiyle işlenir (“ihmal suretiyle icra suçu ). Uygulaması dar bir alanla 

sınırlıdır. Yükümlülüğün ihlali gerekir. Savsama suretiyle insan öldürme suçu ile taksirle insan ölümüne yol açma farklıdır. 

Taksirle olduğu zaman kamu davası söz konusu olur, Asliye Ceza Mahkemesine açılır. İhmal halinde ise Ağır Ceza 

Mahkemesinde dava açılır. Taksirli insan öldürmeye göre daha fazla haksızlık boyutu vardır.  

 

İnsan öldürme suçu kural olarak icrai (edimli) bir davranışla işlenir. Bunu becerememe veya eli varmama halinde öldürme 

suçunun edilgin davranışla işlenmesi mümkün olabiliyor. İhmal, dış dünyada gözlenemez. Özellikle insan öldürmeye has 

olmak üzere yasa koyucu bu durumu düzenlemiştir. TCK’daki gibi bir norm ile düzenlenmedik.e ihmal eylemi insan 

öldürme suçuna vücut vermez. Bu suçun haksızlık boyutu insan öldürmeye göre daha hafiftir. Yasa koyucunun 

yasakladığı ihmali davranış ile suçun işlenmesi halinde insan öldürme suçundan cezalandırılır; yasaklanmayan bir 

ihmali davranış ile insan öldürülmesinde ancak “ihmal suçu” söz konusu olabilir; insan öldürme suçu ortaya 

çıkmamış olur. İhmali davranışla işlenen kasten öldürme suçunun ortaya çıkmasını düzenleyen bir norma ihtiyaç vardır 

 TCK 83. Bu halde icrai etki davranışına eşdeğer kabul edilmektedir. Fakat haksızlık boyutları farklı olduğu için ihmal ile 

icra bakımından cezanın ağırlığı değişir.  

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi   

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm 

neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa 

eşdeğer olması gerekir.   

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;   

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir 

yükümlülüğünün bulunması,   

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,   

Gerekir. 

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan 

onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.  

Yükümlülüklerin kaynağı: belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden 

kaynaklanana bir yükümlülük.  

Burada korunan değer “yaşam hakkı”dır. Suçun maddi unsurları:  

Fail açısından: özgü suç  kişi yükümlü olmalı. 

Mağdur ölen kişidir, zarar görenler ise yakınlarıdır.  

Suçun maddi konusu, davranıştan etkilenen eşya ya da insandır  öldürülen insan. 

Suçun hukuki konusu korunan değerdir  insanın yaşama hakkı.  

” terminolojisi YirmiSekiz.net’un tercihi
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 Her suçta maddi konu yoktur. Örneğin millete karşı suçlar. Fakat her suçta hukuki konu vardır. 

Eylem: ihmali davranış  

 Sonuç: ölüm  

Suç teşebbüse elverişli değildir çünkü mutlaka kişi ölmelidir ki ihmal suretiyle ölüm suçu meydana gelsin. Kişinin hukuk 

açısından yükümlü olduğu,  icrai davranışı gerçekleştirmemesi söz konusu olmalıdır. Buna eşdeğer bir davranış ile 

ölüme yol açılmış olması gerekir. İhmali davranışın haksızlık içeriği ağırdır, yaralamanın çok ötesinde; ölümün ise biraz 

gerisindedir. 

3 durumdaki ihmali davranış, icrai davranışa eşdeğer kabul edilir. 

(1)  Kanuni yükümlülük  MK 335 -337 –340 –348 vb. hükümlerde benzeri yükümlülükler düzenlenmiştir. Polis 

Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda saldırıları önleme yükümlülüğü düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu görevlerini 

yerine getirmemeleri sebebiyle ölüm sonucunun doğması hainde 83/2 kapsamında değerlendirme yapılır çünkü 

özel hükümdür. Ölüm sonucu doğmadıkça 257/2 uygulanır. 257 kamu yönetimine karşı suçlarla ilgilidir, yani 

yetkisini kötüye kullanma kapsamında sayılır.  

  Hekimler, görevleri gereğince tıbbi müdahalede bulunmak zorundadırlar. Mesleklerinden kaynaklanan 

yükümlülükleri vardır.  

(2) Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük  ille de yazılı olması şart değil. Örneğin çocukların emanet edildiği bebek 

bakıcısının yükümlülüğü mevcuttur.  

(3) Önceden yapılan hareket = önceden tehlikeli davranılmış olması  yaralanan kişinin hastaneye götürülmemesi  

İhmali davranış ile ölüm sonucu arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Objektif nedensellik kavramı esas alınmalı. 

Eylem faile, objektif olarak yükletilebilir mi bu değerlendirilmeli. Bunun da objektif ölçütler üzerinden yapılması gerekir.  

Manevi unsur: Kasıtlı bir suçtur, taksirle işlenemez! Olası kasıtla da işlenebilen bir suçtur.  

 Suçun manevi ögesi: kast (en az olası kast). Failin bu yükümlülüğün bilincinde olması gerekir, kast açısından ille 

de tipikliğin bütün ögelerini bilmesi gerekmez; yalnızca savsama davranışının bilincinde olmalı.  

Failin bireysel hareket yeteneğine sahip olması gerekir  kusur kapsamında değerlendirilmeli. Failin yükümlülüğünü 

bilmemiş olması da kusur kapsamında ele alınır. örneğin, öldürdüğü çocuğun kendi çocuğu olduğunu bilmemesi kastı 

ortadan kaldırır. Kendi çocuğu olduğunu bildiği halde bir eylemi ihmal etmesinin haksızlık olmadığı anlayışıyla 

hareket ederse bu yanılgı “haksızlık yanılgısı” olur; haksızlık yanılgısının (madde 30) uygulanabilmesi için kaçınılmaz 

yanılgı olması gerekir.  

Hukuka aykırılık konusunda, tipiklik ögesi oluştuğu zaman hukuka aykırılık karinesi doğmuş olur. Yine de, hukuka 

uygunluk durumları gündeme gelebilir. Hukuka uygunluk halinde beraat kararı verilir. (suç + hukuka aykırılık – kusur = 

ceza verilmez + tedbir) 

Suçun nitelikli halleri  

Nitelikli hallerine Kanun’da yer verilmemiştir. Fakat ağırlaştırılmış ceza (Madde 83/3) hali düzenlenmiş. Eziyet çektirerek, 

töre saikiyle, başka suçu işleme suretiyle gibi durumlar burada gerçekleşemez çünkü bunlar ancak icrai davranışla 

meydana gelebilir. Madde 82’deki durumlardan hangilerinin ihmal suretiyle işlenmeye uygun olduğunun tespit edilmesi 

gerekir.  

Kusur bakımından, kusursuzluk halinde suç oluşur fakat ceza verilmez. Zorunluluk – tehdit hallerinde fail kusurlu 

sayılamaz. Kendisinden beklenebilen icrai davranışı yapamadığı ve kusurlu da olmadığı için cezalandırılmaz.  

Suçun yansıma biçimleri 

Teşebbüs konusu tartışmalı. Bir kısım yazarlar teşebbüsün olamayacağını ileri sürmekte; 

mümkün olabileceği yönünde görüş belirtti (ör. çocuğu aç bırakan annenin çocuk ölmeden kurtarması halinde). 

İştirak söz konusu olabilir. İştirak türleri, yardım etme  - azmettirme vb. halleri de mümkündür.  

YirmiSekiz.net teşebbüsün 
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Suçların birleştirilmesi (içtima) konusunda, bu suçla beraber ortaya çıkan 2 suç vardır:  

1) Madde 97:   

Terk    

Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim 

yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 (2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç 

hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Çocuk terk sonucunda hayati tehlikeye uğramış ise Madde 87’deki yaralama suçunun ağırlaştırılmış hali uygulanır. İcrai 

hareketle terk suçu işlenmiş ve mağdur ölmüşse Madde 81-82 (icrai davranışla insan öldürme) söz konusu olur. Taksirli 

davranışı sonucunda ölüm sonucu ortaya çıkmış ise Madde 87/4 uygulanır (çünkü ihmal suretiyle icra suçunda en az olası 

kast aranır, taksirle işlenmesi mümkün değildir). Kasıtlı davranış sonucunda ölüm meydana gelirse 83’e göre cezalandırılır; 

taksir halinde 87/4 uygulanır: “(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci 

fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur)” 

2) Madde 98:  

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi   (bildirim yerine “bildirme” sözcüğü tercih edilmeli)  

Madde 98- (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek 

durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde (yargıç takdirinde) yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili 

makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.   

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur.   

Öğretideki görüş: 83. Madde ile 98. Maddedeki tanımlar arasındaki fark: hukuki yükümlülük var ise 83; yoksa 98’e girer. 

. 

98.maddenin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu iki hüküm arasında yarış vardır. Yalnızca birisi 

uygulama alanı bulabilir. Özel normun önceliği ilkesine göre karar verilir. İki normdaki bütün ögeler tek tek belirlenir. 

Hangisinde bir öge fazla ise o özel normdur. İkisi de aynı konuyu düzenlemeli ki yarışma söz konusu olsun (insan yaşamı). 

98.maddede bir öge fazla: davranış. 98.madde kapsamında ölüm sonucu failin kusurundan/kastından doğmamış ise taksir 

söz konusu olur. 

83.maddede birisini yaralayıp kaçma halinden bahsedildi. Bu durum insan öldürmedeki icrai davranışa eşdeğer sayılır. 

98.madde bu halde uygulanamaz!  

Kovuşturma  

Doğrudan doğruya 81.madde kapsamındaki suçtan daha farklıdır çünkü ihmal suretiyle öldürmenin haksızlık boyutu daha 

azdır.  

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU 

Taksirle öldürme   

Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin 

yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

YirmiSekiz.net: Yasa koyucu 98’de özel bir yüküm düzenlemiştir. Dolayısıyla bunun 83.madde ile alakası yoktur
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Kasıt kavramı sadece 81.maddede geçer. istisnai olan taksirdir, bu sebeple yasa koyucu her eylem bakımından 

öngörmemiştir. Taksirle işlenen fiiller, yasanın açık hükmünün bulunduğu hallerde cezalandırılır. Özen yükümlülüğüne 

aykırılık, faile yüklenebilir ise cezalandırılacaktır.  

Taksir   

Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.   

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 

öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir 

Kökleşik (klasik) okul tarafından, kasıt ve taksir kavramı “kusur” içerisinde incelenir. Yeni klasik okul ise kast ve taksiri 

hem “kusurluluk” içinde hem de “manevi öge” içinde inceler. Finalist okul da taksir kavramını “manevi öge” olarak kabul 

ederek kusur kavramı içinde ele almamıştır. Dolayısıyla suçun tipiklik ögesi + hukuka aykırılık ögesi, tipik haksızlık içinde 

yer aldı ve de fail “kusur” kavramına yaklaştırıldı.  

Özene aykırılık ögesi ise “tipik haksızlık” içinde ele alınacak bir konudur. Özen yükümlülüğüne aykırı davranış ve bu 

davranış sonucunda ölüme yol açmak ve failin eseri olarak ölüm sonucunun çıkması “tipik haksızlık” içerisinde ele 

alınmalıdır. Bu noktada objektif bir değerlendirme yapılmalıdır. Failin ortalama bir insan baz alınarak “nesnel/objektif 

olarak yükletilebilir” olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ardından fail sübjektif değerlendirmeye tabi tutularak taksiri 

bakımından inceleme yapılmalıdır (öngörülebilir ve beklenebilirlik + kusur). En önemli konu, objektif özen 

yükümlülüğüne aykırı davranmanın söz konusu olup olmadığıdır. 85.madde bakımından: 

1) Özen yükümlülüğüne aykırı davranış  

2) Ölüm sonucu  

3) Objektif olarak yükletilebilirlik  

Önce tipikliğe bakılır + sonra hukuka aykırılık incelenir. Sonrasında özen yükümlülüğüne aykırı davranışın tipik haksızlığı 

ortaya çıkmış olur. 

Fail: Bu herkes tarafından işlenebilen bir suç olmakla beraber bazı haller özellik arz eder: örneğin ameliyatı yapan doktor 

bakımından.  

Suçun maddi konusu: davranışın etkilediği kişi veya eşya. Her suçta bulunmaz. Hukuk düzeni ise insanların yarattığı 

değerleri korumayı amaçladığı için suçun hukuki konusu yaşam hakkıdır.  

Özensiz davranış iradidir.  bütün davranışlarda bir amaç bulunur. Bu amaca yönelik bir irade söz konusudur. Taksirli 

suçların cezalandırılmasının nedeni, amaca yönelik iradi davranışın özensizliğidir. Nihayetinde, doğan haksızlık kasıtlı 

davranışın yol açtığı ölüme göre daha hafif kalır. Yasa koyucu da bu sebeple daha az ceza öngörmüştür.  

Özen yükümü: neticeyi öngörme ve neticenin vuku bulmasından kaçınma imkanı varken kaçınma, alınması gereken 

tedbirleri almadır.  

Çok önemli tartışma: mağdurun ölmemesi halinde bu madde uygulanabilir mi? Tipiklik unsurlarından biri eksik olduğu 

için suç oluşmamış olur; objektif cezalandırılabilme koşulu sağlanmamış olur başka bir fiilden cezalandırılır. Bu 

 

25.02.2020 

Taksirle adam öldürmeye yol açma bakımından, özen yükümlülüğüne aykırılık ve isnadiyet bir arada bulunmalıdır. 

(yükletilebilme ve kusurluluk kavramları birbirinden farklıdır) Taksirin dayanağı olan hukuk ve tecrübe kuralları 

insanlara dikkat ve özen yükümlülükleri getirir. Bunlara ek olarak ölüm neticesinin ortaya çıkması ve bu neticenin faile 

objektif olarak yükletilebilir olması gerekir. Dolayısıyla;  

(i) Ölüm sonucu: bir kısım yazarlara göre suçun ögesidir. Bizim katıldığımız görüşe göre objektif 

cezalandırılabilirliğin koşuludur.  

tartışmalı bir husus olmakla beraber YirmiSekiz.net bu koşulun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor.
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a. Nedensellik bağı: fail eylemi gerçekleştirmeseydi sonuç doğmazdı denebiliyorsa burada nedensellik bağı 

mevcuttur. Koşul görüşüne göre nedensellik bağı doğal bir bağdır.   

(ii) Objektif olarak yükletilebilirlik: Ölüm sonucu objektif olarak failin eseri olmalıdır. Böyle bir sonucun 

doğacağını failin objektif olarak öngörebilmesi gerekir çünkü failin egemenlik alanına ilişkin olması aranır. 

Failin kişisel özellikleri bir kenara bırakılarak, ortalama bir bireye göre öngörülebilirlik belirlenmelidir. 

(iii) Özen yükümlülüğüne aykırılık  

Eylem: Bu suç ihmali davranışla da icrai davranışla da incelenebilir. Örneğin hız sınırına uymayarak kaza sonucu ölüme 

neden olma. Örnek 2: hastanedeki hastaya verilmesi gereken ilacın ihmal sonucu verilmemesi. İhmali davranışta mutlaka 

yükümlülüğü belirten bir hukuk normu veya gelenek görenek bulunmalı.  

Önemli olan nokta: öngörülmesi gereken sonuca, özene aykırı davranışın bütün sonuçlarının dahil olmasıdır. Örneğin 

masada bırakılan ilacın çocuklar tarafından içileceği öngörülebilir (objektif) fakat eve girecek hırsızın bu ilacı içerek 

öleceği öngörülemez.  

Ölüm sonucu mağdurun serbest iradesi ile gerçekleşmiş ise faile objektif olarak yükletilemez. Faille beraber mağdura da 

objektif olarak yükletilebilir olduğu halde cezanın da bu duruma göre verilmesi gerekir.  

Ehliyetiz araba kullanma bakımından arabayı kullanan kişinin suçu ayrıdır. Ehliyetsiz araba kullanma haline rağmen tüm 

kurallara uyulmakla beraber ölüme yol açma halinde faile arabayı verenin ölümden sorumlu tutulması mümkün değildir.  

Nedensellik doğal nedensellik değil; objektif olarak incelenmesi halinde faile yükletilebiliyorsa fail sorumludur. 

Bir kişinin işlediği taksirli davranışın sonucu olarak kasti veya taksirli davranışın ön aşamasını oluşturması durumunda: 

Ölüm sonucu objektif olarak failin eseri olmalıdır. Objektif olarak yükletilebilir ise suçun failleri arasına girebilir.  

Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 

Yukarıda bahsedilen unsurların gerçekleşmesi halinde karine ortaya çıkmış olur.  

Kusurluluk 

Çağdaş ceza hukuku yalnızca ceza yaptırımını değil ayrıca güvenlik önlemi yaptırımını da öngörür. Güvenlik önlemi 

yaptırımı Pozitivist Okul tarafından öne sürülmüştür. Suç işlendiği zaman tehlike de oluşur fakat cezalandırılması mümkün 

olmayan kimseler bakımından güvenlik önlemi öngörülür. Örneğin akıl hastası, çocuk. Tehlikelilik kavramını gündeme 

pozitivistler getirmiştir ve toplum için tehlike yaratan kişiler bakımından bu güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. 

Cezalandırılabilirlik bakımından Failin eylemi bireysel olarak ona yükletilebilir ise ve kusurlu olması halinde ceza 

verilmeli; değilse güvenlik önlemi alınmalı. Suç hukuku özgür ve bilinçli davranışları cezalandırır.  

Haksız tahrik halinde ceza verilir fakat irade sınırlandığı için indirim yapılır.  

Taksirle ölüme yol açma suçunda cezayı ağırlaştıran nedenler  

1- 2 tür taksir vardır: esas olan bilinçsiz taksirdir. Bilinçli (öngörülü demek daha doğru) taksir halinde sonuç 

öngörülür fakat gerçekleşmeyeceğine inanılır. (bıçak atma gösterisinde olduğu gibi) sonuç öngörülür fakat “olursa 

olsun” denirse olası kast vardır! TCK 22/3 gereğince bilinçli taksir halinde ceza artırılmalıdır. 

2- Birden çok kişinin ölümüne veya bir kişinin ölümüne ve bir veya daha fazla kişinin yaralanmasına yol açılması 

halinde ceza 2 yıldan 15 yıla kadar hükmedilir.  

İçtima  

Başka suçlara yol açması halinde içtima hükümleri içerisinde değerlendirilebilir. Örneğin uyuşturucu madde kullanma 

suçuna ek olarak uyuşturucu madde kullanarak araba kullanıp ölüme yol açma halinde içtimaya başvurulur. 

Şahsi cezasızlık  

TCK 22/6  taksirli hareket sonucu neden olunan netice münhasıran (sınırlı olarak) failin kişisel ya da ailevi durumu 

bakımından artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olmasına yol açmış ise ceza verilmez. 

Ancak bu eylem bilinçli taksirle işlenmişse verilecek ceza yarısından 6’da 1’ine kadar indirilebilir.  

“neden olmak” değil “YOL AÇMAK”!!    
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Bu suçlarda bilinçsiz taksir ile işlenmesi halinde para cezasına çevrilebilir!  

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇLARI 
Tart-  tartışmak (işteş fiil)- karşılıklı fikirleri tartmak, vov   

Kişiye karşı suçlar arasında yer alır. İkinci kısmın ikinci bölümünde yer alır. Birinci bölümde insan hayatına karşı suçlar 

bulunur. AY 17 de vücut dokunulmazlığını güvence altına almaktadır. Eski kanunda müessir fiil (etkili eylem) terimi 

kullanılmıştır ve daha doğruydu çünkü örneğin fiske vurmak yaralama değildir. Yeni kanunda ise müessir fiiller cezada 

indirim sebebidir.  

Kavramlar 

Kişi: hak sahibi olan insan. İnsan dışı yaratıklar bakımından kişi kavramı kullanılamaz. Doğduktan sonra herkes hak 

sahibidir. Hak bir iktidarı ortaya koyar. 

Kişilik: kişiye bağlı, hukukça korunan bedensel ve manevi hukuksal nitelikteki hakların bütünüdür.  

Kişilik hakkı: kişinin toplumdaki saygınlığını, kişiliğini toplamda gerçekleştirmesini sağlayan bütün haklarının tümüdür. 

Kişilik haklarından biri de bedene ilişkindir. Ancak beden üzerindeki yetki/iktidar bile sınırlıdır. Bu haklar sadece beden 

bütünlüğü ile ilgili değil ayrıca toplumda sahip olduğu saygı vb. ile de ilgilidir. Dolayısıyla çok boyutlu değerler söz 

konusudur.   

KASTEN YARALAMA SUÇU 

Yaralama suçu birçok suçla ilgilidir:  

 Cebir: TCK 108  - bir kişiye belli bir şeyi yaptırmak için somut şiddet kullanılmasıdır. Bir şeyi yaptırmak veya 

yaptırmamak amacı varsa (özel kast) TCK 108 uygulanır. 

 İşkence: daima bir kamu görevlisi tarafından işlenir.  

 Eziyet: işkence kapsamına girmeyen, failin bedeni üzerinde sistematik örseleme.  

Doğrudan doğruya kovuşturulması gereken temel biçim TCK 86’dır. Fıkra 2-3 nitelikli haller.   

Kasten yaralama 

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin (yetenek değil “yeti”) 

bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle 

giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 

cezasına hükmolunur.   

(3) Kasten yaralama suçunun;   

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,   

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,   

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,   

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,   

e) Silahla,   

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.   

 

Korunan değer: kişinin beden bütünlüğü. Sadece maddi beden değil ruhsal beden de dahil.  

Fail: herkes tarafından işlenebilir. Bazı hallerde özgü suç haline gelir. Örneğin yakın akrabalar, kamu görevlisi.  

Mağdur: doğumdan ölüme kadar herkes mağdur olabilir. Bazı hallerde özgü suç olur. 
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Maddi konu: suçu oluşturan fiilden etkilenen insan. Yaşayan bir insan olmalı. Kişinin kendini yaralaması halinde bu madde 

uygulanmaz çünkü fail ve mağdur aynı kişi olamaz. Ama kişinin askerlikten kaçmak için kendisini yaralaması halinde 

devlete karşı suçlardan yargılamak mümkündür.  

Eylem:  

Sonuç  (i) vücuda acı verilmesi – hissedilmesi şart değildir. Fiziki temasla duyulan acı ya da manevi acı şeklinde ortaya 

çıkabilir. Tehdit olmaz çünkü geleceğe yöneliktir.  

(ii) sağlığın bozulması – 2. Fıkranın boyutunu aşması gerekir. objektif olmalı. Sağlığın bozulmasına yol açma. 

(iii) Algılama melekesinin bozulması  

Bu sonuçlardan hangisinin mevcut olduğunu hakimin gerekçesinde göstermesi zorunludur. Failin davranışı ile sonuç 

arasında nesnel nedensellik bağının kurulması gerekir. Failin davranışının eseri olmalı. Bu suç kasıtlı suçtur. Doğrudan 

ya da olası kastla işlenebilir. Amaç unsuru rol oynamaz. Öldürme saikiyle işlenmesi halinde insan öldürmeye teşebbüse 

dönebilir.  

Hukuka aykırılık  

Hukuka uygunluk nedenleri i. Meşru savunma ii. Görevin yerine getirilmesi (direnç sırasında sınırı aşma suçu var) iii. Rıza 

(özgür irade +şerefi ihlal etmeyen) iv.. Bunun dışında ebeveynlerin çocukları üzerinde sahip oldukları eğitme hakkı. 

Sürekli ve sistemli olursa aileye karşı suçlardan sayılır.  Tıbbi tedavide hastanın rızası alınmadan önce bütün olasılıklardan 

haberdar edilmesi gerekir. hastanın bilinci açık değilse yakınlarına.  

27.madde (sınırın aşılması) ancak kasıtlı hallerde uygulanabilir. 

Suçun nitelikli halleri 

1) hafifletici  - TCK 86(2)  

2) ağırlaştırıcı – TCK 86(3)  

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,   Yargıtay nikah arıyor fakat manasız! 

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,   

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  sadece beden bütünlüğü değil ayrıca devletin görevlisinin de korunması 

söz konusu 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,   

e) Silahla,   6. Maddedeki silah tanımı  

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.   

En az taksirli olarak işlenmiş olması gerekir. Manevi öge açısından kast + taksirin birleştiği hal 87.maddede 

düzenlenmiştir. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama   

Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;   

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,   

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,   

c) Yüzünde sabit ize,   

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,   

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde 

üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz. 

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;   

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,    

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,  

 c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,   

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,   
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e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,  Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat 

artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz. 

(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, 

yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.   

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan 

oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

.  

03.03.2020 

(a) Organın kendisini ortadan kaldırmıyor, fonksiyonunu azaltıyor  

(b) Konuşmada sürekli zorluk: yargıç tarafından kolayca algılanabilir ancak en doğrusu bilirkişiyi dinlemektedir. 

(c) Yüzde sabit iz ve sürekli değişiklik  “yüz” kulaklar ve boyun dahil olmak üzere; çehre. İzin sabit olmasını adli tıp 

aydınlatmalı. Yüzdeki değişiklik, izden daha ileri boyuttadır.  

(d) Mağdurun yaşamını tehlikeye sokması ya da iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa ya da bitkisel hayata 

girmesine yol açması  hayati tehlike, yaşamın mutlak suretle tehlikeyle karşı karşıya kalması ve ancak tıbbi bir 

yardımla kurtulabilir olması. İyileşme olanağı bulunmayan hastalık  hem akıl hem vücut anatomisiyle ilgili. Ör. 

Bunama, kalp yetmezliği, kısmı felç, AIDS vb. Beyin ölümü bitkisel hayattan farklıdır.  

(e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına ya da düşmesine   failin gebeliği bilmesi 

lazım.  Çocuğun canlı olarak doğması vaktinden önce ölüm olarak değerlendirilecektir.  

(f) Çocuk yapma yeteneğinin kaybına yol açması  tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilme imkanı buna engel 

değildir. Burada önemli olarak anatomik olarak bu yetinin kaybıdır.  

Kemik kırığı aynı zamanda diğer neticesi sebebiyle ağırlaşmış haller ile de birleşebilir.  Bu gibi daha ağır cezayı gerektiren 

birden fazla netice sebebiyle ağırlaşan halin gerçekleşmesinde fikri içtima uygulanır ve en ağır olandan ceza verilir. Diğer 

maddedeki ağırlaştırıcı nedenler göz önüne alınarak cezanın belirlenmesi gerekir.  

Kasten yaralama sonucu ölüme yol açılması Korunan değer beden bütünlüğü değil yaşam hakkıdır. Ölümün faile 

yükletilebilmesi için en az taksir olmalı. Eğer gerçekten ölüm hedeflenmiş ise 81.madde uygulanır. İhmal yoluyla da 

işlenebilir. Suçun tipik unsurları olan nedensellik bağı vs. bulunmalı. Suçun temel hali üzerine inşa edilen durumlar 

sonucunda meydana gelmektedir.  

Temel suç üzerine bina edilmiş olması gerekir! bütün bu sonuçların objektif olarak faile yükletilebilir olması gerekir. 

87’deki haller buna uygulanamaz. Fakat diğer ağırlaştırıcı nedenler burada düşünebilir. 87(4)’teki ölüm sonucunun kasten 

yaralama eyleminin doğrudan sonucu olması gerekir.  Suçun tamamlanması, teşebbüs halinde kalmaması gerekir!  

Kast ve taksir kombinasyonu sonucunda böyle bir sonuç doğması halinde nasıl işlem yapılacağı bir tartışma konusudur. 

Sonucu nedeniyle ağırlaştırılmış olan bir eylem burada hem kasıtla hem taksirle işleniyor.  Taksirin bilinçli veya bilinçsiz 

olması temel cezanın belirlenmesinde değerlendirilir.  

Kasten yaralama suçu ihmal suretiyle de incelenebilir. Yükümlülükler, sözleşmeden, kanundan ya da öncül davranıştan 

doğabilir.  

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi  

Madde 88- (1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu 

hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur. 

Yine:  

Yükümlülük + bu 3 kaynaktan birinden doğmuş olması + sonuç 

83.madde ile bu madde aynı doğrultuda düzenlenmiş bir maddedir.  
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Kusurluluk  

Kusurluluğu etkileyen haller konusunda, 2. Sınıfta öğrenilenlerin tamamı uygulanabilir. Zorda kalma, cebir, tehdit, haksız 

kışkırtma uygulanabilir. Bu suç bakımından kusurluluğu etkileyen özgü bir hal söz konusu değildir. 

Yansıma biçimleri 

Teşebbüs konusunda, yaralamaya elverişli davranış + kast. Öğretide teşebbüsün uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. 

sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç doğuracak bir davranış 

için teşebbüsün mümkün olup olmadığı ise tartışmalıdır. Yargıtay olmayacağı kanaatindedir.  

İstisnai durum: 43(3)!! Gerçek içtima kuralları bu suçlarda uygulanır!! 

Kovuşturma 

Suçun temel biçimi kendiliğinden kovuşturulan bir suçtur. Öte yandan, basit yaralama şikayete bağlıdır.  

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU 

Korunan değer: beden bütünlüğü 

Maddi konu: insan  

Taksir: dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık boyutu daha önce incelendiği şekilde uygulanmalı 

Sonuç: mağdurun yaralanması ve maddede öngörülen sonuçlardan birinin doğması 

 Yaralama sonucu ile failin özene aykırı davranışları arasında nedensellik bağı (objektif olarak) kurulmalı ve 

objektif olarak faile yükletilebilir olmalı. Failin aşması mümkün olmayan nedenler bu bakımdan ayıklanmalı.  

5.03.2020 

Bilinçli taksir genel bir ağırlaştırıcı nedendir. Taksirle yaralama suçunun sonucu nedeniyle ağırlaşmış biçimleri de 

düzenlenmiştir. Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç incelemesinde ölümdeki açıklamalar burada da geçerli.  

İçtima konusunda; TCK’nın özel bir içtima hükmüne yer verdiği görülür. Fikri içtima değil özel kural uygulanır. Tehlike 

suçlarının ortaya çıkması halinde; fikri içtima uygulanır; her iki suçun da oluştuğu kararda belirtilerek en ağır olanından 

ceza verilmesi gerekir! iki mahkumiyet kararı olduğu ortaya konulmalıdır. Bu suçlardan bir tanesi af yasası ile affa uğrasa 

bile diğeri, bu nedenle, yaşamaya devam edecektir. 

Taksirle işlenen suçlarda şahsi cezai indirim nedeni TCK 22(6)’da düzenlenmiştir. 

İŞKENCE SUÇU 

Korunan değerlerin çokluğu ve kişisel değerler olması sebebiyle yeni yasada kişiye karşı suçlar altında düzenlenmiştir. 

TCK 94-95. 

İşkence   

Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama 

veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 

üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(2) Suçun    nitelikli hal   

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,   

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,   

İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

nitelikli hal 

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.   

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.   

(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.   

 

YirmiSekiz.net’a göre yaralama suçunda teşebbüs elbette uygulanır; 
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Taciz = bir başkasının bedenine dokunmadan verilen rahatsızlıktır.  

İhmali suç ile icrai suç davranış açısından eşdeğer kabul edilmiş. Bu caydırıcı bir düzenleme.  

Sistemlidir.  

Korunan hukuki değerler: beden bütünlüğü, ruhsal bütünlüğü, irade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı (AİHS madde 2 – 

delillerin hukuka uygun sunulmasına aykırı), şeref, devlet güvenliği, devlete güven vb.  

Suçun unsurları 

Fail: kamu görevlisi. Madde 6’da tanım çok önemli, çok geniş yapılmıştır: kamusal faaliyetin yürütülmesine atama, seçilme 

ya da herhangi bir suretle, sürekli veya geçici olarak katılan kişi. Örneğin bilirkişi. Eziyet suçundan farkı, işkencenin 

görevden ve sıfattan kaynaklanmasıdır. 

“Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme 

yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,” 

Bu suça iştirak edenler de kamu görevlileri gibi cezalandırılır. Kamu görevlilerinin işlediği suçlara azmettiren ya da yardım 

eden olarak iştirak edilebilir (kural). Bu maddede istisnai olarak düzenlenmiş. 

Fiil: serbest davranışlıdır.  İşkence kavramı üst kavram olup birden çok fiili içinde barındırır.  Ani bir suç değildir. 

Sistematik olarak belli bir zaman dilimi içerisinde işlenmesi gerekir. sistematik uygulama sona erdiği anda suç biter. 

Kesintisiz suçtur. (mütemadi) 

 Sonuçlu bir suçtur. 

 İşkence davranışları ile sonuç arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Objektif yükletilebilir olması lazım 

Mağdur: herkes olabilir 

Maddi konu: bu davranışlara maruz kalan insan  

Suç için aranan ölçütler 

 Sistematik olma: tek davranışla işlenemez. Bağımsız bir suç olmalı.  

o Belli bir dönem içerisinde sürmesi gerek. Örneğin bir tokat vurulursa yaralama suçu olur. Süreklilik 

aynı eylemin tekrarlanması anlamına gelmez.  

 İnsan şerefiyle ilgili konularda aşağılama amacı bulunmalı. İnsan onuruyla bağdaşmayan bir davranış 

bulunmalı. insan şerefi bir üst kavramdır; saygınlığı da kapsar. Kişinin kendine verdiği değer ve dışarının 

gösterdiği değer birbirinden ayrı olup şeref kavramı her ikisini de kapsar. (dış şeref + iç şeref) 

 Bu davranışların dış dünyaya yansıması gerekir. iradeyi yönlendirmeyi etkileyecek her davranış bunun içine 

girebilir. 

Suçun manevi unsuru: kasıt.  

 Hukuka aykırılık unsurunun hiçbir özelliği yok. Görevin ifası sırasında işleniyor.  

  Nitelikli halleri TCK 94 (2)-(3). 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence daha önce söylenenler geçerli   (en az taksir bulunmalı! kast + taksir formülü 

geçerli)  

Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun;   

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,   

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,   

c) Yüzünde sabit ize,   

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,  

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,  

 Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.   
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(2) İşkence fiilleri, mağdurun;   

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,   

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,   

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,   

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,   

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,   

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.   

(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz 

yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

 

Yansıma biçimleri  

Bu suça teşebbüs olmaz! Çünkü sistematik işlenen bir suçtur. 

İştirak konusunda, azmettiren de yardım eden de asıl fail gibi cezalandırılır. Yeter ki asıl faille beraber fiili egemenlik 

sahibi olsunlar.  

Fikri içtima elbette olabilir. Suçun yapısı zaten bileşik bir suç ama bu zincirleme suç olmaz; çünkü bu suç zaten sistematik 

olarak işlendiği zaman suç bitiyor; ikincisi işlendiği zaman bağımsız yeni bir suç olur.  

Kovuşturma  

Bu suçun şikayete bağlı olması mümkün değil, resen kovuşturulur. 

EZİYET SUÇU 

Eziyet   

Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur.   

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;   

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,   

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,  

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Mağdur da fail de herkes olabilir. Özgü suça dönüşebilir.  

Maddi manevi olarak sürekli rahatsızlık veren bir suçtur.  

Sistematik bir biçimde belli bir süre boyunca işlenmesi halidir. Ani bir suç değil.  

Sonuç + nedensellik bağı.  

Nitelikli haller: kişinin sıfatından ya da mağdurun içinde bulunduğu durumlardan kaynaklanır (TCK 96(2)). 

İştirak mümkündür.  
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CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 
Cinsel özgürlüğe karşı suç olarak TCK 102-105’te düzenlenmiştir. Kişilere karşı suçların bir kesimidir. Eski yasada olduğu 

gibi genel ahlaka karşı suçlar arasında düzenlenmemiştir.  4 farklı suç düzenlenmiştir bu bölümde. En ağır biçimi 

4üncüsüdür (TCK 102). BUNLAR MÜTERAKKİ (GEÇİT) SUÇLARDIR. YANİ İLERLEMECİDİR. İKİNCİ SUÇTAN İTİBAREN 

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SUÇLARIN İŞLENEBİLMESİ İÇİN İKİNCİ SUÇUN İŞLENMESİ ŞARTTIR.  

.   

Bu suçlar eski TCK’da ahlak ve edebe aykırı olarak düzenlenmişti. Yeni yasa koyucu kamusal nitelikteki ahlaka ve edebe 

karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı olan suçları ayırdı. Kamusal ahlaka karşı suçlar 225-227. Maddelerde yer 

almaktadır. Bunlar terbiyesizce davranışlardır, müstehcenliktir, fuhuştur, kumardır, dilenciliktir. 

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları yasa koyucu biraz dağınık düzenlemiştir. Özellikle İtalyan öğretisinde bu konu “geçiş 

suçu/müterakki suç” kavramları ile yakından ilgili olarak düzenlenmiş olmakla beraber TCK bakımından yasa koyucu 

öğretiyi dikkate almamıştır.  

Bu suçların genel olarak ortak özelliği: fail ve mağdurun aynı olması + failin davranışının hafiften ağıra doğru gitmesi + 

daima aynı değerin korunması. 

Hırsızlık + tehdit = yağma iken burada iki suç birleşip farklı bir suç oluşturmuyor. 

Terakki açısından bakıldığında, suçun oluşması için bu geçitlerden geçmesi gerektiği görülür.  Yasa koyucu ise söz atmayı 

ayrı suç olarak kabul etti ve cinsel saldırı başlığı altında sarkıntılığı, cinsel doyuma kalkışmayı ve ırza geçmeyi düzenledi. 

Cinsel saldırı   

Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.)   (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, 

mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde 

kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.   

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere 

hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun 

şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun;   

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, 

evlat edinen veya evlatlık tarafından,  

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,  

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak 

suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. 
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(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca 

kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.   

CİNSEL TACİZ SUÇU  

Söz atmanın Arapçasıdır. “Söz atma” kullan. Bir kimseyi cinsel amaçla, cinsel dürtüyle taciz eden kişi (taciz sözcüğü sadece 

söz atmakla bitmez)  

Cinsel taciz           

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar 

hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 

 (2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;  

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,    

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü 

bulunan kişiler tarafından,  

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

 

Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az 

olamaz. 

 

Mağdur da fail de herkes olabilir. Çocuğa karşı işlenmesi halinde, cinsel istismar boyutuna ulaşmadığı takdirde bu suça 

girer.  

Suçun maddi konusu: insan. 

Fiil: vücut dokunulmazlığını çiğnemeksizin cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesi. Bu noktada cinsel amaçlı olup 

olmadığı yargıcın takdirine kalmıştır.  

Cinsel taciz ile cinsel saldırının ayırt edilmesi gerekir. Vücuda dokunulduğu andan itibaren cinsel saldırı olur. Neyin cinsel 

taciz neyin saldırı olduğunu kültürel değerlere göre değerlendirilmesi yargıca bırakılmıştır. Toplumdan topluma bu suçun 

hayasızlık vb. olarak değerlendirilmesi de mümkün. Yargıcın bu noktada failin iç dünyasını (kastını, cinsel dürtüsünü) 

değerlendirmesi gerekir.  

Suçun nitelikleri: çocuğa karşı işlenmesi halinde belli bir boyuta oluşursa m.105 (cinsel istismar) olur. Kamu görevinin ve 

hizmet ilişkisinin, aile ilişkisinin sağladığı kolaylıklardan faydalanılması halinde ağırlaştırıcı sebep sayılır. Yine aynı 

şekilde, b bendinde sayılan durumlar.    

Bütün topluma yönelik olursa hayasızca hareket olur! (hayasızca hareketi öğren, gerekçede var)Teşhir bakımından 

aleniyet aranmamalı, burada belli bir kişiye yönelik açıklık olursa teşhir olur.  

Sonucu nedeniyle ağırlaşmış bir suç olarak mağdurun işini bırakmak, okulundan ayrılmak vb zorunda kalması.  

İştirak: her türlüsü olabilir. Suçun zincirleme olarak işlenmesi mümkün, topyekun bir gruba karşı işlenmesi mümkün.   
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CİNSEL SALDIRI SUÇU  

Cinsel saldırı   

Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.)   (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden 

kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık 

düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.   

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere 

hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun 

şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun;   

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, 

evlat edinen veya evlatlık tarafından,  

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,  

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak 

suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. 

  

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca 

kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.   

Cezaların öngörülmesi bakımından yasa koyucu hem suç bilimini hem orantıyı göz önüne almamıştır. 

bu suçları sırasına göre düzenleyip buna uygun şekilde ceza öngörülmesi gerekirdi. Sarkıntılık cinsel saldırının 

hafifletilmiş biçimidir, birinci fıkraya göre.  

Bunlar geçit suçlarıdır, hepsi birbirinden bağımsızdır. Ve adım adım ilerlerler. Progressive suçlardır.  

Yasa koyucuya göre, cinsel saldırının temel biçimi doyuma ulaşmadır. En ağır biçimi de vücuda organ veya sair cisim 

sokulmasıdır. Yasa koyucunun bu düzenlemesi karşısında cinsel saldırı suçunun temel suç; hafifletici biçim (sarkıntılık) ve 

ağırlaştırıcı biçim (ırza geçme) şeklinde öngörüldüğü söylenebilir. Irza geçme bakımından bu eylemin eşe karşı işlenmiş 

olması halinde şikayete bağlı kabul edilmiştir.  

2.fıkra ağırlaştırıcı sebepleri düzenliyor.  

Bütün bu 3 suçu da içine alan suç bakımından korunan değer birden fazladır.  

Maddi konu: insan. Ama hukuki konu bakımından,  cinsel bütünlük korunan asıl değerdir, vücut dokunulmazlığı da ikincil 

değerdir. 

Irza tasaddi suçu  

Fail ve mağdur herkes olabilir. Bazı kişilere karşı işlenmesi halinde özgü suç olur. Ölülere karşı bu suç işlenemez. Ölüye 

karşı hakaret suçu kapsamında değerlendirilmelidir.  

Eşe karşı işlenen nitelikli(ağırlaştırılmış) biçimi ayrıca düzenlenmiştir Yargıtay ısrarı üzerine. Eş kavramının sadece 

nikahlıları karşılayıp karşılamadığı söz konusu olur. Yargıtay yalnızca nikahlıları eş kabul eder.  

Bu noktada tıp sık sık gündeme gelecektir çünkü ırza geçme suçunun ispatı kolay değildir. Bunun tespiti, kız kaçırma 

suçlarında zincirleme suç bakımından ve yakalanma (kesintisiz suç) bakımından suçun işlendiği yer önemlidir. 

Suçun temel biçimi m. 102(1)-1.cümle: mutlaka vücuda dokunulmalı ama bu dokunma sarkıntılık düzeyinde kalmamalı, 

cinsel doyuma yönelik ve bunu sağlayabilecek çapta olması gerekir. bunun sınırlarının belirlenmesi yargıcın görevidir. 

Bu bakımdan cinsel doyumun hangi anda başladığını belirlemek gerekir. sarkıntılık çoğunlukla tekil bir harekettir (tek 

YirmiSekiz.net’a göre 
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seferlik dokunup çekme gibi). Fail bazen şiddet, tehdit sayılacak eylemlere başvurabilir. En önemli nokta: hepsinin cinsel 

dürtü ile yapılması. Burada hile de kullanılabilir (doktormuş gibi dokunmak).  

Fiil: Sırf davranış suçudur.   

Manevi unsuru: bazen sırf küçük düşürmek için işlenebilir o zaman hakaret maddesi gündeme gelir. O yüzden cinsel 

arzuları tatmine yönelik olup olmadığının tespit edilmesi şarttır. Yani buradaki kasıt özel kasıttır. 

Cinsel tacizde de aynı biçimde düşünülmüştür. Sırf davranış suçu olduğu için kastın ne olduğunun belirlenmesi gerekir. 

kastın içinde irade+bilinç+güdü/amaç bulunmalı. Bu 3 unsur bir araya gelirse suç özel kasıtla işlenmiştir dolayısıyla eylem 

cinsel saldırı kapsamındadır.  

12.03.2020 

Irza tasaddi denilen suçun adı cinsel saldırı oldu fakat kapsam bakımından cinsel saldırı; ırza geçmeyi, sarkıntılığı ve cinsel 

tatmini içeriyor!  

Ek bilgi: cebir ve tehdit birçok suça içkindir. Geleceğe yönelik bir kötülük tehdit olarak adlandırılır. 

TCK’ya göre cebir dendiğinde güç kullanma anlaşılır yani somut güç. Tehdit, manevi güçtür. Tehdit, 

mutlaka geleceğe yönelik, insana ilişkin bir değerin varlığına yöneliktir. TCK 108’de ‘bir şeyi yapması 

veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına izin vermesi için’ bir kişiye karşı cebir kullanmaktan 

bahsediliyor. Maddi bir baskı suretiyle özgürlük bastırılıyor. Suçun aktif ögesi bu cebri kullanan gerçek 

kişidir; mağdur da gerçek kişidir. Suçun maddi ögesi somut bir şiddettir. Doğrudan doğruya iradenin 

kaldırılmasına yöneliktir. Bu suça teşebbüs de mümkündür. Manevi unsur kasıttır. Olası kasıt da 

mümkündür. Cebir kullanmanın meşru sayılabileceği durumlarda kişi cezalandırılmaz. Tehdit konusu 

ise TCK 106’da düzenlenmiştir. Bir başkasını ‘kendisinin veya yakınının hayatına, vücuduna ve cinsel 

dokunulmazlığına yönelik bir saldırı’ gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmedir. Yakın kavramının 

sınırları çizilmemiştir. Sırf davranış suçudur. İstisnai olarak teşebbüs de mümkündür. İştirak 

bakımından herhangi bir özellik teşkil etmez.  

20.03.2020  

Cinsel özgürlüğe karşı suçlar içerisinde gerek sarkıntılık gerekse ırza geçmenin bağımsız birer suç olarak işlendiğini kabul 

emek gerekir çünkü (i) cinsel saldırı kapsamında ırza geçme söz konusu olması halinde eşler arasında şikayet aranıyor, (ii) 

cinsel saldırı suçu fail dışında birine de yaptırılabilir. Bu durumda buna teşebbüsün mümkün olduğunu düşünmek gerekir. 

bu konudaki tartışmalar bakımından Yargıtay teşebbüsü kabul ettiğine göre 102(2)’ye göre indirim yapılmalıdır ve bu 

yerindedir. Bunun kabulü halinde cinsel saldırı suçunun, ırza geçme suçunu ne kadar kapsadığı sorgulanabilir. 

Sarkıntılık suçu bağımsız bir şekilde incelenecek. Yani TCK’nın cinsel saldırı içerisinde düzenlediği bu hafif şekli bağımsız 

bir suç olarak ele alınmalı fakat ağırlaştırıcı ve diğer hafifletici nedenlerin burada da gözetilmesi gerekir. 

Sarkıntılık suçu  

Müterakki suçun en hafif biçimlerinden biridir. Cinsel saldırının nitelikli hali olarak 102(1) 2. Cümlesinde düzenlenen bu 

suç için gerekçede şunlar söylenmektedir: cinsel saldırı suçunun ansızın yapılan bir hareketle gerçekleştirilmesi halinde 

cezada indirim yapılmalı. Yargıtay’ın bu noktada verdiği karara katılmayarak, laf atma halinde zincirleme suç 

hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunuyor.  

Failin, cinsel bir amaçla bir başkasının vücuduna ani bir harekette bulunması olarak tanımlanabilir ve 102(1) 2. Cümleye 

göre temel suçun hafifletilmiş biçimidir.  

Irza geçme suçu  

Cinsel saldırı suçunun ağırlaştırılmış halidir. Vücudun organ veya sair bir cismin sokulmaya elverişli bölgelerine yönelik 

bir harekettir. Eğer bağımsız bir suç olduğu kabul edilmezse teşebbüsü açıklamakta zorlanılır. Cinsel amaç bulunmalıdır. 

Bu bölgeler, oral anal, vajinal olabilir. 

YirmiSekiz.net 
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Cinsel saldırı suçunun ağırlaştırıcı nedenleri 

1- Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi  Kolaylık gerekçesiyle. Akli 

ve bedeni sakatlıklar, ruhi hastalıklar da dahil. 

2- Kamu görevinin veya nüfuzun kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi  Mağdurun direnme gücünü zayıflattığı 

için, kolaylık sağlar. 

3- Suçun 3.derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey anne, üvey baba, evlat 

edinen ya da evlatlık tarafından işlenmesi  Eylemin kolayca işlenmesini sağlayan yakınlık sebebiyle suça 

direnmek zorlaşır.  

4- Suçun silahla işlenmesi (TCK m.6)  

5- Birden çok kişi tarafından işlenmesi  Çok failli suç söz konusudur. Suçun işlenmesini kolaylaştırır.  Şeriklik 

yoluyla bu suça katılmak da mümkündür. 

6- İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu sebebiyle bu ortamdan faydalanılması  

Neticesi sebebiyle ağırlaşan hali 

5.fıkrada düzenlenmiştir. Kitaptaki gerekçeyi okudu. Mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi sonucu sebebiyle 

ağırlaşan haldir çünkü korunan değer “yaşam hakkı”na dönüşüyor.  

Suça teşebbüs 

Mümkündür. Gönüllü vazgeçme de uygulanabilir. Vazgeçmeye kadar işlenmiş başka suçlar varsa yalnızca bunlar 

bakımından sorumluluk söz konusu olur. 

İştirak  

Suçun temel şekli (TCK 102(1) 1. Cümle) açısından müşterek faillik söz konusu olabilir. Azmettirme veya yardım şeklinde 

şeriklik de söz konusu olabilir.  

İçtima 

Cebir, tehdit çoğu zaman bir suç unsuru olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar söz konusu ise ayrı bir suç olarak düzenlenebilir 

veya ağırlaştırılmış biçim söz konusu olabilir. 4. fıkraya göre kasten yaralama söz konusu ise ayrıca kasten yaralamadan da 

ceza verilecektir.  

Öğretiye göre, ırza geçme konusunda failin birini hürriyetinden yoksun bırakması, eğer ırza geçme suçunun 

gerçekleştirilmesi için yeterli zaman süresince sürmüş ise ayrıca özgürlükten yoksun kalma suçu oluşmayacaktır. Ağırlıklı 

görüş budur.  Bu sürenin aşılması halinde ayrı bir suç olarak kabul edilmelidir. Konut dokunulmazlığı da aynı şekilde.  

Zincirleme suç olarak işlenebilir.  

Başka bir tartışma konusu da, failin önce sarkıntılık, ardından cinsel saldırının temel biçimini arkasından da ırza geçme 

suçunu işlemiş ise nasıl cezalandırılması gerektiğidir. görünüşte içtimanın tüketen-

tüketilen norm ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Kitapta özel-genel norm ilişkisi ele alınmıştır buna katılıyor. 

Irza geçme suçu öncekileri tüketmiştir. Artık ırza geçme suçundan ceza vermek gerekir.  

Yaptırım  

Sarkıntılık şikayete bağlanmıştır.  

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU  

Yasa koyucu eski ceza yasasından farklı olarak çocukların cinsel yaşamının sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi için bu 

bağımsız suç tipini (TCK 103) öngörmüştür.  

1.fıkrada çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi;  

 Çocuk: 18 yaşından küçük herkes  

 Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde cezada indirim.  

 Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek cezada artırım fakat veli/vasi şikayetine bağlı.  

 Cinsel sömürü kavramı 2 şekilde tanımlanmıştır: 

YirmiSekiz.net’a göre bu takdirde 
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Çocukların cinsel istismarı   

Madde 103- (Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.)  (1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) 

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın 

sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-

6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, 

sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve 

kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;  

 a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 

yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,  

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 

gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır 

2.fıkrada cinsel istismarın ağırlaştırılmış biçimi söz konusu. Yani ırza geçme suçu.  

(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 

gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını 

tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz. 

3.fıkrada ağırlaştırılmış nedenler devam ediyor. Birden çok kişi tarafından birlikte işlenmesi vs.  

(3) Suçun;   

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,  

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak 

suretiyle,  

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş 

veya evlat edinen tarafından,  

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü 

bulunan kişiler tarafından,  

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara 

göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

Suç bilimi (kriminoloji) ilkelerine uygun bir düzenleme yapılamamıştır. Bu suç sık sık değişikliğe uğramakla beraber 

yeterli olmamıştır.  

Tipiklik unsuru 

Fail: cinsiyetinin önemi yoktur. Çocuk ya da yetişkin herkes bu suçu işleyebilir. Irza geçme suçlarında daima erkek 

sorumlu idi, artık yeni yasa bu anlayışı terk etmiştir.  

Mağdur: çocuk olmak koşuluyla erkek ya da kız olabilir. Yasa koyucu birtakım sınırlar getirmiştir. Çocuğun yaşına göre 

ikili ayrım yapılmıştır: 

 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklar ve 15 yaşını bitirmekle beraber anlama, algılama yetisi gelişmemiş olan 

her türlü çocuk bu suçun kesin mağdurlarıdır. 

 15 yaşını tamamlayan çocuklar da bu suçun mağdurudur velev ki cebir, tehdit veya hile kullanılmış olsun. 

Küçüğün ergin kılınması hususunda (evlenme suretiyle) bu suçun gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak cinsel istismar 

suçunun faili ve mağduru bakımından 15 yaşından küçük iki çocuğun rızaya dayanarak birbirlerine karşı cinsel davranışta 

bulunmaları hali tartışmalı bir konudur. Bu durumda çocuklar aynı suçun faili ve mağduru haline gelebileceklerdir. Bu 

bakımdan cinsel istismar suçunun kapsamını belirlemek gerekir. Cinsel istismar suçunda amaç çocukların cinsel 

deneyimine engel getirmektedir.  

Suçun maddi konusu: Çocuğun vücudu. Vücut dokunulmazlığıdır. Burada cinsel taciz suç söz konusu olmaz.  

Eylem: istismar (sömürü) kavramının anlamı tartışmalıdır: 
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1- Cinsel davranışlar cinsel tacizi de içerisine alır diyen görüş vardır.  

2- Cinsel saldırı paralelinde düzenlenmiş bir maddedir, cinsel taciz bu kavramın içine girmez diyen bir başka görüş 

vardır. Cinsel bir amaçla yapılmış olan ve vücut dokunulmazlığını ihlal eden herhangi bir hareket bu kavrama 

girebilir. 

3- Birtakım yazarlar da yasanın fiili tekil veya çoğul kullanması bakımından ayrıma tabi tutmaktadırlar. Katılmak 

mümkün değil.  

6500 sayılı yasanın gerekçesine başvurulduğunda cinsel istismar suçunun, vücut dokunulmazlığını ihlal eden davranışlar 

olduğu sonucuna varmak mümkündür.  

Burada 15 yaşını tamamlamamış ve algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen sömürü yalnızca cinsel 

tacizi dışlar. 15 yaşını tamamlamış olup da algılama yeteneği gelişmemiş çocuklar bakımından iradeyi etkileyen bir neden 

kullanıldığı takdirde aynı suç işlenmiş olur. Burada önemli olan yasanın davranış sözcüğünü çoğul ya da tekil kullanmış 

olması değil, hükmün amacı.  

Manevi unsur: kasıtlı davranışla işlenmesi gerekir. Ancak cinsel saik de bulunması gerekir. Bu halde özel kasıt 

mevcuttur denir. Mağdurun yaşını bilmediği halde kasıt kavramı oluşmaz! İstismar bakımından önemli olan rızanın 

bulunmamasıdır. 15 yaşından küçüklerin rızası kabul edilmez. Özel kasıt mevcut ise suç oluşmuş olacaktır. Ancak yaş 

hakkındaki bilgi suç kastını ortadan kaldırır.  

Kusurluluk: Cezalandırılması için kusurluluğun gerçekleşmesi gerekir. Akıl hastalığında algılama ve değerlendirme 

yeteneği olmadığı için kusurluluk ortadan kalkar. İnfaz yasası ve TCK 32/2 göz önünde bulundurulmalıdır.  

Cebir kullanıldığı takdirde cebir nedeniyle failin kusurlu olması düşünülemez. Hile/cebir/tehdit kullanan kişi dolaylı fail 

olarak yargılanabilecektir.  

Tartışma konusu olan tarafların 15 yaşından küçük olup evlenmeleri halinde, TCK 30/4’te görülen haksızlık yanılgısı söz 

konusu olur. Eğer haksızlık yanılgısı varsa yani kaçınılmaz bir yanılgı söz konusu ise bunların cezalandırılmaması gerekir.  

Suçun arttırmayı gerektiren nitelikli halleri:  

1) Irza geçme - Oral olanları kapsamaması gerekir.  

2) Çok faillilik  

3) Toplu halde yaşama zorunluluğunun bulunduğu hallerden faydalanarak  

4) Akrabalar arasında 

5) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren vb. ilişki içerisindeki kişiler tarafından  

6) Kamu görevi veya nüfuzun kötüye kullanılması  

7) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

anlama yetisi gelişmemiş kişiye karşı cebir ve tehdit kullanılarak işlenmesi.  

8) Silah kullanma 

Kullanılan cebir sonucunda kasten yaralamanın ağır sonuçları ortaya çıkarsa ayrıca kasten yaralamanın ağır sonuçlarından 

yargılanacaktır. Yani burada fikri içtima uygulanmaz gerçek içtima kuralları uygulanır. (TCK 103/5)  

Sarkıntılık suçu bağımsız bir suç olarak düzenlenmemiş ve burada da suçun indirici nitelikli hallerinden biri olarak 

düzenlenmiştir.  

Sonucu nedeniyle ağırlaşmış cinsel sömürü suçu  

Mağdur bitkisel yaşama girmiş veya ölmüş ise.  

Suçun yansıma biçimleri 

Teşebbüs hükümleri burada uygulanabilir.  

İştirak bakımından bir özellik arz etmez. Birden fazla kişinin suçu işlemesi halinde ise iştirak hükümleri değil ağırlaştırıcı 

nitelikli hali düzenleyen hükümler uygulanır.  

İçtima bakımından, gerçek içtima hükümlerinin uygulanacağı 5.fıkrada belirtilmiş. 

YirmiSekiz.net’a göre vücut üzerinde cinsel davranış da bu kapsamda kabul edilmeli.
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Kovuşturma 

Kural olarak kendiliğinden kovuşturulan suçlardan biridir. İstisna: sarkıntılık düzeyinde kaldığı takdirde, mağdurun, 

velisinin ya da vasisinin şikayetine bağlıdır.  

REŞİT OLMAYAN İLE CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 

Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet 

üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-

6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, 

on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile 

ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın 

ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

Madde 15-18 yaş arasındaki kişilerle ilgilidir. Şikayet üzerine kovuşturulur. 

Suçun unsurları 

Fail: sınırlama yok herkes olabilir. 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.  

Mağdur: 15-18 yaş arasında çocuktur. 

Korunan değer: çocukların cinsel hayatının düzgün şekilde işlemesi arzulanmıştır. 

Maddi değer: insan 

Eylem: cinsel ilişki kurulması. Cinsel ilişki kavramı ile doğal olarak kurulan ilişki kastedilmektedir. Oral ilişkinin dahil olup 

olmaması bakımından,  oral ilişki başka maddeler kapsamında cezalandırılmalı. Cinsel ilişki terimi oral 

ilişkiyi kapsamaz. 

Manevi unsur: kasıt. Yaş konusundaki yanılgı kastı ortadan kaldırır. 

Suçun hukuka aykırılık unsuru: rıza, bu suçu hukuka uygun hale getiremez. Tipikliğin unsurudur. Burada şiddet, zor 

kullanılması halinde TCK 103 söz konusu olur. 

Suçun nitelikli halleri  

Mağdur ile arasında evlenme yasağı olan kişiler Medeni Kanun madde 129’da 3 fıkra halinde sayılmış olan hükme göre 

belirlenir.  

Suçun yansıma halleri 

Teşebbüs mümkün. Gönüllü vazgeçme mümkün. Gönüllü vazgeçmeye kadar başka suçlar işlenmiş ise onlardan sorumluluk 

söz konusu olur.  

İştirak bakımından özellik arz etmez. Müşterek fail olarak işlenemez fakat azmettirme, yardım etme söz konusu olabilir. 

İkna eden, yer gösteren vs. kişiler de iştirak edenler olarak sorumlu tutulurlar. 

İçtima konusunda, TCK 232 bağlamında “aile bireylerine karşı kötü davranma” suçu ile içtima edebilir. Bu halde 232’den 

yargılanmasının abilir.  

Kovuşturma 

Şikayete bağlı suçlardandır. Anne, babanın mağdura rağmen şikayeti olursa, cinsel ilişkide bulunan mağdurun iradesini 

öne almak gerekir. Uzlaşmaya tabi değildir. Nitelikli halleri şikayete bağlı değildir.  

yerinde olacağını düşünüyor YirmiSekiz.net. Zincirleme suç ortaya çık

YirmiSekiz.net’a göre
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HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 
TCK sistemi:  

(1) İrade oluşturma hürriyetine karşı (iç hürriyet) – Tehdit + Cebir + Şantaj 

(2) İradi hareket hürriyetine karşı (dış hürriyet) – Cebir + Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma + Meslek kuruluşlarının 

faaliyetini engelleme 

(3) Huzura, sükuna, güvenlik duygusuna, özel hayata karşı – Tehdit + Şantaj + Konut dokunulmazlığının ihlali  

(4) Anayasal haklara karşı – İş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi vb. 

TEHDİT SUÇU 

Cebir (maddi şiddet) ve tehdit (manevi şiddet) hem bağımsız suç hem de birçok suçun ögesi niteliğinde. Tehdit suçu çok 

önemli. Yaralama, sövme suçları ile beraber sık sık işlenen bir suçtur. Özgürlüğe karşı suçlar TCK’da yeni bir anlayışla 

düzenlenmiştir. Özgürlüğe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.  TCK 106-108’de 3 suç düzenlenmiştir. (tehdit-

şantaj-cebir) Özgürce iradeyi oluşturma değerinin korunmasını sağlar.  

Tehdit   

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 

gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla 

büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya 

kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.   

(2) Tehdidin;   

a) Silahla,   

göre silahın failin üzerinde bulunması yeterlidir. Oyuncak tabanca da Yargıtay tarafından silah kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,  mağdur üzerinde 

yarattığı korku ve savunma imkanını azaltması sebebiyle. Mektup kavramı geniş yorumlanmalı. İmzasız olmasının amacı 

kimliğin bilinmemesinin yaratacağı tedbir alamama halidir. Eğer yazı stili, üslup vs. kimin yazdığı anlaşılıyor ise bu hüküm 

uygulanmaz. Özel işaretlerden kasıt, somut olay özelliklerine göre korkutucu etki yapabilecek nitelikte olan işaretlerdir. 

 c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,   hakimiyet + katkı gerekir. 

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,   örgüt en az 3 kişinin 

mensup olduğu bir yapıdır. 

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca 

bu suçlardan dolayı ceza verilir.  gerçek içtima 

Tehdidin yöneldiği hukuki varlıklar bakımından ayrım yapılmış. Yaşama karşı, cinsel dokunulmazlığa karşı, malvarlığına 

karşı olması bakımından farklı şekilde yaptırım uygulanır ve yargılama gerçekleşir.  

Tehdidin türemiş (nitelikli) halleri bakımından korkunun ve tehdidin etkisi ölçüt olarak alınmıştır. Suçun koruduğu 

değer (hukuki konu) ise kişilerin kendi geleceklerini özgürce belirleme haklarıdır. Ayrıca, kişilerin huzur, sükun ve 

güvenlik duyguları (iç hürriyet) ve özel hayatın dokunulmazlığını da korur.  

Suçun unsurları 

Fail: herkes bu suçu işleyebilir. Ancak kamu görevlisi kendisine tahsis edilmiş araçları kullanmak suretiyle bu suçu işlerse 

(TCK 266) cezası arttırılır. 

m.6. silah korkuttuğu için ağırlaştırıcıdır. Silahın kullanılmış olup olmaması tartışma konusudur. YirmiSekiz.net’a 

YirmiSekiz.net 2020
Ceza Özel Hukuku



  
 

31 
 

Mağdur: herkes mağdur olabilir, belirli bir kişi olmalıdır. Kamuya yönelik olursa TCK 213 uygulanır. Mağdurun tehdit 

konusunu oluşturan saldırının anlamını anlayabilecek durumda olması gerekir. Tehdidin mağdurun şahsına yönelmesi 

gerekmez. Yakınlarına da yönelmiş olabilir.  

Suçun maddi konusu: huzuru, sükunu, güvenlik duygusu, iradeyi oluşturma özgürlüğü etkilenen kişidir.  

Eylem: Bu bir davranış suçudur. Davranış bittiği anda suç son bulmuş olur. Soyut tehlike suçudur. Sonuç aranmamıştır. 

Yaşama, vücut bütünlüğüne ya da cinsel yaşama yönelik olmalı. Eğer bu eylem malvarlığına yönelik ise ve malvarlığında 

büyük bir zarar doğacağı belirtilmişse veya sair kötülük söz konusu ise bunun mağdura bildirildiği anda bu suç işlenmiş 

olur. Fail mağdurdan bir şey yapmasını, yapmamasını veya yapmasına izin vermesi için tehdit eder. Eskiden buna koşullu 

tehdit denirdi.  

 Yargıtay içtihatları okunurken güncel şekilde yorumlanmalı. 

 Tehdit geleceğe yöneliktir. Geleceğe ilişkin olmayan veya failin iradesine bağlı olmayan kötülük tehdit 

kapsamında değerlendirilemez. 

 TCK’nın haksız kışkırtma maddesi de unutulmamalı, Yargıtay’ın eski yerleşik kararlarında “öfke ile söylenen sözde 

tehdit kastı yoktur” denmekle beraber bu yanlış bir karar olup esasen yalnızca haksız tahrik hükmünün 

uygulanmasını gündeme getirir.  

 Birden çok tehdidin aynı anda söylenmesi durumunda 1 eylem vardır.  

 Uyarı niteliğindeki sözler tehdit sayılmaz.  

 Tehdidin konusunu oluşturan kötülüğün bizzat tehdit eden tarafından gerçekleştirilmesi şart değildir.  

 Mağdura ciddi olduğunu yönünde izlenimin verilmesi gerekir. bir tehdidin şaka olduğu objektif olarak 

(ortalama insan) anlaşılmalıdır. Ciddi bir tehdidin bulunup bulunmadığı objektif ve sübjektif şartlar beraber 

değerlendirilmek suretiyle somut olaya göre belirlenmelidir. 

 Tehdidin ağırlığı konusunda yapılacak değerlendirmede objektif bir değerlendirme (ortalama insan) 

yapılmalıdır.  

 Mağduru psikolojik olarak ciddi derecede etkileyen tehdit kasten yaralama kapsamına da girebilir. 

 Yapılacak olan kötülük bir koşula da bağlanmış olabilir.  

 “yakın” kavramının neleri içerdiği belirlenmelidir. Yakın akrabalar ile sınırlı değildir. somut olay özelliklerine göre 

bu kişi ile mağdur arasındaki yakınlık, kişisel ve sosyal ilişkiler dikkate alınmalıdır.  

 Mağdur mutlaka failin bu iradesinden haberdar olmalıdır.  mağdurun bilgisine ulaşmalı  

 “sair kötülük” kişinin malvarlığı dışında kalan, şerefiyle vs. ilgili halleri kapsar.  

 Malvarlığı bakımından gerçekleştirileceği söylenen zararın büyük olup olmadığı da somut olay özelliklerine göre 

belirlenmeli 

 Tehdidin hangi hukuki değere yönelik olduğu belirlenmelidir. Yargıcın olay anına giderek ex ante değerlendirme 

yapması gerekir. Suç unsurlarını tespit etmelidir.  

 Failin eylemi, mağdurun irade özgürlüğü üzerinde etkili olmalı.  

Manevi unsur: kasıtlı suçtur. Doğrudan veya olası kastla işlenir. Yargıtay’ın bahsedilen görüşü tarihe karışmıştır. Öfke ve 

kızgınlık kasıtla ilgili değil, kusurluluğu (kınanabilirliği) etkiler. 

Hukuka aykırılık ögesi 

Bu ögeler oluştuğu takdirde hukuka aykırılık karinesi doğar. Tehdit suçuna özgü olarak herhangi bir hukuka uygunluk 

nedeni mevcut değildir. Genel hükümlere göre kolluk güçlerinin görevin ifası sırasında söyledikleri sözler tehdit 

sayılmayacaktır. Haksız kışkırtma halinde cezada indirim yapılır çünkü kusurluluğu etkiler, kusuru azaltır ancak mazeret 

sebebi değildir.  

Suçun yansıma biçimleri  

Teşebbüse elverişli olması ancak mektupla işlenmesi halinde mümkündür. Bu suçun sonucu olmadığı (sırf davranış suçu) 

için kural olarak teşebbüse elverişli değildir.  

İştirake elverişlidir ancak birden çok failin katılması halinde ağırlaştırıcı neden uygulanır. Azmettirme, dolaylı faillik, 

yardım etme söz konusu olabilir.  
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Çocukların tehdide azmettirilmesi halinde üst soy ve alt soy ilişkisi aranmaksızın azmettirmeden verilecek ceza artacaktır. 

Azmettiren, azmettirmenin sınırının aşılması halinde bu sonucu kestirebilecek durumdaysa sorumlu tutulur. 

Azmettirenin kastına göre değerlendirilir.  

İçtima: birçok suçun unsuru olarak ortaya çıkar. Bileşik suç ortaya çıkar ve dolayısıyla tüketme ilkesi gündeme gelir. Bu 

suçlar bağımsızlıklarını kaybederler. Zincirleme suç halinde işlenebilir.  Hareket ile beraber işlenmesi halinde her ikisi için 

ayrı ayrı uygulama yapılmalı.  

Failin çeşitli biçimlerde sürekli olarak tehdit etmesi ancak her tehdidin başka bir hükme uygun olması halinde cezanın 

43.maddeye göre ağır olanından verilmesi gerekir. 

Kovuşturma   

Bu suçun temel biçimi kendiliğinden cezalandırılır. Hafifletilmiş biçimi ise şikayete bağlıdır. 

KİŞİYİ ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN KILMA SUÇU 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma           

Madde 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan 

kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.   

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 

(3) Bu suçun;  

 a) Silahla,  

 b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,   

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

 d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

 e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,  

 f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,   

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.  , 

 

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para 

cezasına hükmolunur.   

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.  

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin 

gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  gerçek içtima 

Korunan değer: dış hürriyet – davranma, potansiyel hareket etme özgürlüğü (iç özgürlük tehdit suçunda korunuyor) 

Fail: herhangi bir özellik yok. Kamu görevlisi tarafından işlendiği takdirde nitelikli suça dönüşmekte dolayısıyla özgü suç 

halini almaktadır.   

Mağdur: herhangi bir özellik arz etmez. Yakınlara karşı işlenmesi halinde nitelikli hal söz konusu olur. Hem fail hem 

mağdur tarafından özgü suç söz konusu olur.  

İradi olarak yer değiştirme imkanına sahip olmanın bu suç için yeterli olup olmadığı tartışma konusudur: Çoğunluğun 

görüşü aktüel olarak mevcut olmasını yeterli görmektedir. Diğerleri ise potansiyel hareket hürriyetinin korunduğunu 

savunurlar ve gerçekte yer değiştirmeye yönelik iradenin varlığını aramazlar. 

olduğunu düşünüyor. Bu konuda sıkı sıkıya bir görüşe bağlanmaktan sakınmalı.  

Suçun maddi konusu: yönelik olduğu kişi.  
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Eylem: serbest davranışlı bir suçtur. Bu bir davranış suçudur. Ancak bir zaman dilimi içerisinde devam etmektedir. 

İhmali hareketle işlenebilir. Kesintisiz suçtur. Kişinin hürriyetinin kaldırılması ile bu suç oluşur. Suçun işlendiği an, 

zamanaşımı ve şikayetin başlama anından bahsetti. 

Manevi unsur: kasıtlı suçtur. Yalnızca 5.fıkra bakımından cinsel amaç unsuruna yer verilmiştir. 

Hukuka aykırılık unsuru: hükümde “hukuka aykırılık”tan bahsedildiği için kasta hukuka aykırılık unsuru da dahildir. 

Dolayısıyla hukuka aykırılık bilinci bulunmalıdır. Bu sebeple bu suç ancak doğrudan kasıtla işlenebilir.  

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller: meşru savunma, görevin ifası, hakkın kullanılması, velayet hakkı kapsamında 

bulunan tedip hakkı kapsamında, ilgilinin rızası. Tedip hakkının sınırının aşıldığı hallerde 109.maddenin yanı sıra 232/2 

de gündeme gelir. En önemli konu rıza kavramının geçerliliğidir. Kişinin üzerinde tasarrufta bulunabileceği haklar 

bakımından rıza geçerlidir.  Kural olarak vazgeçtiği hakkın anlamını kavrayabilecek durumdakilerin rızası geçerli kabul 

edilir.  

31.03.2020 

Hukuka uygunluk sebeplerinden ilgilinin rızası söz konusu olabilir. TCK 26. Kişi, serbestçe tasarrufta bulunabileceği 

şeylere rıza gösterebilir. Ahlaka ve hukuka aykırı şeylere izin verilemez. Özgürlüğü bağlayıcı duruma rıza verilmiş olabilir 

fakat bunun sınırlarının çizilmesi gerekir. Anlama yetisi gelişmiş olan birinin rızası kural olarak geçerlidir. Ancak cinsel 

suçlarda bu kural da bazı sınırlamalara uğramıştır. 15 yaşından küçük çocuğun rızası bu anlamda kabul edilmemektedir.  

TCK 234 çerçevesinde yasal temsilci/vasi rızası dışında evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları haberdar 

etmeden yanında tutan kişi 109.madde değil 234’ten sorumlu tutulur. İki maddenin ögeleri birbirinden farklıdır. 234 bu 

anlamda özel hükümdür.  

Suçun nitelikli biçimleri  

Madde 109/2/3/5’te nitelikli haller öngörülmüştür.  

1- Şiddet kullanma (cebir), hile kullanma, tehdit: Cebir bağımsız bir eylem değildir, araç olarak kullanılmaktadır. 

Cebir (maddi güç) + özgürlükten yoksun kılma = a+b = b1 = nitelikli hali = bileşik suç. Her iki suç bağımsızlıklarını 

yitirmişlerdir. Cebir kullanıldığı zaman yaralama suçuna da sebebiyet verilebilir. Tehdit gelecekte 

gerçekleştirilecek bir kötülükten bahisle irade üzerinde baskı oluşturulmasıdır. Bu tehdit elverişli ve mağdur 

tarafından bu şekilde algılanmış olmalı. Tehditle cebir arasında boyut farkı vardır, cezanın belirlenmesinde göz 

önünde bulundurulmalı. Hile de mağdur iradesinde baskı oluşturmaktadır. Mağdurun değerlendirme yetisini 

etkiler. Hilenin de yeterli boyuta ulaşmış olması aranır.  

2- Silah: 

Selçuk’a göre “kullanacağını yansıtan boyutta” olması yeterlidir.  

3- Eylem üzerinde birlikte hakimiyet kuranlar bakımından müşterek faillik söz konusu olabilir.  

4- Suçun belirli kişilere karşı işlenmesi  üstsoy-altsoy ve çocuk tanımı MK 17’de yer alır. 

5- Mağdurun yerine getirdiği kamu görevinden dolayı: failin saiki önemlidir.   illiyet bağı  

6- Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak: kamu görevlisi kendisine tanınan otoritenin sınırını 

aşmaktadır.  

7- Çocuğa karşı işlenmesi: failin altsoyu ise 3.fıkra uygulanır.  

8- Suçun cinsel saikle işlenmesi: cinsel amacı bulunmakla beraber cinsel bir davranış gerçekleştirmez.  

Suçun sonucu nedeniyle ağırlaşmış hali  

Ekonomik bakımdan önemli bir kayba uğramışsa, en azından taksirli davranmış olması halinde fail sorumlu tutulur.  

Kusurluluk 

Herhangi bir özelliği yoktur. Kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler burada da geçerlidir. Görevin ifası, meşru müdafaa, 

zorunluluk hali vb. burada da söz konusu olabilir.  

Cezayı etkileyen kişisel sebepler 

Bunların bir kısmı kişiliğin niteliğinden, bir kısmı da kişinin yapmış olduğu eylemden doğar. Örneğin m.36’ye göre 

gönüllü vazgeçme kişinin yapmış olduğu eylemlerden biridir. Failin eylemine bağlı olarak etkinlik pişmanlık da söz konusu 
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olabilir. Etkinlik pişmanlık terimi yanlış kullanılmıştır. Buna suç sonrası vazgeçme/cayma denir. Kişinin iç dünyası bizi 

ilgilendirmez, objektif olarak yasa koyucunun öngördüğü davranışı yerine getirmiş olması bu maddenin uygulanması için 

yeterlidir. Örneğin örgüt kurma suçunda faillerden bir tanesi etkin bir davranışta bulunarak örgütü açığa çıkarabilir. Etkin 

pişmanlık m.110: Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan fail soruşturmanın başlamasından önce (suç tamamlandıktan 

sonra) mağdurun şahsına hiçbir zarar vermemek koşuluyla güvenli bir yere mağduru bırakmışsa etkinlik pişmanlık 

kapsamında değerlendirilir ve ceza verilmez. Diğer bir şartı özgür irade ile vazgeçilmiş olmasıdır.  

Suçun yansıma biçimleri 

Teşebbüs mümkündür. 

İştirak: herhangi bir özellik söz konusu değil. İştirakin her türlüsü mümkündür. Müşterek faillik ağırlaştırıcı sebeptir. 

Dolaylı faillik de söz konusu olabilir.  

İçtima: bir özellik yok yalnız 6.fıkraya göre kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri gerçekleşirse 

ayrıca kasten yaralama hükümleri uygulanır. ve cebir kullanılarak işlenmesi özellik taşır (bileşik suç). Cebir halinde sadece 

ağır olan suçtan yani hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halinden ceza verilir. Zincirleme suç halinde işlenirse 

tek ceza verilip m.43 çerçevesinde ceza arttırılır.  Aynı neviden fikri içtima halinde işlenmesi durumunda zincirleme suç 

hükümleri uygulanır. Kişi sayısınca suç işlenmiş olmaz, cezada artırım yapılır.  

Cinsel bir suçu işlemek için özgürlükten yoksun kılma halinde, ayrıca özgürlükten yoksun kılma suçundan yargılanıp 

2 suçtan da cezalandırılması gerektiğini düşünüyor.  

Kovuşturma 

Kendiliğinden kovuşturulur. 2 nokta çok önemli:  

 Kesintisiz bir suç olduğundan kesinti gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir 

 Zamanaşımı da kesintiden itibaren başlar  

ŞANTAJ SUÇU  

Şantaj   

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi 

kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.   

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına 

zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre 

cezaya hükmolunur. 

Tehdidin özel bir biçimidir. Herkes fail veya mağdur olabilir. Mağdur bazı noktalarda özellik arz eder.  

Eylem: bağlı davranışlı suçtur. Hem fail hem de mağdur yönünden. Bir olguya bağlama söz konusu. Örneğin şikayet 

hakkını kullanacağını ya da mağdurun işlediği bir suçu ihbar etme yükümlülüğünü kullanarak işlenebilir. Saf davranış 

suçudur. Teşebbüse bu sebeple elverişli değildir fakat mektupla vb. işlenmesi halinde teşebbüs söz konusu olabilir.  

 Çoğu zaman gazeteciler tarafından işlenir.  

 Terim olarak “koşullu gözdağı” denebilir. Bir hakkın kötüye kullanılması biçiminde işlenir. Kasıtla işlenir. 

Amaç vardır. Dolayısıyla özel kasıtla işlenen bir suçtur.  

 Seçenekli davranış söz konusu: yapma veya yapmamaya zorlama. 

 Yardımcı suç biçimindedir. Başka bir suçla birleşerek bağımsızlığını yitirir.  

 Mağdur, iradesi yönlendirilebilen bir kişi olmalı. Belli bir kişiye karşı işlenebilir, kitlenin mağdur olması 

mümkün değildir.  

 Zorlayıcı güç 2 şekilde ortaya çıkar: (i) pasif süje alet olarak kullanılır (ii) mağdurun iradesi üzerinde, şiddet 

noktasına gelmeyen zorlama. Cebir kullanma birincisine örnek.  

 Davranışın elverişli olup olmadığı objektif olarak  değerlendirilmelidir. 

yargılanmayacağı tartışmalıdır. YirmiSekiz.net 
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Manevi unsur: kasıttır. Özel kasıt söz konusu. Kasıt + bilinç + amaç.  

Hukuka aykırılık unsuru da özellik teşkil etmez. Hukuka uygunluk sebepleri mevcut olabilir. Görevin ifası, tutuklama 

kararının uygulanması vs. hukuka uygunluk sebebi olabilir.  

Kusurluluk Kınama yargısında bulunulabiliyor ise kusurluluk vardır.  

Teşebbüs mümkündür.  

CEBİR KULLANMA SUÇU 

Cebir   

Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir 

kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.   

Cebrin başka suçların unsuru olduğu hallerde cebir suçu uygulanmaz. (tüketme ilkesi)  

Korunan hukuki değer: kişinin iradesini serbestçe oluşturma ve buna uygun olarak serbestçe hareket etme özgürlüğü 

Fail: fail herkes olabilir. Kamu görevlisi eğer cebir kullanma yetkisine sahip değil veya yetkisini öngörülen amaç dışında 

kullanıyor ise nüfuzun kötüye kullanılması sebebiyle 86/3/d uygulama alanı bulabilir. 

Mağdur: yalnızca gerçek kişiler bu suçun mağdurudur. Fiilin muhatabı belli olmalıdır 

Suçun konusu: muhatap olan kişi  

Fiil: 86.maddede belirtilen “acı veren veya sağlığının ya da algılama yetisinin bozulmasına” yol açan derecede cebir 

olmamalıdır. 3. bir kişi üzerinde gerçekleştirilen cebir de mağduru kendinden isteneni yapmaya zorlayacak ölçüde 

olmalıdır. Bu noktada elverişlilik değerlendirmesi objektif olarak fiilin iradeyi zorlamaya yeterli olup olmadığına göre 

yapılmalıdır. 

Manevi unsur: Ancak doğrudan ve özel kasıtla işlenebilir çünkü maksat unsurunu barındırır.  

Hukuka aykırılık unsuru: görevin ifası gereği olabilir, meşru savunma kapsamında gerçekleşebilir.  

Yansıma biçimleri 

İçtima: başka bir suçun unsuru ya da nitelikli hali olarak yer alan cebir bakımından bileşik suç hükümleri söz konusu olur. 

Cebir kullanma suçunun işlendiği hallerde fiilin kasten yaralama suçunu oluşturduğunu da kabul etmek gerekir (fikri 

içtima). Buna ilişkin özel bir fikri içtima düzenlemesi getirilmiştir ve kasten yaralama suçundan verilecek cezada artırım 

yapmak suretiyle fail cezalandırılacaktır.  

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU  

AY 42’de koruma altına alınan bir haktır. Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine engel olunmasını kapsar. Cebir ve tehdit 

yoluyla işlenirse bileşik suç söz konusudur. Engelleme zaman gerektirir. İcrai ve ihmali hareketle işlenebilir. Teşebbüs 

mümkündür. Kendiliğinden kovuşturulan suçlardandır.  

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi  

Madde 112- (Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.) (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;  

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,  

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,  

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına, engel 

olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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KONUT DOKUNULMAZLIĞINI ÇİĞNEME SUÇU 

İhlal = çiğneme  

Konut dokunulmazlığının ihlali   

Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra 

buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(2) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın 

girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine 

altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.   

(3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi 

tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. 

Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.   

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur.   

Haneye taarruz halk arasında kullanılan ismidir.  

Çıkmama fiili  kesintisiz suçtur. İhmal/savsama suretiyle de işlenebilir.  

2.fıkrada işyerleri bakımından daha hafif bir biçimi düzenlenmiştir. Çalışma özgürlüğü de bu fıkra ile korunmuş oluyor.  

Bu maddede, konut, işyeri ve eklentileri olmak üzere 3 farklı eşya korunuyor. Maddi konu eşya. Ama insanların yaşamı da 

korunuyor. 4. fıkra da şikayete bağlı.  

AY 21’de konu dokunulmazlığı koruma altına alınmıştır. Burada tek istisna olarak: milli güvenlik, kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlemesi, genel sağlık, genel ahlak, başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma gösterilmiştir. Burada milli 

güvenlik, kamu düzeni gibi terimlerin sınırının çizilmesi gerekir. TCK 116 ile AY bir arada değerlendirilmeli.  

Konut dokunulmazlığı da kişiliğin oluşması için zorunludur. 

Korunan hukuksal değer: kişilerin huzur ve güven içerisinde konutlarında yaşamalarıdır.  

Konut: mahrem hayatın sürüldüğü, dış dünyadan ayırıcı nitelikte durumda olsun yeter. Üstü kapalı açık olması, çadır, 

araba olması fark etmez. Yargıtay tanımı önemli!  

2.04.2020 

Eklenti (müştemilat – şamil olma = içine alan)’ye girilmesi de korunan değeri ihlal eder. Herkese açık bir bahçe ise ihlal 

olmaz. Zil konulmuşsa bu bir giriş engeli oluşturma iradesini gösterir. Yargıtay failin iç dünyasına bakarak değerlendirir. 

Eklentinin tanımını objektif olarak değil iç dünyaya bakmak suretiyle yapmıştır. Eklenti, doğrudan doğruya ya da dolaylı 

olarak konuta bağlı olup fiilen konutun kullanılmasına özgülenen ya da onu tamamlayan kesittir. Kullanılış amacını 

tamamlayan, girilmesi konuttakilerin huzurunu bozabilecek nitelikte olmalıdır. Objektif ölçüte göre belirlenmeli. 

Konut: devamlı veya geçici olarak yerleşmek ve barınmak amacıyla oturulan yerdir. Dış dünyadan ayırıcı ve mahrem 

hayata yönelik her türlü çadır, araba, kamara vb konut olarak nitelendirilebilir.  

İşyeri kavramı da dikkatli şekilde incelenmeli. (m.116/2) Yargıtay’ın kararlarından yola çıkılabilir.  

Suçun maddi konusu: konut, işyeri, eklentileri 

Fail: herkes. Özgü suça dönüştüğü ağırlaştırıcı haller vardır. 
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Mağdur: herkes. Eşler açısından sık sık tartışılan konular var.  bir ayrılık kararı verilmiş ve eşler birbirinden ayrı yerlerde 

yaşıyorlarsa izinsiz olarak birbirilerini evine/odasına girmeleri ihlal niteliği taşıyabilir. Aile üyeleri bakımından ihlal söz 

konusu olmaz ancak mahremiyet anları önem taşır.  

Fiil: seçenekli davranış. Girmek ani; çıkmamak kesintisiz bir suçtur.  

 Örf,adet ve gelenekler önemlidir. Yapılacak değerlendirme ex ante dir. 

 Yasanın tanımının kısalığı ve gelenekler sebebiyle ortaya tartışmalar çıkabilir.  

 Evin içerisine rızayı hile ile kaldırmak suretiyle girilmesi halinde suç oluşur.  

Manevi unsur: kasıtlı bir suçtur. İzinsiz olarak bir başkasının konutuna, işyerine ya da bunların eklentisine girme istenci 

ve bilinci varsa bu suç oluşmuş olur. Doğrudan ya da dolaylı kasıtla işlenebilir. Özel kasıt aranmaz fakat failin hukuka 

aykırılık bilincini taşıması gerekir. Terör amacıyla işlenirse başka bir suç olur. 

Hukuka aykırılık 

Burada rıza hukuka uygunluk sebepleri arasında değil suçun unsurları (tipiklik) arasında incelenmesi gerekir! Rıza eğer 

bir maddenin içinde geçiyor ise artık hukuka uygunluk sebebi olarak değil suçun ögesi olarak ele alınır! varsayılan rıza 

üzerine girmek ile kasıtlı olarak girmek başkadır. Varsayılan rıza üzerine gitme hukuka uygunluk sebebidir!  

İşyeri açısından özel durumlar söz konusu olabilir. Patronun yetki verdiği çalışanları birilerini içeriye almaya yetkilidirler. 

Somut olay bazında değerlendirme yapılmalı. Yargıtay bu rızanın meşru bir amaçla gerçekleşip gerçekleşmediğini 

irdelemektedir.  

Hukuka uygunluk nedenleri bulunabilir. Örneğin arama kararı ile girme. Zorda kalma. Zorda kalma halinde ihlal vardır 

fakat ceza verilmez (mazeret).  

Suçun nitelikli halleri (türemiş suçlar):  

 suçun gece işlenmesi  

 şiddet, tehdit kullanılması  

 silahla 

 birden çok kişi tarafından işlenmesi  

 imzasız mektup, özel işaretler, tanınması mümkün olmayan halde  

 örgüt 

 kamu görevlisinin nüfuzu kötüye kullanmasıyla 

Suçun yansıma biçimleri 

141/4: hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığı ihlal edilirse kendiliğinden kovuşturulur. Her ikisinden ayrı ayrı ceza 

verilir. A + b = c (bileşik suç)  

Teşebbüs: izinsiz girme halinde söz konusu olabilir. Bu suç sadece eksik teşebbüse elverişlidir. Tam teşebbüse elverişli 

değildir (eski kanuna göre) 

İştirak bakımından herhangi bir özellik yok. 

Kovuşturma: temel biçimi şikayete bağlıdır.  

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR 
Bu zamana kadar bireyin maddi bütünlüğüne karşı suçlar işlendi. Birey maddi ve manevi değerleriyle bir bütündür. 

Burada manevi bütünlüğe karşı suçlar incelenir. Saygınlık dış şereftir. Toplumun o kişi hakkında verdiği değerdir. Bir de iç 

şeref vardır. Bu ikisi bir bütündür. Maddi ve manevi bütünlük birleşerek kişiyi oluşturur.  
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HAKARET SUÇU  

15 ülke çok fazla işlendiği için sövme/hakaret suçunu suç olmaktan çıkarmıştır. Yargıya çok fazla yük bindiriyor. 

Cumhurbaşkanına sövme suçunu yalnızca 1 tanesi tutmaktadır. Diğerleri kaldırmıştır.  

Eskiden hakaret suçu ikiye ayrılmaktaydı. 1. Sövme 2. Hakaret olarak. Yeni yasa bunu hakaret adı altında birleştirdi. 

Hocaya göre buna “aşağılama” dense daha iyi olurdu çünkü bu iki halde ortaya çıkar ilkinde aşağılama, onur kırma 

şeklinde ikincisinde kişiye alçaltan/aşağılayan bir olay yüklenmesiyle. Yasa koyucu eskiden bunlardan ilkine sövme 

ikincisine hakaret demişti. Yeni yasa suçun tanımında bunları birleştirmedi, ayrı ayrı eylemler olarak düzenledi. Cezalar 

yeni yasada daha ağırlaştırılmıştır. 

(Olgu değil olay isnadı)   

Hakaret   

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek (“aşağılayacak”) nitelikte somut bir fiil veya olgu 

(“olay”) isnat eden (...) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar 

hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle 

ihtilat ederek işlenmesi gerekir.   ihtilat = karşılaşma 

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya 

hükmolunur.   eşdeğer kabul ediliyor 

(3) Hakaret suçunun;  

 a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,   

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, 

mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,   

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,  İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az 

olamaz.   

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.    

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi 

hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri 

uygulanır. 

3. fıkra nitelikli haller, 4. fıkra içtima. Cezalandırılabilirlik koşulları sınırlandırılmamış fakat m.127 ve 129’da hukuka 

aykırılık ile kusurluluk düzenlemeleri bulunuyor.  

Korunan değer: şeref, dış şeref  

Suçun unsurları 

Fail: herkes tarafından işlenebilir. Ancak gerçek kişiler fail olabilir. 

Basın yoluyla işlenirse Basın Yasası (objektif sorumluluk öngörür) söz konusu olur. Öncelikle eser sahibi, bulunamıyorsa 

yazı işleri müdürü, vs. cezalandırılır. Objektif sorumluluk çünkü kasıt kavramından uzaklaşıyor. (katılmıyor)  

Mağdur: herkes olabilir. Kural olarak yaşayan insanlara karşı işlenir. Ancak kişilerin anılarına, hatıralarına karşı işlenirse 

m.130’da cezalandırılmıştır.  

 Kamu görevlisine karşı yerine getirdiği görev sebebiyle işlenirse ağırlaştırıcı sebeptir.  

 Tüzel kişinin mağdur olup olamayacağı tartışması bakımından hoca tüzel kişinin yöneticilerinin 

mağduriyetini kabul etmektedir. 
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 m.126’ya göre hakaret suçunda mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa 

bile eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğundan tereddüt edilmeyecek ise hem adı 

belirtilmiş hem de hakaret edilmiş sayılır denilerek karine getirilmiştir.  

Mağdurun belirlenmesi   

Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa 

bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve 

hem de hakaret açıklanmış sayılır. 

Fiil: Bu bir soyut tehlike suçudur. Seçenekli hareketlerle işlenebilen suçtur.  Hakaretin dış şerefi daha çok ihlal ettiğini 

unutmamak gerekir. sırf davranış suçudur. İstisnai olarak (mektup vb. ile) bu suç parçalanabilir. İhmali olarak işlenemez.  

Suçun ihlal boyutu: şeref ve saygınlığı örselemesi gerekir. somut olay bazında yakınma mı aşağılama mı karar verilmeli. 

Bu bakımdan mağdur bakımından bakmak da lazım. Çok alıngan bir insan bakımından sövme niteliğini taşıyabilir. 

Mağdurun içinde yaşadığı topluluk da göz önünde bulundurulmalı.  

7.04.2020 

İsnat aşağılayıcı bir isnat olmalı. Kişinin hem iç hem dış şerefini örseleyecek. Bu davranışların suç olup olmaması 

ülkelere ve bölgelere değişiklik gösterebilir (şaka olarak kabul edilmesi vs) 

Fail, kişinin suç teşkil edecek nitelikte bir eylemi isnat eder. Geleceğe yönelik henüz işlenmemiş bir eylemin yüklenmesi 

sövme teşkil etmez. Eski yasaya göre hakaret boyutuna ulaşmamış, sövme boyutunda kalmış olur. Somut eylemin 

yükletilip yükletilmediği Yargıç tarafından takdir edilir; somut nitelik geçmişte gerçekleşmiş olmasından kaynaklanır. 

Sadece “hırsızsın, hırsızlık yaptın” şeklinde bir isnat sövme niteliğinde olur; somut olarak “ayşenin evinde hırsızlık yaptın” 

fiilini yüklemek hakaret niteliğini taşır. (yeni yasada eşit kabul ediliyor?) Yükletilen eylemin gerçek dışı olmaması 

gerekir. Bu noktada bölgenin gelenekleri önem arz eder.  

Sövme bölgelere göre değişiklik gösterebilir fakat eylem isnadı taşımaz; yalnızca değer yargısı içerir. Yargıtay önüne sıkça 

gelen bir konu da bedduanın sövme olup olmadığıdır. Yargıtay’ın kamu görevlisine yapılan bir eleştiri/bedduanın sövme 

niteliğini taşıdığına yönelik sürekli içtihadı vardı. Sövmenin resimle, şekille vb. de gerçekleştirilmesi mümkündür.  

Huzurda – yoklukta hakaret olmak üzere türleri vardır. Kişinin yüzüne karşı hakarette mağdurun duyabilecek durumda 

olması gerekir. Yoklukta hakaret halinde fail en az 3 kişi huzurunda bu suçu işlemiş olmalıdır. İsabetli bir düzenleme 

değildir. Duruma göre 1 tanık bile yargıcın karar vermesine yeterli olabilir. Huzurdaki hakaret bakımından, kişinin 

işitmese bile doğrudan doğruya öğrenebilecek konumda olması gerekir. Telefonla, iletişim araçları yoluyla vs. yapılan 

hakaret de huzurunda hakaret olarak değerlendirilir. Basın yoluyla yapılan ise yoklukta hakaret sayılır. Yoklukta hakaret, 

illa 3 kişinin aynı anda bulunduğu ortamda yapılmak zorunda değildir; ayrı ayrı 3ünün huzurunda yapılması yeterlidir. 

Burada objektif bir cezalandırılabilme koşulu öngörülmüştür. Eylem oluşmuştur fakat 3 kişi olmadıkça cezalandırılabilir 

değildir. İhtilata tanık olanların yeterli zekâya sahip olmaması fark etmez, işitmeleri ile koşul gerçekleşmiş olur. 

Suçun manevi ögesi: kasıtlı suçtur. Doğrudan – dolaylı olabilir. Tasarlama mümkün değildir. Hareketin objektif olarak, o 

çevrede hareket niteliğini taşıdığının bilinci yeterlidir.  

Hukuka aykırılık unsuru özellik taşımaz. Meşru savunma söz konusu olmaz. AİHM kararları ışığında, şeref değerinin 

insan yaşamı kadar önemli olması söz konusu olabilir. Bu bakımdan şeref değerinin insan yaşamı kadar vazgeçilmez 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle tasarruf edilebilecek haklardan olmadığı ve rızanın hukuka uygunluk sebebi olmayacağı 

söylenebilir.  

Hukuka aykırılık ögesini kaldıran en önemli nokta iddia ve savunma müesseseleri bakımından karşımıza çıkar (hakkın 

kullanımı). Yasa koyucu, m. 128’deki düzenlemeyi AY 74’te yer alan ‘dilekçe hakkı’nın sonucu olarak yapmıştır.  

İddia ve savunma dokunulmazlığı  
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 Madde 128- (1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar 

kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde (“sövme”) bulunulması halinde, ceza 

verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı 

olması gerekir.  hukuka uygunluk sebebi ise suç değildir denmesi gerekir. ceza verilmez ise kusursuzluğa işaret eder, 

isabetli bir ifade değil.  

Öfke ve gazap irade yeteneğini etkilediği için TCK 29 ya da hakkın kullanılmasında aşırıya gidilmesi durumunda hukuka 

uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması (TCK 27/1) söz konusu olur.  

Eleştiri hakkı da hukuka uygunluk sebeplerinden birisidir. Eleştiri hakkı, olayla ilgili, hakaret boyutuna dönüşmemiş sözler 

için geçerlidir. Bir suçu ihbar etmekle kendini görevli sayan gazeteci veya yurttaşın hakkı da korunmalıdır. Bunun dışında 

basın özgürlüğü kapsamında haber verme hakkı da hukuka uygunluk sebebidir. (güncel olmalı, kamu yararı bulunmalı, 

ölçülülük şartı sağlanmalı) 

İsnadın ispatı yalnızca hakaret suçuna özgü bir hukuka uygunluk nedenidir. AY 39’da bu hak yalnızca kamu görevlileri 

bakımından düzenlenmişti. Konusu suç teşkil etmeyen isnatlarda, ispat isteminin kabulü için iki halden birinin gerçekleşmiş 

olması gerekir:  

- Kamu yararı ya da  

- Hakarete uğrayan karşı taraftan ispat istemesi/ispata razı olması  

İsnadın ispatı    

Madde 127- (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle 

hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki 

hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı 

bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.  

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir. 

Mahkumiyet kararı kesinleşmiş olmalıdır. Başka mahkeme önündeki dava bekletici sorun yapılmasını gerektirir.  

Suçun nitelikli halleri:  

 kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işleme (sövme ya da olay isnadı şeklinde olabilir) görevle 

arasında nedensellik bağı bulunmalı. 

 suçun dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce/kanaatlerin değiştirilmesi/uygulanması/dile getirilmesi vb. 

sebebiyle  hem inanç özgürlüğü hem şerefi korunur. 

 Kişinin mensup olduğu dinin kutsal değerlerinden hareketle.  hem şerefi hem inanç özgürlüğünü koruyor 

 Alenen işleme  

Kusurluluk: m. 129, haksız tahrik maddesinin özel bir biçimidir. 

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret   

Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar 

indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.   

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.   

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında 

verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.   

Bu koşulların dışında kalan hallerde genel nitelikteki m.29 haksız tahrik hükmü uygulanır. Haksız fiil mutlaka hakaret 

edene karşı işlenmiş olabilir. Başka birine karşı gerçekleştirilmesi halinde m.29 uygulanabilir. Yaralama da aynı şekilde. 3. 

Fıkra bakımından takdir yetkisi vardır. 
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Kişinin makul derecede yakınlarına karşı hakaret edilmiş olması halinde de hem hakaret edilenin hem de buna karşılık 

hakaret suçunu işleyen failin şerefi aşağılanmış olacağı için Madde 129 uygulama alanı bulabilir. 

Yansıma biçimleri 

Kural olarak teşebbüse elverişli değil fakat mektupla, yazıyla işlendiğinde olur. Her türlü şekilde iştirak edilebilir. 

İçtimanın çeşitli şekilleri söz konusu olabilir. Gerçek, zincirleme, fikri.  Belli bir topluluğa yönelik olması halinde aynı 

neviden fikri içtima hükmü uygulanır. 

Kovuşturma 

 Şikayete bağlı suçlardandır. M.253’deki uzlaşma hükümleri uygulanır. İstisnası kamu görevlilerine karşı 

görevlerinden dolayı işlenmesi bakımından söz konusudur çünkü burada 2 değer korunur: devlet değeri ve kişi değeri. 

9.04.2020 

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU 

Kişinin hatırasına hakaret           

Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla 

kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.  

 (2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde 

bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tartışma: korunan değer nedir? Ölenin yakınlarının saygı duygusu ve ölenin insanlık değerine saygı ögesinin 

korunduğunu iddia edenlere karşılık toplumsal ahlak açısından kök salmış değerlerin korunduğunu iddia edenler 

olmakla beraber bunları bir arada kabul etmek gerekir. 

Maddi unsur: ölene yönelik isnadın hatıraya saygısızlık teşkil edecek derecede olması gerekir. suçun oluşumu için 

hakaretin yaşayan kişilerin bilgisine ulaşması gerekir. Bölgesel farklılıklar dikkate alınmalı.  

Manevi unsur: Ancak kasıtlı olarak işlenebilir. Kişinin ölü olduğu konusunda bir yanılgı söz konusu ise kasıt unsuru 

ortadan kalkmış olur. 3 kişinin bulunması cezalandırılabilir olma şartı değil suçun bir unsuru yani kastın kapsamında yer 

alır.   

Hukuka uygunluk nedenleri bakımından genel hükümler (eleştiri hakkı vb) uygulanır. Kesinlikle ispat hakkı söz konusu 
olamaz.  
Yansıma biçimleri: Teşebbüs, iştirak ve içtima konusunda herhangi bir özellik arz etmez.  

Kovuşturma: Şikayete bağlı bir suçtur. Sınırlı sayıda kişi şikayet edebilir: altsoy/üstsoy/eş ve kardeşler. (m.131) 

ÖLÜLERİN CESET VE KEMİKLERİNİ TAHKİR SUÇU  

130/2’de yer alır.  

Korunan değer: ölüye karşı gösterilen saygı ve ölünün insanlık değeridir. 

Fiil: Seçenekli davranışlı bir suçtur: kemiklerin kısmen veya tamamen alınması ya da tahkir edici fiillerde bulunulması. 

Almak, kendi egemenlik alanına geçirmektir (fiili hakimiyet kurma ile tamamlanır). Vücuda eklenmiş protez, takma diş. 

vs.nin alınması bu kavrama girmez. Mumyalar ise girer. Mumya, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2. maddesi 

kapsamında sayılabilirse bu Kanunun 65.maddesi bakımından mumyanın alınması suç teşkil eder. (fikri içtima) İnsan 

külleri girmez.  

Tahkir:  ölüye saygı ile bağdaşmayan, sözlü nitelikte olmayan, maddi fiiller. 

Manevi unsur: Kasıtlı bir suçtur, olası kasıt yeterlidir. 
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Hukuka aykırılık unsuru: Otopsi, moleküler genetik inceleme, adli muayene(görevin ifası) vb. sebeplerle hukuka 

aykırılık ortadan kalkar. Otopsi yasası bu kapsamda göz önünde tutulmalıdır. Yasaya uygunluk hukuka uygunluktur. Organ 

ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun tanıdığı hakkın kullanımı söz konusu olabilir. 

Yansıma biçimleri: Teşebbüs iştirak ve içtima bakımından özellik arz etmez. 

Kovuşturma: şikâyete tabidir. Ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayet 

edilebilir. 

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU 

Cumhurbaşkanına hakaret           

Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.               

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.   

CB görevi and içme ile başlar. Öncesinde m.125 uygulanır.  

Bakanlık savcıya izin verirken gerekçe göstermez; aksi takdirde yargıya yol göstermiş olur.  

Korunan değer: devlet ve cb.’nin kişiliği  

CB’nin siyasi bir kişilik olması sebebiyle AİHM eleştiri hakkını geniş tutar. Bu kapsamda haber verme hakkı da söz 

konusu olabilir. Ancak haber güncel, gerçek olmalı ve hakaret derecesine varmayan sözler ile haber arasında nedensellik 

bağı bulunmalı. 

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 
14.04.2020 

Kişinin kişilik hakkının ve kişiliğini geliştirebilme hakkının korunması hukuk devleti bakımından son derece önem arz 

eder. 1982 AY İkinci Bölümü “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlığı altında kişiye özel hayatı gizliliği, konut 

dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti haklarını tanımıştır. AİHS madde 8 de bu hakları koruma altına alır. Devlet 

yalnızca bu hakları korumak değil aynı zamanda müdahale etmekten kaçınmak ve bu haklara yönelik saldırıları 

önleyecek tedbirleri almak zorundadır. İnsan şerefi için vazgeçilmez nitelikte değerlerdendir. TCK “Özel hayata ve 

hayatın gizli alanına karşı suçlar” başlığı altındaki suçların hepsi “özel hayata ve hayatın gizli alanına” yönelik saldırılardır.   

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU  

Özel hayatın gizliliğini ihlal         

Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden 

kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması 

halinde de aynı cezaya hükmolunur. 

Bu maddede iki ayrı suç tipi düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrası suçun temel şekli (özel hayatın gizliliğini ihlal), ihlalin 

görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle gerçekleştirilmesi ise suçun nitelikli halidir. Maddenin 2.fıkrasın görüntü 

veya seslerin hukuka aykırı olarak ifşa edilesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. AY 20 ile paralel bir düzenlemedir. 

Teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak düzenlenmiştir.  

Korunan hukuki değer:  AY 20’de tanınan özel hayatın gizliliği hakkı korunmaktadır. “herkes özel hayatına ve aile 

hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir” 
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Özel hayat = kişinin hayatının başkaları tarafından öğrenilmesini istemediği, başkalarından gizlediği kısmıdır. Edep 

duygusu özel hayatın gizliliğinin korumasını gerektirir. Bu gizlilik olmaksızın, kişiliğin serbestçe geliştirileceği bir alanın 

varlığından söz edilemez. 

Fail: herkes olabilir. Kamu görevlisinin yetkisini kötüye kullanarak ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı 

kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirilmesi suçun nitelikli halidir. (m.137) eğer özel hayat faaliyeti iki kişi arasındaki 

ilişkiye dayanıyorsa bu olayın tarafları da suçun faili olabilir.   

Mağdur: fiilin icrası sırasında hayatta olan bir kişi olabilir. Ölmüş bir kişinin görüntüsünün kayda alınması ve ifşa 

edilmesi, şartlarının oluşması halinde ancak kişinin hatırasına hakaret suçunu oluşturabilir.  

Maddi konu: özel hayat alanında kalan tüm faaliyetlerden oluşur. Buna ilişkin üç alan teorisi geliştirilmiştir: (i) kamuya 

açık hayat alanı (ii) özel hayat alanı ve (iii) gizli hayat alanı. Kamuya açık hayat herkese açık olandır. Kanunların koruması 

kapsamında değildir ancak hakaret suçu söz konusu olabilir. Özel hayat alanı, kişinin ailesi, yakınları ve arkadaşları gibi  

sınırlı sayıda insanla paylaştığı alandır. Gizli hayat alanı ise kimseyle paylaşmadığı alandır. Hukuk bunlardan sadece son 

ikisini korur. 

“özel hayatın gizliliği” ifadesi belirlilik ilkesi bakımından sakıncalı olmakla beraber teknolojik gelişmeler dolayısıyla 

kavramın kapsamı sürekli gelişmekte olduğundan anlaşılabilir bir durumdur. Özel hayatın gizliliğinin alanının 

belirlenmesinde belirli bazı ölçütler kullanılır. Gelenek görenek ve ahlak, çevrede hakım olan düşünceler gibi unsurlar 

dikkate alınır. Her somut olayın koşullarına göre ex ante değerlendirme yapılmalıdır. Özel hayat kavramı, AİHM’nin birçok 

kararında “yabancı gözlerden uzak yaşamayı isteme hakkı”ndan daha geniştir. AİHM’ye göre kişinin ismi, fotoğrafı, ses 

örneği gibi kimliğine ilişkin bilgiler bu kapsamdadır.  

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etme suçunun konusunu ise özel 

hayata ilişkin görüntü ve ses kayıtları oluşturur. 

Fiil: 1) özel hayatın gizliliğini ihlal  ihlale elverişli olması yeterlidir. 2) görüntü ve seslerin ifşası  

Genellikle şantaj suçunu işlemek amacıyla bu suç işlenir.  

Manevi unsur: olası kasıt yeterlidir.  

Hukuka aykırılık unsuru 

 Görevin ifası: TCK, soruşturma ve kovuşturma kapsamında müdahaleye izin vermektedir ancak teknik araçlarla 

izleme (m.140) tedbiri kişinin konutunda uygulanamaz. 

 İlgilinin rızası: sınırları içinde kalınmalıdır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre topluma mal olmuş kişilerin 

fotoğraflarını yayınlamak için rızalarının alınmasına gerek yoktur.  

 Hakkın kullanılması: iddia ve savunmanın kanıtlanması için vazgeçilmez ise şikayet veya ihbar hakkı kapsamında 

kalır.  Haber verme hakkı da başkalarının şöhret ve haklarının korunmasını sağlamak amacıyla kısıtlanabilir.   

Yansıma biçimleri: ihlal aynı zamanda kişinin şeref ve itibarını aşağılayıcı nitelikteyse tek fiille iki ayrı suç işlenmiş 

olacağından farklı neviden fikri içtima hükümlerine göre ağır olanından ceza verilir.  

Kovuşturma: şikayete bağlıdır. Şikayet hakkı suçtan zarar gören kişi ve mağdura aittir. Suçtan zarar gören kişi bir tüzel 

kişi de olabilir.  
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MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 

HIRSIZLIK SUÇU 

16.04.2020 

Hırsızlık suçunun temel kavramı “mal” kavramıdır.  

Hırsızlık    

Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak 

maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.   

 

Nitelikli hırsızlık 

Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;   

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya 

hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,  

 b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)    

 c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya 

hakkında,   

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya 

hakkında,  

 e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında   İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur.  

(2) Suçun;   

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,   

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,   

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,   

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek 

suretiyle, 

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,   genellikle internet bankacılığında işlenir. Hırsızlık suçu ile ilişkisini kurmaz 

zordur. 244/4 ile 142/2/e arasında asıl norm-yardımcı norm ilişkisi bulunur. Temelde hırsızlık olduğu ve bilişim sistemi 

yardımcı olarak kullanıldığı için uygulanacak norm 142/2’dir.  

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,   hem suçun işlenmesini kolaylaştırır 

hem de failin bulunması zorlaştırdığı için. Resmi sıfat takınma halinde, karşı tarafın iradesinin etkilenmesi kandırılması 

halinde aslında dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmelidir. 

g) (…) (1) büyük veya küçük baş hayvan hakkında  kırsal bölgelerde çok işlenmesi ve tarımla/hayvancılıkla uğraşanların 

daha çok korunması gerektiği gerekçesiyle düzenlenmiştir.  

h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya 

eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,  suçun konusunu oluşturan eşyanın muhafaza altına 

alınmış bir eşya olması gerekir. araç kullanmadan açılamayan bir mekanizma = kilit. (ör. Anahtar) ve belirtilen 

yerlerden birinde bırakılmış olmalı. Bina veya eklentiye girmeden de eşyanın alınması mümkün. Bina çoğunlukla dış 
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dünyadan ayrılmış, kapalı, tamamlanmış bir yapıdır. Seyyar dükkan da bina sayılır, toprağa bağlı olması aranmaz. Eklenti de 

konut dokunulmazlığındaki gibi ele alınmalı. Binanın bir parçası olmalı. Bu suçla beraber konut dokunulmazlığı da 

bozulursa  konut dokunulmazlığı + hırsızlık = bileşik suç yok  bu ağırlaştırıcı neden 142/2/h + konut dokunulmazlığını 

 

 İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, 

beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri 

oranına kadar artırılır.  

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde 

işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 

halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  kesintisiz suç (sürekli akışı 

olduğu için)  

(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar 

verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.   

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya 

havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek 

ceza yarısından iki katına kadar artırılır.  sonucu nedeniyle ağırlaşan halidir. Sadece sayılı alanlarla sınırlıdır.  En az 

taksir aranır.  

 

Suçun gece vakti işlenmesi           

Madde 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  gece tanımı madde 

6’da. 

Suçun gece vakti işlenmesi 142’deki tüm halleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Daha az cezayı gerektiren haller   

Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun;  

 a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,   haksızlık “boyutu” daha azdır  

b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,   ilişki hukuka aykırı olmamalı 

İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

m. 144-145-146 indirici nitelikli hallerdir. 

Malın değerinin az olması   

Madde 145- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/16 md.) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, 

verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten 

de vazgeçilebilir. 
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Kullanma hırsızlığı   

Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet 

üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm 

uygulanmaz.   burada malın kullanılmasından yarar elde edilir yoksa malın mülkiyetinden elde edilen bir yarar yoktur. 

Hırsızlık içerisindeki genel-özel düzenlemeye örnektir. Özel bir normdur. Eğer kullanılan malın aynen yerine 

konulabilmesi gerekir. Failin kastı baştan itibaren geri vermeye yönelik olmalı. Doğrudan kasıtla işlenebilir çünkü maksat 

da söz konusu. Geçici olarak alınmalıdır. Geri verilmezse bu madde uygulanmaz. Uyarı üzerine verirse de olmaz.  

142/5 sonucu nedeniyle ağırlaşan hırsızlık suçu. 

Kusurluluk 

Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gündeme gelebilir. En çok kleptomani söz konusu olur.  

Zaruret hali m.147’de özel olarak düzenlenmiştir:  

Zorunluluk hâli   

Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek 

cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

Somut olayda failin davranışlarını yönlendirme yeteneği baskı altında olmalı ve ağır ve acil bir ihtiyaç bulunmalı.  

Yansıma biçimleri 

Teşebbüs 

Kural olarak teşebbüs mümkün.  Fail mal üzerinde egemenlik kurduğu anda suç işlenmiş bitmiş olur. Failin egemenlik 

kurma ihtimalini ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması suçun tamamlanmış olmadığı anlamına gelir. Mal 

üzerindeki egemenlik kavramının yorumuna göre bu durum değişebilir. Somut olay özelliklerine göre çözülmelidir. Kişi 

malı çaldıktan sonra evine girmiş kapıyı kitlemişse egemenlik kurulmuştur. Fakat polis kapıyı çalar ve içeri alınırsa 

egemenlik kurulmamış olur.  

işlenemez suç değil teşebbüs olarak sayılmalıdır. Dış dünyaya yansıyan bir tehlike söz konusudur. Bu anlamda özellikle 

genellikle paranın bulunduğu çekmece, kasa, pantolon cebi gibi yerlere yönelmiş failin eksik teşebbüsten cezalandırılması 

gerekir. 

İştirak 

İştirakin her türlüsü mümkün. Madde 167’ye göre şerikler arasında akrabalık ilişkisi olabilir. 

İçtima 

Konut dokunulmazlığını ihlal söz konusu olabilir. Eğer mala zarar verme konut dokunulmazlığını ihlal suçları hırsızlık 

Zincirleme suçun oluşma biçimlerinden biri patronun kasasından düzenli olarak ufak miktar paranın çalınması 

şeklindedir.  

Birden çok mal sahibine karşı da suç işlenebilir. Otoparktaki arabaların radyolarının çalınması gibi. Eğer bunların başında 

bir bekçi/görevli var ise burada zilyet bekçi olduğu için 1 mağdur ve 1 suç işlenmiş olur. Zilyet yoksa ne kadar mağdur 

varsa o kadar suç vardır. Ancak cezanın verilmesine araba sahiplerinin adedi de göz önüne alınabilir.  

Şahsi indirim sebebi:  

m. 167 ve m.144’te yasa koyucunun aile ilişkilerine burnunu sokmak istememesi haklıdır.  

Etkin pişmanlık, objektif nitelikte, suç sonrası iradi vazgeçmedir. Soruşturma sonrası ile kovuşturma sonrası bakımından 

ceza indirimi farklılık gösterir.  Yağma, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma suçlarının hepsi hırsızlıktan türemiştir.  

Kovuşturma: resen. 

amacıyla işlenir yasa koyucu burada bileşik suçu kabul etmemiştir. YirmiSekiz.net’a göre her iki suçtan da ceza verilmeli idi. 
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YAĞMA (GASP) SUÇU 

Birçok suçu bünyesinde bulunduran bir suç. A+b=c şeklinde bir bileşik suçtur. Tehdit ya da şiddet içermeli. Hem mal hem 

can güvenliği hem irade özgürlüğü zedeleniyor. Amaç suç hırsızlık, araç suç tehdit/şiddettir. Her bir suç bağımsızlığını 

yitirir dolayısıyla burada suçların içtimaı anlamsız kalır. Eğer yaralama cebrin sınırlarını aşarsa ayrıca yaralamadan ceza 

verilir (149/2).  58/4’e göre de yabancı ülkelerde yağma suçundan hüküm giyen kişiye tekerrür hükümleri uygulanır. 

Kural olarak tekerrür Türk mahkemelerinin hükümleri sonucunda uygulanır, yağma istisnadır. 

Yağma   

Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 

gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir 

kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.   

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir 

senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle 

bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya 

mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.   

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir 

sayılır.   

 2.fıkrada senedin yağması söz konusudur. Zaten cebinde bulunan senet mal kavramına girer; 1.fıkra 

kapsamındadır. Burada senedin düzenlettirilmesi gerekir. Senedin yağması ile malın yağması bakımından ortak 

ögeler vardır. Birincisine taşınır malın yağması denmesi daha uygundur. 

 Cebir unsuru 3.fıkrada genişletilmiştir.  

 Eğer kişi tam borcuna karşılık bir parayı almaya çalışırsa ihkakı hak alma suçu olur. Ama borçtan 1 TL fazlasını 

almaya çalışması yağma olur.  

 Çok davranışlı bir suçtur: tehdit/cebir + malı alma 

Mağdur  

Kural olarak herkes mağdur olabilir. Ancak tehdidi /şiddeti anlama yetisi olmayan kişi bakımından hırsızlık suçu olarak 

değerlendirilmelidir.  Bu halde hırsızlık + tehdit suçları farklı farklı gerçekleşmiş olur. Algılama yeteneği varsa yağma suçu 

olur.  

Mağdur suçun üzerinde işlendiği insandır. Bankadaki kasiyere silah çekilmesi halinde mağdur kasadaki kişi, zarar gören 

ise tüzel kişi bankadır. 

Suçun maddi konusu 

Üzerinde cebir kullanılan insan ve maldır. Birden çok maddi konusu vardır. Taşınmazlar söz konusu olmaz. Odakta mal 

kavramı var. Mal kavramı daha önce hırsızlıkta ele alındığı şekildedir. İnsan dışında, üzerinde egemenlik kurulabilen 

somut ve ekonomik değeri olan bir varlık olmalı. Ekonomik değeri geniş yorumlamak gerekir, ekonomik değeri 

bulunmamakla beraber anı, hatıra değeri olan şeyler de mal kavramına dahildir. Isı, ışık mal kavramına girmez. Fikir vb. 

değerler 9.bölümdeki başka hükümlerle korunmuştur. Alacaklar ve diğer haklara karşı da bu suç işlenemez ancak alacak 

bir senede bağlanmış ise senedi, bileti, bonoyu vb almak bu kavrama dahildir. Sıvı ve gazlar da buna elverişli hale 

gelebilirler. Taşınır malın başkasına ait olması gerekir. Mülkiyet veya zilyetlik şeklinde ortaya çıkabilir. 150.maddedeki 

kendiliğinden hak alma suçu da bu noktada gündeme gelebilir. Bu halde, suçun indirici sebebi olarak kabul edilir.  

21.04.2020 

Eylem 

Cebir ya da tehditle bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya zorlamadır. Malı almak ile tehdit/cebir 

arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. İkinci davranış da mağdurun elinden malı almaktır. Çok davranışlı bir suçtur. 

Amaç almaktır ama burada hırsızlıktaki gibi habersiz değildir. Cebir veya tehdit araçtır, asıl amaç hırsızlıktır. Dolayısıyla 

bu bir sırf davranış suçudur çünkü almayı gerçekleştirmek asıldır, diğerleri araç olarak kullanılır. Ayrıca, seçenekli 
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davranışlı bir suçtur çünkü ya tehditle ya cebirle ya ikisi beraber kullanılarak işlenir. Ya tehdit ya cebir kullanılacağı için 

de bağımlı davranışlı suçtur. Aynı zamanda bir zarar suçudur çünkü malvarlığı bakımından ya da psikolojik (tehdit) 

bedeni (cebir) zarar söz konusudur.  

Cebir/tehdit birçok maddede araç olarak kullanılmaktadır. İrade ve davranış özgürlüğünü ortadan kaldırırlar. Cebir 

kullanılmışsa beden bütünlüğü de ihlal edilir. Malvarlığı değeri de ihlal edilir. Dolayısıyla çok değerlidir. Cebir farklı 

şekillerde, derecelerde ortaya çıkabilir. Burada ‘mağdurun direncini kıracak ölçüde bedensel bir cebir’ kullanmak 

yeterlidir. 

Cebir karinesi: münhasıran bu suçla ilgili olarak tanımlanmıştır. Karineye göre(3.fıkra), mağdurun herhangi bir vasıta ile 

bu suçu işlemek için kendisini savunamayacak/bilmeyecek hale getirilmesi de yağma suçunda cebir sayılır. Cebir ille 

de beden bütünlüğüne yönelik olmalı. Kasten yaralama suçundan farklı olarak bir şeyi yapması/yapmaması/yapılmasına 

müsaade etmesi için kişiyi zorlama. Vis absoluta: mutlak cebir – araç haline getirir – kastedilmiyor. Bu karine beden 

bütünlüğü ihlalinden daha geniş bir sınır çiziyor.  

Cebrin sınırları aşılırsa yaralama hükümleri gereğince gerçek içtima kuralları uygulanmalıdır. (yağma + sonucu nedeniyle 

ağırlaşmış yaralama) 

Cebrin, mağdurun mukavemetini büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yeterli olması gerekir (elverişlilik). Direnci kırmadığı 

takdirde hırsızlıktaki kapkaç denilen ağırlaştırılmış neden ortaya çıkar. Tehdit de malın alınmasına elverişli boyuta 

ulaşmalıdır. Uyarı başka şeydir. Yeni kanun yalnızca belirli değerlere yönelik cebir ve tehdidi kabul ediyor: yaşama hakkı, 

beden bütünlüğü, cinsel dokunulmazlık ve malvarlığı bakımından “büyük zarar” ölçütünü getiriyor. “yakın” terimi 

akrabalarla beraber yakın derecede dostları da içine alır. Bankadaki veznedarın tehdit yoluyla parayı vermeye zorlanması 

da yağmadır fakat veznedar dışında birini (müşterilerden birini öldürmeyi) öldürmekle tehdit ettiyse yakını olmadığı için 

hırsızlık + tehdit suçları oluşmuş olur – ki isabetli değildir. 

Malın alınması: egemenlik kurduğu anda suç bitmiş olur. Hırsızlıkta öyle değildi, yolda giderken elinden alınınca eve kadar 

takip edilince vs. teşebbüs aşamasında kalmış oluyordu. Malın alınması ile cebir/tehdit arasında nedensellik bağı yoksa 

bileşik suç değil ayrı suçlar olarak karşımıza çıkar. Mutlaka cebir ve tehdit yağma suçunu işleme amacıyla işlenmelidir. 

Cebir ile tehdit arasında yer ve zaman bağlantısı olmalı. (ör. Boğuşma sırasında yere düşen çantanın alınması yağma 

suçunu oluşturmaz. Eğer çantayı almak için boğuşulsa/bayıltılsa yağma suçu oluşurdu) Somut olay anına gidilerek 

çözülmesi gereken bir sorundur. 

Manevi unsur 

Kasıtlı bir suçtur. Her ne kadar kanun hükmünde amaç ifadesi geçmese de suçun rasyonalitesinden özel kasıtlı bir suç 

olduğu açıktır. Kullanma yağması konusunda, yasa koyucu bir düzenleme yapmamış. İhkakı hak indirici neden olarak 

düzenlenmiştir. 

Hukuka aykırılık ögesi 

Mal alındıktan sonra hukuka aykırılık karinesi doğar. Karineyi çürüten nedenler: görevin yerine getirilmesi, meşru 

savunma gibi. Meşru savunmanın bu suçta nasıl gerçekleşeceğini belirlemek zordur. 

Zorunluluk hali kusurluluğu ortadan kaldıran sebeplerdendir. Şartları gerçekleşmişse söz konusu olabilir. 

SENEDİN YAĞMASI 

Cebir karinesi bunu da kapsar. Suçun maddi konusu belgedir. Malın yağmasındaki gibi tehdit/cebir kullanılır (söylenenler 

geçerli). Senet daima bir iradeyi dış dünyaya yansıtır. Mutlaka borç altına sokmalı/doğurmalı/borçtan kurtarmalıdır. Bir 

hakkın kullanılmasını sağlayan senet de “borç doğurucu” ifadesine dahil edilmelidir, yeter ki yazılı bir belgede 

somutlaşan bir malvarlığı söz konusu olsun. Ekonomik durumunda olumsuz değişiklik yapan her belge buna dahil olabilir. 

İstifa dilekçesinin buna dahil olup olmayacağı hususu ağırlıklı olarak kabul edilmemektedir. Seçenekli davranışlı suçtur. 

Beyaza imza attırma rızaya bağlıdır, senedin yağması olarak nitelendirilemez. Senet üzerinde gerçekleştirilen eyleme göre 

özel belgeyi bozmak suçu söz konusu olabilir.  
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Nitelikli haller  

149/1 artırıcı, 150 indirici düzenlemedir. Burada ceza indirimleri diğer malvarlığı suçlarından daha az öngörülmüştür 

çünkü bu suç aynı zamanda beden bütünlüğünü ve irade özgürlüğünü de ihlal etmektedir. Ayrıca para cezasına çevirme 

imkanı da öngörülmemiştir.  

Nitelikli yağma   

Madde 149- (1) Yağma suçunun;   

a) Silahla,   kullanılacağı izlenimi uyandırılmalı  

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,   

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,   faillerden bir tanesi gözcü olabilir. Egemenlik kurduğu müddetçe fail kavramına 

girer ancak sadece tedbiren gözcü dikilmiş ise egemenlik olmayacağı için müşterek faillik de söz konusu olmayacaktır. 

d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,   ayrıca 

seyahat özgürlüğünün de ihlali söz konusu + konut dokunulmazlığının da ihlali söz konusu 

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,   failin eyleminden doğmamış 

olması gerekir 

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,   

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,   

h) Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi 

durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.   özel bir fikri içtima biçimi 

 

Daha az cezayı gerektiren hâl           

Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak 

tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.   (i) meşru ilişki, (ii) fiilen mevcudiyet, (iii) failin özel 

kastı bir başkasının değil kendi hakkını almak üzere. Kişi hakkını alması için başkasını azmettirirse bu indirimden 

yararlanamaz. 

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir. 

28.04.2020 

Yansıma biçimleri 

Teşebbüs: hareket açısından çok davranışlı ve bağlı davranışlı ve seçenekli davranışlı ve salt bir davranış suçu 

olduğu unutulmamalı! Tehdit ile kişinin egemenlik altına alındığı an suç tamamlanmış olur. Eskiden suçun sonuçlarının da 

egemenlik altına alınması beklenirdi. Ancak bugün kabule göre salt davranış suçu olan bu suça yalnızca eksik teşebbüs 

oluşabilir. Eski yasa terminolojisi bakımından sonuçsuz olan bu suçta tam teşebbüs olamaz. Gönüllü vazgeçme 

mümkündür. Gönüllü vazgeçildiği halde cebir ya da tehdit suçundan birisi oluşacaktır. 

İştirak: her türlü iştirake elverişlidir. Ancak faillerin egemenlik kurması gerekir! Örneğin gözcülük yapan kişinin gözcülük 

yaptığı yer suçun işlenmesi için vazgeçilmez ise müşterek faillik söz konusu olur (işlevsel egemenlik); ancak sadece 

tedbiren gözcü dikilmesi haline işlevsel egemenlik olmayacağı için yalnızca yardım eden olarak katılınmış olacaktır.  

İçtima: bileşik suç söz konusu olduğu için (tehdit/cebir + hırsızlık) suçların içtimaı söz konu değildir; bağımsız bir suç söz 

aşmış ise sonucu nedeniyle ağırlaşmış bir suça dönüşmüş olduğu takdirde 149/2 bakımından gerçek içtima uygulanması 

konusudur. Dolayısıyla bu anlamda bir içtimadan bahsetmeyi YirmiSekiz.net doğru bulmuyor. Eğer cebir yaralama boyutunu 
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gerekir. Birden çok kişiyi tehdit etme durumunda aynı türden fikri içtima ortaya çıkar. Aynı kişiye karşı birkaç kez 

gerçekleştirilmesi halinde zincirleme suç olurdu fakat 43.maddede bu suç için zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanmayacağı belirtilmiş olduğu için gerçek içtima uygulanacaktır.  

Yağma suçu nedeniyle ortaya ölüm sonucu çıkmış ve ölüm cebrin sonucu; ve ölüm taksir derecesinde kalmış ise mağdurun 

ölümünden sorumluluk doğar. Yağma amacıyla gerçekleştirildiği için mağdurun ölümünün öngörülüp görülemediği 

üzerinde durulmalı. Eğer fail bunu göze almış ise olası kasıt gündeme gelir ve ayrıca insan öldürme suçundan ceza verilir. 

Bununla beraber fail mağduru ölüp malını almış ise 82’de öngörülen “bir başka suçu işlemek için öldürme suçunu işleme” 

nitelikli hali gündeme gelir. Dolayısıyla hırsızlık + insan öldürmenin nitelikli biçimi gündeme gelir.  Bu anlamda cebrin 

derecesi önemlidir. 

Kovuşturma ve yaptırım 

Kendiliğinden kovuşturulur. Cezası da 6 yıldan başlar.  

Bu suç çeşitli biçimlerde işlenebilir. Bir başkasından alacağı tahsil etme amacında suç kastının içerisinde bilinç + istenç + 

amaç bulunmaktadır. Bu çerçevede yağma suçunun indirimli biçimi söz konusu olur. Cezada indirim yapılır. 

Kişisel cezasızlık nedenleri hırsızlığın aksine burada kabul edilmemiştir. Bütün malvarlığı suçlarında geçerli olmak üzere: 

fail aldığı malı ya da parayı geriye verirse cezasında indirim öngörülür. Burada sırf malvarlığına karşı bir suç yok: 

özgürlüğe, beden bütünlüğüne de karşı bir suç var. Malvarlığı bakımından indirim kabul edilebilse de diğer değerler 

bakımından indirim kabul edilemez. Dolayısıyla yasa koyucu bu suç bakımından 168/3’te indirimi çok daha az 

öngörmüştür.  

Kullanma yağması da indirim sebebi olabilir. 

Müsadere hükümleri de gündeme gelebilir.  

Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlenirse terör suçlarını inceleyen mahkeme yağma suçunu inceler. 

Çocuklar ile birlikte işlenmesi halinde çocukların yetişkinlerle birlikte yargılanması doğru değildir. Birlikte yargılanma hali 

hakimce göz önünde bulundurulmalı.  

Hırsızlık suçu mağdurun haberi olmadan gerçekleştirilir. Hırsızlık suçundan türeyen diğer suçlar ise cebir/tehdit 

kullanılarak işlenen hali (yağma), güveni kötüye kullanma suçu rızaya (sözleşmeye) dayanması sebebiyle hırsızlıktan 

ayrılmıştır, üçüncü suç ise malın rızayı saptırmak suretiyle alındığı dolandırıcılık suçudur. (hile = dolan (“yalan dolan”)  

dolandırıcılık = hileler kullanarak)  

Görev kullanılmadığı için görevi kötüye kullanma ifadesi söz konusu değildir; bunun asıl ifadesi “görev sırasında yetkiyi 

kötüye kullanma” olmalıdır.   

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 

Güveni kötüye kullanma   

Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine 

devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta 

bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını 

idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve 

üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

 Izrar = mala zarar verme suçu 151 vd.  

 İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme - Madde 153 ızrar suçunun ağırlaşmış bir başka tipidir.  

 Hakkı olmayan yere tecavüz (el atma) - Madde 154 taşınmaz mallara karşı  
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Korunan değer: Malvarlığının yanında güven ilişkisine dayanan hukuk ilişkisi de korunuyor. 

Fail: Aralarındaki sözleşme uyarınca yükümlülük altında kişi. Dolayısıyla suç fail açısından özgü suçtur. 

Mağdur: Zilyetliği aktaran kişidir. Zarar gören malı zarar gören kişidir. 

Suçun maddi konusu: Maldır. Taşınır ya da taşınmaz olabilir. Misli eşyalar, sıvılar gazlar (depolanması mümkün ise) da 

konu olabilir. Yani teslime elverişli her türlü mal bu suçun konusu olabilir. (stepne kelimesi Fransızcada “destekleyen 

lastik” anlamında bir sözcüktür: Türkçede kullanılması gereken ifade “yedek lastik”tir. ) 

Mülkiyetin kime ait olduğu MK hükümlerince belirlenir. Hukuki ilişki ile elde edilmiş olsa dahi fesih gerçekleşinceye kadar 

o mal üzerinde güveni kötüye kullanma suçu işlenebilir.  

Mallar suç konusu olmamalıdır; meşruiyet aranır. Örneğin uyuşturucu madde üzerinde gerçekleşemez. Eğer mallar meşru 

değilse başka suçlar karşımıza çıkabilir. 

Zilyetliğin devri yazılı veya sözlü bir sözleşme ile gerçekleştirilmeli! Meşru bir devir söz konusu değilse bu suç işlenemez. 

Geçici olarak devredilen zilyetlik meşru bir anlaşmaya dayanır. Güvenilerek teslim edilir. Dolasıyla: meşru bir 

zilyetliğin geçerli bir irade/devir/sözleşme neticesinde güvenilerek devredilmesi söz konusu. 

Eylem: Zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak ya da devri inkar etmek. Devri inkar etmek ihmali ya da icrai 

davranışla gerçekleştirilebilir. Seçenekli davranışlıdır. Sırf davranış suçudur. Sonuç yok. Maddi zarar (malvarlığı 

üzerindeki tasarruf imkanının kaldırılması) suçudur. Para ile ölçülebilir olması aranmaz.  

Örnekler:  

 Mahkuma gardiyanca verilen pikenin kesilerek kuşak yapılması 

 Emanet olarak verilen kumbaranın içindeki paranın alınması  

 Marangoza kullanımı için verilen malın satılması  

 Geçici olarak verilen motosikletin satılması  

 Sanığın bankaya yatırması için verilen parayı harcaması 

Manevi unsur: Kasıt. En az olası kastı bulunmalı. 

Hukuka aykırılık unsuru: Mal üzerinde hapis hakkı varsa karine çürütülebilir. Rıza çerçevesinde gerçekleştiği için rıza bu 

suçu hukuka uygun hale getirmez; rıza yoksa hırsızlık suçu olur.  

Nitelikli hal: İkinci fıkra. Hizmet ilişkisi de bir mesleki ilişkidir. Ücret alınması şart değil. 

Yansıma biçimleri 

Teşebbüs aşamasında kalabilir. İnkar edinceye kadar fail o suçu işlememiştir.  

İçtima: en çok zimmet suçu karşımıza çıkar. Bir kamu görevlisinin devlet malını mülkiyetine geçirmesi zimmet suçudur, 

özgü suçtur. İki suç da davranış itibarıyla aynıdır. İki suç arasındaki fark özgü suç niteliğini veren kamu görevlisidir. 

Zimmet = özel hüküm, güveni kötüye kullanma = genel hüküm. Bu iki hüküm yarışır. Özel norm önceliklidir. 

Aynı kişiye karşı zincirleme suç olarak işlenebilir. Aynı türden fikri içtima söz konusu olabilir. 

Kovuşturma 

Şikayete bağlıdır ama nitelikli biçimi re’sen kovuşturulur. Kişisel cezasızlık nedenleri de söz konusu olabilir. 

DOLANDIRICILIK SUÇU 

Dolandırıcılık   

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir 

yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. 
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Aldatma ile sağlanan yarar arasında mağdurun yarattığı bir nedensellik bağı bulunmalı. Önce hilede bulunacak, 

kendi/başkası lehine tasarrufta bulunacak. Genellikle zeki insanlar tarafından işlenir. Hırsızlıktan türemiştir. 

Eski yasa ile farkları: hile kelimesinin yanında “desise” de kullanılıyor. Hile daha çok sözle; desise ise dış dünyaya yansıyan 

hal ve davranışları ile kanı yaratılmasıdır.  Her ikisi de hile kavramına dahil olduğu için desise sözcüğü çıkarıldı. Ceza 

hukukunda amaç yalan ve araç yalan vardır. Amaç yalan sahtecilik; araç yalan dolandırıcılıktakidir (burada amaç 

malvarlığına yöneliktir). 

30.04.2020 

 Hırsızlıktan ayrılmasının nedeni malvarlığındaki eksilmenin hile ile gerçekleştirilmesi. Hırsızlıktaki gibi gizlilik yok; 

mağdur farkında fakat iradesi sakatlanmış. Ayrıca hırsızlıktaki gibi sadece somut mal üzerinde değil tasarruf edilebilir 

her türlü malvarlığı üzerinde işlenebilir. Bu sebeple dolandırıcılık malvarlığı + iradeye karşı bir suçtur.  

 Güveni kötüye kullanma suçundan farkı da mağdurun iradesinin sakatlanmış olmasıdır. 

 Suç öncesi amaç vardır: kendisine ya da başkasına yarar sağlama.  

 İrtikap suçu kamu görevlileri tarafından işlenir; ikisi arasındaki fark irtikapın özgü suç olmasıdır.  

 Dilencilik suçu ile dolandırıcılık arasında belirli benzerlikler vardır. Dilencilikte de kendini aciz durumda gösteren 

kişilerin işledikleri suç esasen dolandırıcılık suçudur ve yalana dayanır fakat uygulama bu yönde değildir. 

Korunan hukuki değer: Dolandırıcılık suçu malvarlığının yanı sıra irade özgürlüğüdür. 

Suçun unsurları 

Fail: herkes olabilir. Kamu görevlisi işlerse irtikap olur. 

Mağdur: aldatılan kişidir. Bu suçtan zarar gören kişi her zaman mağdur olmak zorunda değildir.  

Eylem: hile ortalama zekalı bir insanı inandırmaya elverişli olmalı. Çok davranışlı bir suçtur = hile + (bunun 

sonucunda kandırılma) + muhatap aleyhine tasarrufta bulunma (kandırılma ile tasarruf arasında da nedensellik bağı) +  

failin tasarrufa el koyması.   

İhmal suretiyle de işlenebilir: karşı tarafın içine düştüğü hatadan ya da sahip olduğu yanlış bilgiden yararlanarak da 

işlenebilir yeter ki failin karşı tarafı bu konuda bilgilendirmek konusunda bir yükümlülüğü olsun.  

Nedensellik bağı çokluğu: (i) hile ile kandırılma arasındaki, (ii) kandırılma ile tasarruf arasındaki, (iii) mağdurun uğradığı 

zarar ile failin sağladığı fayda arasındaki. Nedensellik bağı oluşmazsa muhtemelen hırsızlık suçu meydana gelmiştir.  

Manevi unsur: doğrudan kasıt.  

Nitelikli biçimleri 

Nitelikli dolandırıcılık           

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;   

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,   

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,   

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,   

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak 

kullanılması suretiyle,   

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,   

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,   

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,   
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h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif 

yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,   

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,   

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,   amaç 

unsuru  

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,   

l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı 

olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,   İtalyan hukukunda “dolan satmak” 

denir 

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 

5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt 

sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.  

 

Daha az cezayı gerektiren hal           

Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı 

aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

Yansıma biçimleri 

Eğer ortalama bir insanı kandırmaya elverişli bir yalana mağdur inanmamış ise suç yoktur denemez; teşebbüs aşamasında 

kalmıştır! 

İştirakin her türlüsü mümkündür. Belgede sahtecilik yapmak suretiyle bu suçun işlenmesi halinde (TCK 212), gerçek 

içtima hükümlerine göre hareket edilir. 

Kovuşturma ve yaptırım: resen kovuşturulur. 159 şikayete bağlanmıştır. Tüzel kişi yararına işlenmişse güvenlik tedbiri 

uygulanır (TCK 169) 

167 ve 168’daki kişisel cezasızlık hükümleri burada da uygulanır.   

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep          

Madde 167- (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların;   

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,   

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,  

 c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,  Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya 

hükmolunmaz.    

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden 

birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına 

olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.   
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Etkin pişmanlık   

Madde 168 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/20 md.)  (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, 

hileli iflâs, taksirli iflâs (… suçl)arı tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, 

azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin 

suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. 

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın 

yarısına kadarı indirilir.    

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci 

fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.    

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası 

aranır.  

(5) (Ek: 2/7/2012 – 6352/84 md.) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek 

mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin 

etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza 

üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.   

05.05.2020 

KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR 
Para, mühür, kambiyo senetleri gibi bazı senetler üzerinde sahtecilik yapıldığı takdirde kamunun güveni zedelenecektir. 

TCK 197-212 arasında düzenlenmiştir. Belgelerde sahtecilik suçlarında kamusal güven korunan değerdir.  

Belge: resmi, özel veya resmi sayılan belge olarak ortaya çıkabilir. Belgenin tanımı bakımından öğreti ile yargısal içtihatlar 

arasında görüş birliği vardır. 

 Yazılı bir kağıt 

 Anlaşılabilir yazı  

 Yazılı metin bir iradeyi yansıtması 

 Yazının belli bir kişi(ler)e ait olması 

 Hukuki sonuç doğuracak nitelikte olması 

Kalıcı niteliktedir. Delil olarak kullanılabilir. Görülebilir/somut belge olması bakımından ayırt edicidir. Bu anlamda ses 

kaydı bir belge değildir.  Kartvizit belge değildir fakat ehliyet, giriş kartı vb. belgedir.  Anlaşılabilirlik de oldukça önemlidir; 

çözülemeyen kod, işaretlerle yazılmış ise belge niteliğini taşımaz. Hukuki sonuç doğurmaya elverişli yazılar ancak belge 

olabilir. Düzenleyeni belli olmayan yazılı kağıtlar da belge değildir. Belli olmanın ölçütü “bilinebilir olma”dır. İmzanın 

mutlaka bulunması gerekip gerekmediği tartışmalıdır bu anlamda imzanın varlığını zorunlu kabul etmemek gerekir çünkü 

bazen iyi niyetle unutulan bir imza kişinin el yazısından da kişi belirlenebilir. Ancak, başka kanıtlar ile ispata kalkışılması 

onu belge olmaktan çıkarır. Bir belgenin tasdikli nüshası, sureti veya özeti belge niteliğinde ise asıl gibi cezalandırılır. 

Tasdikli olduğu takdirde bunlar elbette belgedir. Bu suret vb. onaylanmamışsa belge değildir; üzerlerinde yapılan tahrifat 

suç oluşturmayacaktır. Tele-faks bir beyanı içerdiği için belgedir. Karbon kağıdı ile düzenlenenler de üzerinde sahtecilik 

tasdik edilenler kendiliğinden de belgedir. 

Yasaya göre belge türleri:1) özel belge – iki kişi arasında düzenlenen sözleşme 2)  resmi belge – resmi bir kamu görevlisi 

tarafından makamı ile ilgili olarak düzenlenen belgedir, 3) resmi belge sayılan belgeler – kambiyo senetleri vb. 

yapılması halinde bir belgedir, YirmiSekiz.net bunların kendi kendine belge niteliğini haiz olduğunu düşünmüyor.  Yalnızca 
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RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 

Resmi belgede sahtecilik           

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren 

veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç 

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, 

verilecek ceza yarısı oranında artırılır.   

Resmi belge: bir kamu görevlisi tarafından, yetkisi içerisinde, göre gereği ve mevzuatın öngördüğü usul ve çerçevede 

düzenlenen belgedir. Yetkisini aşması halinde resmi belge niteliğini kazanamaz. 

İspat gücü bakımından resmi belgeler özel belgelere göre daha kuvvetlidir ve bu sebeple daha çok korunur; cezası da daha 

ağırdır. Resmi belgeler de tersi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeler ve diğeri sahteciliği kanıtlanıncaya 

kadar geçerli belgedir. Birincisi, örneğin diploma. Ancak, bir duruşma tutanağının aksi kanıtlanamaz; bu bakımdan ikinci 

kategoriye aittir. Bunların üzerinde yapılan sahteciliğin cezası daha ağırdır. Aynı şekilde noterlerin düzenlediği belgeler de 

sahte olduğu kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Resmi belge hükmündeki belgeler esasen özel belge niteliğini taşımakta falan 

bunlara güven fazla olduğu için yasakoyucu bunları daha fazla koruma gereği duymuştur: 

1- Emre veya hamiline yazılı kambiyo senedi 

2- Emtiayı temsil eden belge 

3- Hisse senetleri 

4- Tahviller 

5- Vasiyetname   

6- Tabip vb. bakımından bunların düzenlediği belgeler 

Resmi belge hükmünde belgeler           

Madde 210- (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden 

belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  

 (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya 

kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Eğer TTK’da sayılan niteliklerin tümünü taşımaz ise özel belgedir. Bu özel belgenin hile ile resmi belge gibi kullanılması 

halinde dolandırıcılık suçu ortaya çıkar, burada yine yalan cezalandırılmaktadır ancak özel belgedeki yalan araç yalandır.  

Aslında boş kağıda atılan imza güveni kötüye kullanma suçudur ancak yasa koyucular bunları malvarlığına karşı ya da 

sahtecilik suçları kapsamında düzenlemektedir.  

TCK 204’te seçenekli hareket söz konusudur. Temel biçim 1.fıkra, nitelikli haller 2 ve 3.fıkrada. Eski yasadaki detaylı belge 

sınıflandırmasının yapılması yerinde idi çünkü her belgedeki sahtecilik haksızlık boyutu bakımından farklı derecede önem 

arz eder. 2.fıkrada kamu görevlisinin aranması dolayısıyla özgü suç söz konusu olur.  

Fail: herkes tarafından işlenebilir. 2. Fıkrada fail kamu görevlisidir, özgü suçtur.  

Mağdur: herkese karşı işlenen bir suç olduğu ileri sürülmüştür ancak bazen özel kişileri de muhatap almış olabilir. Bu 

bakımdan tüzel kişiler zarar görenlerdir ancak tüzel kişiyi temsil edenler mağdur olabilir.   

Maddi konu: resmi belgedir.  
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Eylem: seçenekli davranışlı. Herkesin sahte olduğunu anladığı bir belge suç konusu olmaz. Başkalarını aldatacak 

nitelikte olmasının önemi bu noktada ortaya çıkar. Güveni sarsmayan sahtecilikler suç konusu değildir. Sırf bir davranış 

suçudur. Zarar doğması şart değildir; zarar doğma tehlikesi zaten belgenin düzenlenmesi ile ortaya çıkmıştır ve yeterlidir.  

Yararsız sahtecilik: daha önce gerçekleşmiş bir hususa ulaşmak için düzenlenen belgenin hukuki bir sonuç meydana 

getirmeye elverişli olması somut olaya göre değişir. Doğurmadığı hallerde sahtecilik oluşmaz. Ancak cezanın 

belirlenmesinde göz önünde tutulabilir. TCK 61’i ilgilendiren bir konudur. 

Aldatıcılık boyutu: kamuoyunu aldatmaya elverişli olursa hem zarar hem tehlike doğmuş olur. Bunun tespiti için bilirkişiye 

başvurulabilir. Sahteciliğin 5 duyu ile anlaşılabilir olmaması gerekir; özel bir inceleme söz konusu olmalı. Aksi takdirde, 

maddi konu oluşmamış olacaktır. 

(a) Sahte belgeyi düzenlemek: a’dan z’ye bir belgeyi sahte olarak üretmek. Aldatıcı bir biçimde. Resmi belgenin 

biçimsel kurallarına uyarak. İçeriği bakımından ya da ait olduğu kişi bakımından gerçeğe aykırı bir belge söz 

konusudur. Kimliğin belirsiz olması halinde de aldatma vardır ancak kimliğin belirlenebilir olduğu hallerde aldatıcı 

durum olup olmadığı değerlendirilmelidir. İçerik doğru fakat imza sahte ise yine sahtecilik söz konusudur. İsimde 

aldatmada da kim olduğunun tespit edilemediği hallerde suç işlenmiş olur; ancak başkasının adına düzenlenen 

belgenin o kişiye ait olmadığı kolayca anlaşılıyor ise sahtecilik suçu oluşmaz (aldatıcılık boyutu ile ilgili). Adının 

okunmadığı hallerde belge bir kişiye izafe edilemiyor ise belgenin bir unsuru eksik demektir. Dolayısıyla kişinin belli 

olması gerekir, uydurma isimle düzenlenirse belge niteliğini taşımaz. Ancak isim doğru yazılır ancak ona işaret 

eden bilgilerde yanlışlık yapılırsa belge sahtedir. Belgenin bir başkası tarafından imzalandığı hallerde sahte bir 

belgeden söz etmek mümkün değildir. Vasiyetname gibi bizzat düzenleyenin imzasını gerektiren belgeler 

bakımından düzenleyen imzası yoksa zaten belge değildir ancak düzenleyenin imzası taklit edilirse sahtecilik söz 

konusu olur.  

Temsil ilişkisi çerçevesinde başkası adına hukuken geçerli bir belge düzenlenebilir. Bunun üzerinde de içerikte ya 

da imzada sahtecilik yapılmış olabilir. 

Belgenin içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu hallerde “fikri sahtecilik” ifadesi kullanılır. Biçimsel açıdan her şey doğru 

olmakla beraber içeriğin gerçeği yansıtmadığını ifade etmek için kullanılmıştır. Biçimsel sahtecilik bakımından da 

“maddi sahtecilik” ifadesi kullanılmaktaydı. 

Sahtecilik belgenin tümüne ya da bir kısmına ilişkin olabilir. Örneğin ödenmediği halde noter senedi altına sahte 

şerh düşülebilir.  

(b) Başkalarını aldatacak surette değiştirme: kamu yetkilisinin aslında o belgeyi düzenleme yetkisi bulunmalıdır. 

Ancak görevi dahlinde düzenlenen bu belgenin başkalarını aldatacak surette değiştirilmiş olması gerekir. ilk 

bakışta sağduyulu bir insanın rastgele bunun başkalarını aldatacak nitelikte olmadığını anlaması halinde 

unsurların oluşmadığı açıktır. Ekleme, silme, kazıma gibi biçimlerde meydana gelebilir. Bir kısmını yok etme 

suretiyle de gerçekleşebilir; bu bakımdan rakamları bitişik yazmak ve bittikten sonra yazıya başlamak silme ve 

ekleme ihtimalini ortadan kaldırabilir. Hukuki sonuç doğurmayacak bir değişiklik yapılmış ise bu suç 

oluşmayacaktır (örneğin küçük harfleri büyük harfe çevirmek). 

En önemlisi imzanın taklididir. İlk bakışta anlaşılmayabilir. Dreyfus davası bununla ilişkili. 

Özellikle kambiyo senetlerinde ve resmi belge sayılan senetlerde gerekli bütün unsurlar bulunmalıdır, eksiklik 

bulunması halinde belge resmi nitelik taşımaz ve suç konusu mevcut olmayacaktır! 

(c) Sahte belgeyi kullanmak: kullanan kişi belgenin sahte olduğunu bilmelidir. Bilmiyorsa yalnızca düzenleyen 

sorumludur. Kullanma, o belgenin aldatılan kişi tarafından algılanabilir olduğu anda tamamlanmış olur. 

Aldatılan kişinin belgeye ulaşabilir, kullanabilir, belge alenileşmiş olduğu anda suç oluşmuş olur. Örneğin sahte 

bir pasaportun gümrük işleminde kullanılması, sahte plaka, sahte ruhsatla mesleğini sürdürme, sürücü belgesini 

üzerinde taşımak kullanma değildir; arabayı kullanmaya başladığı andan itibaren kullanma olur. Bu bakımdan her 

kullanma değil yalnızca belgenin gerektirdiği kullanma suçtur.  
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Manevi unsur: genel kasıttır. Taksirle işlenemez. Amaç kavramının mevcut olup olmadığı önemlidir. Aldatıcı boyutta olma 

bakımından çoğunluk, aldatma amacının bulunduğu kabul etmektedir. Ancak, sahte belge kullanmada amaç muhatabın 

malvarlığını kendi malvarlığına nakletmektir. Yasa tanımı içerisinde böyle bir amaçtan söz edilmemektir dolayısıyla, hangi 

amaçla verilirse verilsin sahtecilik suçu oluşmuş olacaktır. Rızanın geçerli olabilmesi için tarafların bilgisi dahilinde 

gerçekleşmiş olması gerekir. Bu durumda suç oluşmayacaktır.  

Rıza hakkında müthiş bir anekdot: İsim yapmış bir milletvekili borçlarını 

ödeyemeyince sahteciler bunun senetlerin içerdiği miktarı artırması 

şartıyla borçlarını ödeyeceklerini taahhüt ettiler. Sonra dava günü inkar 

ettiler. Milletvekili mahkum edildi. Biliyor musunuz adam 3 ay sonra 

babasının haysiyetini zedelediğine çok üzüldüğünü söylemiş. Oğlu da 

demiş ki “biliyor musunuz ilk kez sizden duyuyorum bize hiç söylemedi”. 

Ne eşine söylemiş ne de çocuklarına, adam haysiyet sahibi. “Ama pat diye 

de öldü onu da söyliyim.” xdxdxdddddd 

07.05.2020 

Kasıt ögesi her şeyi kapsamalı. Rıza ba  İlgilinin adına 

imza atılabilir, örneğin eşler birbirinin yerine imza atarlar, bunlar gerçeği yansıtıyor ise suç oluşmaz. Doğrudan ilk bakışta 

peşinen suç oluştuğunu ya da oluşmadığını söylemek mümkün değildir. Aldatma amacının yokluğu bu araştırmada 

önemlidir. Rızanın ne zaman verildiği önemlidir eğer belge rızasız olarak düzenlendikten sonra faili kurtarmak için rıza 

verilmiş ise elbette suç oluşacaktır. Bu noktada haksızlık yanılgısı da söz konusu olabilir, kişi ortağı ya da eşi yerine imza 

atarken bunun sahtecilik olduğunu bilmediğini ileri sürebilir fakat başkası yerine imza atmak kaçınılmaz bir yanılgı 

değildir. Kasıt unsuru belge niteliğini de kapsamalı. Eğer resmi bir belge yok ise zaten suç oluşmayacaktır.  

Hukuka aykırılık unsuru: görevin ifası halinde suç oluşmayacaktır. Zorunluluk hali söz konusu olabilir. Vis absoluta 

halinde dolaylı faillik söz konusu olmaz (elini zorla tutarak yazdırmak) – fail elini tutan kişidir. Tehdit edilmişse dolaylı 

faillik söz konusudur.  

Özellikle kullanma bakımından mütemadi suç haline gelebilir. Yakalandığı son yer mahkemesi ve zamanaşımı hükümleri 

geçerli olur.  

Nitelikli haller  

- Kamu görevlisi tarafından işlenmesi:  

- Belgenin yasa hükmü gereği sahteliği sabit olana kadar geçerli bir belge olması: özellikle noter senetleri, duruşma 

tutanakları. 

- Terör amacıyla işlenmesi   

Daha az cezayı gerektiren hal   

Madde 211- (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik 

suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.   

Suçun yansıma biçimleri 

İştirak bakımından özellik arz etmez. Dolaylı faillik kurumuna en çok elverişli olan suçlardan birisidir. Şeriklik de 

mümkündür. Kamu görevlisi tarafından işlendiği takdirde ancak şerik olarak katılınabilir.  

İçtima     

Madde 212- (1) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem 

de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. 

Sahte belge düzenlemek suretiyle dolandırıcılık suçu işlenmiş olabilir. Sahtecilik araç olarak kullanılarak başka herhangi 

bir suç işlenebilir. 

kımından YirmiSekiz.net rıza olsa dahi suçun oluşacağını düşünüyor.

öldü. Sonra oğlu ile görüşünce YirmiSekiz.net oğluna, bu durumun 
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Zincirleme suç bakımından kitaptaki örneklerin hepsinin uygun olduğuna katılmak mümkün değil. Her somut olayın 

zincirleme suç özelliklerime uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Kovuşturma: kendiliğinden 

RESMÎ BELGEYİ BOZMA, YOK ETME VEYA GİZLEME SUÇU        

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek           

Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Yargılama ve ihale gibi durumlarda sık sık karşımıza çıkar.  

Fail: herkes olabilir. Kamu görevlisi tarafından işlenirse özgü suç olur ancak yetkisi dahilinde olup olmadığı önemli 

değildir. 

Mağdur: tartışmalıdır. Kamu güvenine karşı bir suç olsa da fail herkes değildir. suçtan zarar gören kişiler de bazen 

doğrudan mağdur haline gelebilir. 

Maddi konu: resmi belgedir. Resmi belge sayılan belgeler de maddi konu olabilir.  

Eylem: seçenekli davranışlı bir suçtur. Bu üç tür davranışta da belgeden yararlanma imkanı ortadan kalkıyor.   

Manevi unsur: kasıtlı suçtur.  

Yansıma biçimleri  

Belge kullanılamaz geldiği anda suç oluşmuş bitmiştir bu bakımdan bir sırf davranış suçudur ve teşebbüs genellikle mükün 

değildir. Ancak kişi belgeyi yırtarken elinden alınır ve parçalar birleştirilmek suretiyle kullanılabilir hale getirilirse 

teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilir.  

İçtima     

Madde 212- (1) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem 

de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. 

Zimmet suçu da söz konusu olabilir; bu bakımdan gerçek içtima uygulanmalıdır. Zincirleme suçun aynı kişiye karşı 

işlenmesi gerekir. 

Kovuşturma: resen.  

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU  

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan           

Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki 

yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Fail: resmi beyanda bulunma yükümlülüğü bulunan kişidir. Yalan beyanda bulunan herkes olabilir. 

Eylem: resmi belgenin düzenlenmesine esas olan bir beyan söz konusu olmalı. İspata yönelik gereklilik yoksa beyanın 

gerçeğe uygun olmaması dikkate alınmaz. Kamu görevlisinin beyanla sınırlı kalmaksızın kendiliğinden araştırma yapması 

gereken hallerde bu suç oluşmaz. Suçun oluşması için resmi belgenin yalnızca bu beyana dayanıyor olması gerekir. Yalan 

beyanda bulunmuş olmak yeterlidir. Kişi kimliğini saklar ya da yanlış bilgi verirse bu suç oluşmuş olur. 

Manevi unsur: kasıttır. 

Hukuka aykırılık unsuru: savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. 
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Yansıma biçimleri 

Teşebbüs mümkündür. Yalan beyanda bulunmakla suç tamamlanmış olur anca beyanda bulunmaya devam edildiği 

takdirde teşebbüs mümkün. Yalan beyan üzerine sahte belge düzenlenirse fikri içtima söz konusu olur. İştirak açısından 

özellik arz etmez.  

Kovuşturma: resen. 

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 

Özel belgede sahtecilik  

 Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde 

değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Sadece seçenekli davranışlı değil; ayrıca çok davranışlı bir suçtur (“düzenleyen/değiştiren ve kullanan”). Resmi belge 

düzenlenir düzenlenmez suç haline gelir ancak özel belge kullanılmak suretiyle suç haline gelir. 

Fail de mağdur da herkes olabilir. 

Maddi konu: özel belge. Bir borca ilişkin ibraname, fatura, işe giriş belgesi, ücret bordrosu bu suçun konusunu 

oluşturabilir. Kambiyo senet de TTK hükümlerindeki ögeleri barındırmıyor ise özel belgedir.  

Eylem: başkasının düzenlediği bir belgenin sahte olduğunu bilerek kullanan da bu suçtan yargılanır. İmzalı boş kağıt 

verilirse beyan üzerinde sahtecilik olur ve aynı zamanda güveni kötüye kullanma da söz konusudur.  

Manevi unsur: kasıt.  

Nitelikli biçimleri 

Daha az cezayı gerektiren hal   

Madde 211- (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik 

suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.   

Yansıma biçimleri  

Teşebbüse elverişlidir çünkü çok davranışlı bir suç. Kullanmaya kadar ya da kullanma aşamasında kişi yakalanabilir.  

12.05.2020 

ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU           

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek             

Madde 208 - (1) Gerçek (“geçerli”) bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.   

Belgenin gerçek olması = hukuk açısından geçerli, hüküm ve sonuç doğuran bir belge.  Belge oluşturulduğu anda sahte bir 

belge ise bu suç oluşmaz.  

Belge gizlenmesinin geçerliliği ortadan kaldıracak şekilde olması lazım. Kişilerin yanında, nezdinde bulunan özel belge 

olabileceği gibi kamunun muhafaza ettiği özel bir belge de olabilir. Bu bakımdan vasiyetname (noter nezdinde saklanan) 

özel bir belgedir. Suç delillerini gizlemek için belgenin gizlenmesi soruşturmaya ilişkin olduğu için başka bir suça da vücut 

verebilir.  

Manevi unsur: kasıt.  
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Suçun yansıma biçimleri: Teşebbüs, iştirak, içtima hükümlerinin hepsi resmi belgenin bozulmasında olduğu gibi 

uygulanır. 

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU  

Açığa imzanın kötüye kullanılması   

Madde 209- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş 

bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.   

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç 

doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. 

Bazı yasalarda güvenin kötüye kullanılması suçu olarak düzenlenmiştir. Yeni yasa bunu sahtecilik suçları arasında 

düzenlemiştir. Çok konulu bir suçtur. Her ikisi de bu bakımdan mümkündür. 2.fıkrada teslim yok; tam anlamıyla sahtecilik 

suçu söz konusudur. 1.fıkrada güven ilişkisine dayalı bir teslim söz konusudur. Bu ayrıca bir yükümlülük suçudur. Bu 

nedenle özgü bir suçtur. 2.fıkra bakımından da bir yükümlülük söz konusudur. Resmi belge (çek, bono) bakımından 

işlenmesi halinde topluma karşı işlenmiş olacağından herkes mağdur olacaktır.  

Eylem: kağıdın doldurulması. Sahtecilik suçları ile kesişen nokta bu doldurma olmakla beraber 1.fıkra ile 2.fıkranın ayrı 

ayrı düzenlenmesi daha doğru olurdu. 1.fıkra güveni kötüye kullanma 2.fıkra ise sahtecilik altında düzenlenmeliydi.  

Açığa atılan imzanın kötüye kullanıldığı gerekçesiyle açılan bir davada bu eylemin, hukuk yargılamasının izin verdiği 

durumlar dışında tanıkla ispat edilebileceğine ilişkin önemli bir İBK var. 

içtihat. 

Manevi unsur: kasıt  

Yansıma biçimleri 

Teşebbüs biraz zor fakat doldurma esnasında yakalanması mümkün ancak bu halde de kanıtlanması zordur.  

İştirak: özgü suç olduğu için bu suça yalnızca azmettiren ya da yardım eden biçiminde katılmak mümkündür. Aynı kişiye 

karşı işlendiği takdirde zincirleme suç hükümleri uygulanır. içtima bakımınan resmi belgede sahtecilik suçu da ortaya 

çıkabilir. 

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR 
TCK’nın millete ve devlete karşı suçlar arasında sık sık gündeme gelen, kamu yönetiminin güvenilirliğine ve işleyişine karşı 

suçlardır. Kamu idaresine duyulan güveni sarsan suçlardır. Kamu yönetiminin işleyişini saptıran suçlardır.  

İrtikap (yiyicilik), denetim görevinin ihlali, rüşvet, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, zor kullanma yetkisine ilişkin 

sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma (yetkinin kötüye kullanması) vb. Avrupa Konseyi bünyesinde uluslararası bir 

sözleşme hazırlanmıştır, Türkiye 2014 yılında kabul etmiştir. 

Kamu idaresi: 3 erki de kapsar. Temelleri (korunan değerler):  

1- Dürüstlük ilkesi: devletin bütçesinin bu ilkeye aykırı kullanılması zimmet suçunu oluşturur. 

2- Yansızlık: rüşvet ortaya çıkıyor.  

3- Hukuka uygun yürütme: korunan değer hukuk disiplini. Keyfi olarak bu idarenin kullanılmasını engeller. 

Dolayısıyla yetkiyi kötüye kullanma ortaya çıkar.  

4- Gizlilik: görev sırrının açıklanması suçu ile ilgilidir. 

5- Süreklilik: kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu ile bağlantılıdır.  

6- Özgürlük ve sükûnet: görevi yaptırmamak için direnme suçu ile bağlantılıdır. 

7- Kamusal işlevlerin saygınlığı: nüfuz ticaret, kamu görevini usulsüz üstlenme, özel işaretleri ve kıyafetleri kullanma 

suçları ile bağlantılıdır.  

YirmiSekiz.net 2020
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Kamu görevlisi: 6.maddede düzenlenmiştir. Yargıtay, yerine getirilen görevin fonksiyonunu dikkate alarak bir kıstas 

geliştirmiş ancak kamu görevlisinin kapsamı bu kıstasla sınırlı değildir.  

ZİMMET SUÇU 

Zimmet           

Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı 

kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 

artırılır.   

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranına kadar indirilebilir. 

Zimmet kelimesinin Arapçada kökeni devlete borçlu olmaktan gelir. (zimmiler askere gitmeyip para ödemek durumunda 

olanlar için kullanılırdı) 1. Fıkrada para değil mal terimi kullanılmıştır. 2.fıkra suçun ağırlaştırılmış, 3.fıkrada ise hafifletici 

hali düzenlenmiştir. 217.maddedeki sahte belge kullanma (?) suçu ile beraber meydana gelebilir. Korunan değer dürüst 

biçimde kamu görevinin yerine getirilmesidir. Sadakat ve devlete bağlılığın da korunduğunu düşünenler var. Aynı 

zamanda devletin malı teslim ederken duyduğu güvenin de korunduğu ileri sürülebilir. 

Fail: kamu görevlisi. Özel kanunlar bakımından istisnai düzenlemeler bulunmaktadır. Suçun işlendiği sırada failin kamu 

görevlisi olması yeterlidir. Zimmet suçu, güveni kötüye kullanma suçunun kamu görevlisi tarafından işlenen halidir. 

Mağdur: herkes bu suçun mağdurudur. 

Maddi konu: mal kavramı 198.maddede tanımlanmıştır. Emtiayı temsil eden evrak ve seyahat çeki de mal kavramının 

kapsamındadır.  Taşınmazlar da bu suçun kapsamındadır. Malvarlığının ille de devlete ait olması gerekir. Kişinin bir 

hizmette bulunması mal kavramına girmez. Suçun önköşulu: görevi nedeniyle devredilmiş bir mal veya gözetimle 

yükümlü olduğu mal söz konusu olmalıdır.  Hukuken zilyet olmak, tasarrufa yetkili olmak yeterli görülmüştür. Malın 

koruma amacıyla muhafaza altında (ör. Sandık, zarf içinde) verilmesi halinde, örneğin posta memuru içinde para bulunan 

bir zarfı açacak olursa özel hayatın gizliliği de ihlal edilmiş, içindeki paranın da alınması halinde hırsızlık oluşmuş olacaktır 

diyen bir görüş var. Başka bir görüş de (Alman yargıtayı) hem özel hayatın gizliliği hem zimmet suçu oluşacağını; İtalyan 

Yargıtayı ise şöyle bir ayrım yapmaktadır: kap veya muhafaza özellikle erişimi engellemek üzere hazırlanmış ise teslim 

burada kabul edilmez; eğer muhafaza yalnızca içindekinin görülmesini engellemek üzere yapılmış ise teslim gerçekleşmiş 

zarf 

bakımından hırsızlık suçunun oluşacağını düşünüyor çünkü aynı zamanda burada teslim görev nedeniyle değildir. 

Eylem: teslim ile görev arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Teslim, kamu görevlisinin şahsına duyulan güven 

dolayısıyla yapılmış ise zimmet suçu oluşmaz. Güveni kötüye kullanma suçu oluşur. Görevlendirmenin içerisinde olan her 

konu bu suça elverişlidir. Görev alanına girmediği takdirde, güveni kötüye kullanma suçu içerisinde değerlendirmek 

gerekecektir.  İhmali ve icrai davranışla işlenebilir. 

Görev vesilesiyle gerçekleşen herhangi bir teslim olabilir. Zilyetliği kabule yetkili olmasa da sırf memur olduğu için 

teslimin gerçekleştiği hallerde nedensellik bağının gerçekleştiğini İtalyan Yargıtayı kabul eder. bu bakımdan nedensellik 

bağını geniş biçimde ele almak gerekir. Kamu görevlisine özgür ve iradeye dayalı zilyetlik devri yapılmalıdır. Aksi takdirde, 

dolandırıcılık (hileyle), irtikap (zor kullanarak) vb. başka suçlar ortaya çıkar. 

Zimmete geçirme: malik sıfatıyla, malikmiş gibi tasarrufta bulunmadır.  

Kötüye kullanma: usule aykırı kullanmadır, kendine mal etme değildir. bu bakımdan zimmet değil koşulları varsa 

yetkinin kötüye kullanılması olabilir. ör. harcama biçimi takdire bağlı olan paranın iyi idare edilmemesi. 

3.fıkrada “kullanma zimmeti”nden söz edilmektedir: sırf kullanma olmalıdır. Örneğin arabayla gezilmesinde kullanma 

zimmeti söz konusudur, fakat arabaya benzinin devlet bütçesinden karşılanması kullanma değil 1.fıkradaki zimmet suçuna 

ve zimmet suçu bu bakımdan oluşabilir olacaktır. Bu görüşe göre zarf hususu kapsanamamaktadır. Fakat YirmiSekiz.net, 
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vücut verir. Suçun oluşması için yalnızca malikin yapabileceği nitelikteki tasarrufların gerçekleştirilmesi gerekir. Bu 

kullanma sonucunda zarar ortaya çıkması aranmaz.  

Zimmete geçirilen malın değerinin karşılığının bulunması/verilmesi suçu oradan kaldırmaz. Fakat, cezanın 

belirlenmesinde göz önüne alınabilir. 

Manevi unsur: kasıt. Herhangi bir suretle zimmete geçirme yeterlidir.  Kullanma zimmeti bakımından amaç mevcuttur: 

kullandıktan sonra eski halde geri verme amacı söz konusudur.  

Hukuka aykırılık  

İhlal boyutuna ulaşmayan durumlarda, ‘hoş görülen zimmet’ kavramı uygulamada gündeme gelmektedir. Örneğin, memur 

yazacağı şahsi mektubu devletin tahsis ettiği kağıt üzerine yazıyor. 249.maddede bu durum düzenlenmiştir. 

göre burada, hukuka aykırılığın maddi ögesi yoktur. Biçimsel açıdan zimmet söz konusudur fakat ihlal boyutu yeterli 

olmadığı için suçun oluşmadığını düşünmektedir. 

Daha az cezayı gerektiren hal           

Madde 249- (1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar 

indirilir. 

Yansıma biçimleri 

Salt bir davranış suçudur çoğunlukla teşebbüse elverişli değildir. 257.madde bakımından içtima söz konusu olabilir çünkü 

bu suç görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun özel halidir. Birden çok kez işlenirse zincirleme suç gündeme gelebilir. 

Sahtecilik ve dolandırıcılık ile de yan yana gelebilir. Sahte resmi veya özel belgenin zimmet suçunun işlenmesinde 

kullanılması bakımından hem sahtecilik hem de zimmet suçu oluşacaktır. Bankalar bakımından Bankalar Yasası hükümleri 

uygulanacaktır. Buradaki fiillerin TCK bakımından cezayı gerektirmesi halinde ağır olan ceza verilecektir.  

Kovuşturma  

Hafifletici sebeplerden biri de 248.maddede düzenlenen etkin pişmanlık halidir.  

Etkin pişmanlık           

Madde 248- (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen 

tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.   

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın 

tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, 

verilecek cezanın üçte biri indirilir. 
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