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CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II

04.02.2020
Kanunilik ilkesi: hiç kimse işlediği zamanın kurallarına göre suç olmayan bir fiilden dolayı cezalandırılamaz ve işlenen suçun karşılığı
olmayan bir ceza ile cezalandırılamaz. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi budur. Zaman bakımından bunun uygulanması ise fiilin
işlendiği tarihteki kanunda suç olarak sayılması halinde uygulanabilmesidir. Failin lehine bir kanunun yürürlüğe girmesi halinde geçmişe
uygulanma söz konusu olabilir. Sonradan ortaya çıkan kanun ile eski kanunun her ikisi de hakim tarafından bütün sonuçları ile
uygulanarak failin daha lehine olanı esas alınır. Sonradan bir fiili suç addeden bir kanun ise geçmişe etki etmez.
Suçun maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru vardır. Maddi unsur, kişinin davranışıdır, nedensellik bağı bulunmalıdır. Davranış,
hareket ya da ihmal olarak ortaya çıkar.
Fiil = davranış (yeri geldiğinde sonuç + nedensellik)
Ör. Aynı silahla aynı kişinin iki farklı insanı vurmasında 2 farklı fiil söz konusudur.
Hukuka uygunluk nedenleri:
i.
ii.
iii.
iv.

Meşru müdafaa (gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan)
Zaruret hali
Kanun hükmü
Emrin yerine getirilmesi

Gazetecinin araştırma yükümlülüğünden bahsetti. Rızadan bahsetti.
Ceza hukukunda kıyas mümkün mü? TCK Madde 2(3) suçlara ve cezalara ilişkin olarak kıyas yapılamaz.
Kast ve taksir: kast, davranışın ön şartlarını (failin davranışından bağımsızdır, örneğin malın başkasına ait olduğunu bilme) ve
sonuçlarını bilerek yerine getirmek. Ayrıca fiilin antisosyal karakterini bilmek de kabul ediliyor. Sonucun istenmesi aranır.
Kast =

Bilme (bilinç)
Ön şartlarını
Sonuçları
Antisosyal karakterini

İsteme (irade)
Sonuçları (ortaya çıkabilecek
potansiyel sonuçlara rıza gösterme)

Ceza hukukunda sonucun istenmiş kabul edilebilmesi için failin ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlara rıza göstermesi gerekir. Taksir
ise gerekli dikkat ve özeni göstermemek suretiyle zarara sebep olmak. Taksir = filin istenmemesi + davranış kuralının ihlali + kurala
uymama sebebiyle failin kınanabilir olması (uymanın failden beklenebilmesi). Genel taksir, yazılı olmayan özen kurallarından
kaynaklanır; sonucun öngörülebilir ve önlenebilir olması gerekir. Tespit ölçütü model ajanıdır. Özel taksir ise, yazılı davranış
kurallarına uyulmamasından kaynaklanır. Bu bakımdan öngörülebilirlik ve önlenebilirlik aranmaz.
01.02.2020

SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLEYEN SÜBJEKTİF NEDENLER
Davranış  nedensellik bağı  sonuç  kural olarak kasıtlı gerçekleştirilecek (kişinin bilinci ve iradesi yoksa cezalandırılamaz) 
istisnai olarak taksirle gerçekleşir.
Bir takım sebeplerin varlığı halinde kişi gerçekleştirdiği fiillerden dolayı sorumlu tutulmaz. Bir kısım yazar (çoğunluk) bu nedenlerin
kusurluluğu ortadan kaldırdığını; diğerleri ise nedensellik bağını ortadan kaldırdığını iddia ederler. Kişinin davranışının bilincinin
yerinde olduğu bir anda ve iradi şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde kimi yazara göre manevi unsur ortadan
kalkmaktadır; kimi yazara göre ortada bir davranış dahi yoktur.

A. Kişinin iradesi dışında ortaya çıkan bilinçsizlik durumu
(örneğin, hasta kişinin nöbet sırasında gerçekleştirdiği fiil) Gerçekleştirilen fiilin ceza hukuku kapsamında değerlendirilerek
cezalandırılması mümkün değildir. Bu tarz bilinçsizlik halleri akıl hastalığından farklıdır çünkü akıl hastalığında güvenlik tedbiri
uygulanması gerekir!
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B. Beklenmeyen hal (kaza - tesadüf)

İki farklı görüş ve bunlara ilişkin iki klasik örnek var. (i) araç kullanan kişinin önüne balkondan çocuğun düşmesi. Bu durum
öngörülebilecek bir şey değildir. Dolayısıyla çarpma anında artık kaza/tesadüf/beklenmeyen halden bahsetmek gerekir. Bunun
öngörülemez oluşu akla ilk olarak kusurluluğu getiriyor.


Fail, (model ajana göre) öngörülemeyen bir neticeden dolayı sorumlu tutulamaz. Fakat insani nedensellik anlayışına göre:
o Olmazsa olmaz sonuç
o Olağan bir netice, söz konusu olması halinde nedensellik bağı kurulmuş olur.

Dolayısıyla öngörülemeyecek bu örnek bakımından nedensellik bağının ortadan kalkması söz konusudur. Nedensellik bağının
ortadan kalkmasının önemi; objektif sorumluluğu ortadan kaldırmasıdır. Pek çok kanunda kaza ve tesadüf ile ilgili açık bir
düzenleme olmamasının sebebi budur.

C. Mücbir sebep
Esas itibariyle doğa olaylarından kaynaklanan, karşı koyulamaz bir güç söz konusudur. Bu güç faile yabancı bir güçtür. En önemli özelliği
de karşı konulamaz ve önlenemez oluşudur. Mücbir sebebin öngörülebilir olup olmaması da çok önemli değil; burada öngörülmüş olsa
bile mücbir sebebin karşı konulamaz gücü etkisi altında sonuç ortaya çıkmaktadır.
Mücbir sebebin sorumsuzluğa yol açmasının gerekçesi şudur: kişi davranışı (hareket veya ihmal şeklinde) bakımından hareket etmek
istemezken harekete zorlanıyor veya hareketsiz kalacakken doğal gücün etkisi ile hareket ettiriliyor!
Zaruret halinden farkı: Zaruret halinde de ağır ve zorunlu bir durumdan dolayı bir 3.kişiye zarar verme hali doğsa da, bu zarar verme
hali failin bir tercihidir. Mücbir sebepte böyle bir tercihten söz edilemez.

D. Cebir - TCK 28
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
Madde 28- (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç
işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.
Cebir üst kavramdır. (i) maddi cebir – fiziki kuvvet/şiddet, (ii) manevi cebir – tehdit. Korkutma diye bir şey yoktur.
Maddi zorlama: “Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet”. Mücbir sebebin, bir insandan kaynaklanan şekli gibi
düşünülebilir. Kişi böyle bir güç altında hareket etmez, ETTİRİLİR. İradi bir davranış bulunmadığı için cezai bir davranıştan da
bahsedilemez. Önemli bir nokta, maddi cebir bakımından karşı konulamayacak veya kurtulunamayacak olmasıdır. Yani şiddetin belirli
bir ağırlığa varması gerekir.
Tehdit bakımından, “muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit”. Tehdit ile korkutma arasında fark yok. Maddi cebirden farkı, hareket
ettirilme değil; hareket etme halinin bulunmasıdır. Her ne kadar korku etkisi altında olunsa da tıpkı zaruret halinde olduğu gibi o
davranış bilerek ve istenerek gerçekleştiriliyor. Muhakkak tehdidin, yakın gelecekte ve yüksek ihtimalle ortaya çıkma ihtimali
bulunur. Ağır tehdit, kişinin davranışı yapmasına sebep olacak ölçüde, ağırlıkta olmasıdır. Tamamen işlenen fiil ile orantılı bir ağırlık
söz konusu olmalı.  ağır ve muhakkak
Tehdit
Maddi cebir

Zaruret Hali
Mücbir sebep

Bir kısım yazar bunun kusurluluğu kaldırdığını, diğerleri ise (isabetli olarak söyledikleri gibi) bunun bir tür zaruret hali olduğunu iddia
eder. Dolayısıyla burada zaruret halinin koşullarını aramak lazım:




Kişinin bilerek sebep olmadığı bir tehlike
Bu tehlikeden kurtulmak için başka imkanının bulunmaması
Bu tehlike sonucunda uğrayacağı zarar ile başkasına vereceği zarar arasında bir oran bulunması gerekir.

11.02.2020
ÖZET
Bir takım sübjektif nedenler suçun ortaya çıkmasını engeller: kimilerine göre manevi unsuru kimilerine göre ise nedensellik bağını
ortadan kaldırarak. Davranışın bilinçli ve iradi biçimde gerçekleştirilmesi suçun ön şartıdır.
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1) Beklenmeyen durum – öngörülemeyen  genel hükümlerden hareketle, fail sorumlu tutulamaz
2) Mücbir sebep – karşı konulamaz
3) Cebir (maddi - manevi)  karşı konulamayacak maddi cebir sorumluluğu ortadan kaldırır. Maddi cebirde şiddeti uygulayan
kişi sorumlu olur. Manevi cebirde zaruret hali koşulları aranırsa sorumluluk yine tehdidi uygulayan kişiye ait olur.

HATA
Kusur ve hatta kastın ortadan kalkması dolayısıyla sorumsuzluk halinin ortaya çıkması mümkün. Hata, dış dünyadaki bir durumun
olduğundan farklı/yanlış biçimde algılanmasıdır. Bu yanlış algı sonucu kişinin ulaştığı yanlış bir kanaat kişiyi hataya düşürür. Hata ve
bilmeme kavramları örtüşebilir fakat aynı şey değildir.
Şüphe durumunda ise bir kanaatten bahsedilemez. Şüpheye tereddüt eşlik eder. Bu halde, kişi hareketi gerçekleştirmekten imtina
etmekle yükümlüdür. Şüphe, kastı ortadan kaldırmaz. İmtina edilmemesi halinde taksir söz konu olmaz. Olası kast, davranışın sonucunun
öngörülebilir olduğu halde hedef alınmasa da bu neticenin gerçekleşeceğinin kabul edilmesidir. Şüphe halinde sadece olası kasıt olacağı
söylenemez. Doğrudan kasıt da söz konusu olabilir (hedef alma).
Şüphenin kastı kaldırmadığı haller:
İftira
Madde 267- (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında
soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden
kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SUÇ YOLU
Düşünme, karar alma, varsa hazırlık hareketlerini gerçekleştirme, icra etme, tamamlama ve sona erdirme aşamalarını kapsayan sürecin
tümü. Bir fiil, ceza hukuku anlamında ortaya çıktığında tamamlanmıştır; suçun ilk sonucu çıktığı andan itibaren tamamlanmıştır. Fiilin
etkisinin ortadan kalkması anında suç sona ermiştir.
Hata, suçun farklı aşamalarında etkili olabilir:
12-

İradenin oluşum sürecinde  mazeret sayılabilecek bir hatadan bahsedilebilir
İradenin oluşumu değil ortaya çıkış sürecinde, icrasında  “sapma” – birinci seçenekten farklı sonuçlar ortaya çıkarır



Hata bir mazeret sayılır mı? Geleneksel anlamda yapılan ayrım hukuki hatanın mazeret sayılmayacağı; fiili hatanın ise mazeret
sayılacağı yönündedir. Hukuki hata kanunu bilmemenin mazeret sayılmayacağı durumu; hukuki bir durumun farklı
algılanmasıdır. Fiili hata, fiile ilişkin dış dünyadaki maddi gerçekliğin olduğundan farklı algılanmasıdır.
Fiili hata bir algılama hatası iken hukuki hata bir değerlendirme hatasıdır. Kişi, nasıl bir fiili gerçekleştirdiğinin farkında
olup değerlendirme hatası sebebiyle bunu meşru sanıyor.
Bir hukuk kuralı üzerinde sonuçlarını doğuran hata hiçbir zaman mazeret sayılmaz da denemez. Çünkü, bazen TCK dışındaki
bir kanun, fiilin unsurlarının yanlış bilinmesine yol açabilir ve böyle bir durumda da mazeret sayılabilir. Dolayısıyla, TCK
dışındaki kanunlar üzerindeki hatanın hukuki sonuçlarını da açıklayabilmek için sınıflandırmanın hukuki-fiili hata yerine;
“kural üzerinde hata –fiil üzerinde hata” şeklinde yapılması gerekir.
İkisinin ayrılması bakımından:
o Kişinin amacı, kanunun yasakladığı bir fiilin işlenmesi mi değil mi?

Kural üzerinde bir hata olduğunda, kişi kanunun yasakladığı bir fiili işlemek iradesiyle hareket eder fakat
bunun hukuki sonuçları bakımından hataya düşer. Bu durumda artık mazeret sayılmaz, kural üzerindeki
değerlendirme hatasıdır.

Fiili hata (başkasının telefonunu kendisinin sanmak) durumunda mazeret sayılması mümkündür. Mazeret
hali bazen sorumluluğu tamamen; bazen kısmen ortadan kaldırır. Fiili unsurlar üzerindeki bu hatanın
değerlendirmesinde “kastın” dikkate alınması gerekir. Kişi, fiilin unsurlarını biliyor ve istiyor ise kasıt söz
konusudur.
Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Güncel kanunlarda bu prensibi yumuşatma güdüsü mevcut. Sebebi, bu ilkenin ortaya
çıktığı dönemde suçların sınırlı karakterli olmalarıdır. Bugün, toplumun meşru gördüğü fiillerin de cezalandırması söz konusu
olabiliyor. Bu ve benzeri birtakım sebeplerle bu prensibe mutlak olarak bağlı kalmanın adaletsiz sonuçlara yol açacağı kabul
ediliyor. Yumuşamanın somutlaşması:
o Kişinin kural üzerindeki yanılgısına “kaçınılmaz” olması halinde bundan faydalanmak mümkün. Ölçütler:

Bilinebilirlik: Kanun’un bilinebilir olması durumunda bu kanun üzerindeki hatanın kaçınılmaz olduğunu
söylemek mümkün değildir. Kişi, kanunu bilemeyecek durumda olsa bile işlediği fiilin “anti-sosyal”
niteliğinin farkında olabilir. (Kişinin kasıtlı sayılabilmesi için o fiilin toplum tarafından ihlal olarak
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o

nitelendirildiğini bilmesi gerekir.) Dolayısıyla, gerçekleştirilen fiilin toplum tarafından zararlı ya da tehlikeli
olarak nitelendirildiğinin bilinmesi durumunda kişi yine sorumlu tutulabilecektir. Anti-sosyallik bilinci bazı
durumlarda bu şekilde işlemez: toplum tarafından meşru görülen bir davranış olsa da teknik bir faaliyete
ilişkin kuralın bilinmediği iddia edilemez. Özetle, TCK 30/4’ten kaynaklanan sorumsuzluk durumu
bakımından (i) kanunun bilinebilirlik durumu göz önüne alınır, bilinebilir değilse (ii) anti-sosyal niteliğin
bilinmesi göze alınır, bilinmiyorsa TCK 30/4 kapsamında sorumsuzluk oluşur.
Fiil üzerindeki hata 2 şekilde ortaya çıkar: (i) fiili hata/algılama hatası – kasıt söz konusu olmaz, (ii) TCK dışında bir
kanun üzerindeki hata – mazeret sayılabilmesi için fiil üzerindeki hataya dönüşmesi gerekir. Bir hatanın fiil
üzerindeki hata olması için, kişinin ceza kanunun yasakladığından başka bir fiili işlemek istemesi gerekir.

(kural üzerindeki hata TCK’nın yasakladığı bir fiilin işlenmesidir. TCK dışındaki bir kanun üzerindeki hata
da fiili hataya dönüşmediği müddetçe kural üzerindeki hata olarak kalır.)

FİİLİ HATA
Fiili hata hem pozitif hem negatif unsurlara (hukuka uygunluk nedenleri) ilişkin olabilir. Fiilin esaslı unsurlarına ilişkin olmalıdır. Fiilin
esaslarını unsurlarına ilişkin değilse, sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ör. Konuda hata/şahısta hata ceza sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz. Şahısta hata tipik örneği, A’yı öldürmek isterken B’yi öldürmek. Bunun mazeret sayılabilecek bir hata olması yalnızca
kanunun yasaklamadığı bir fiili işleme iradesiyle harekette söz konusu olur. (örneğin domuzu vurmaya çalışırken çalının arkasındaki
adamı vurmak)
Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin hataya düşülmesi mümkündür. Bu hata da yalnızca var olan hukuka uygunluk nedenlerinin
koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği bakımından söz konusu olabilir. Aslında hiç var olmayan bir hukuka uygunluk nedeni
bakımından hata söz konusu olamaz ve kural üzerinde hata olarak kalır.
Hata
Madde 30- (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata
dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.
(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından
yararlanır.
(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu
hatasından yararlanır.
(4) (Ek fıkra: 29/6/2005 – 5377/4 md.) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.
Fiil üzerinde hata varsa ve esaslı unsurlara ilişkinse artık kasttan bahsedilemez fakat taksirli sorumluluk hali saklıdır; yani, hataya
düşen kişinin hataya düşmesi halinde de taksirli gerçekleştirdiği fiillerden sorumlu tutulması mümkündür. Eğer kişi hataya düşmekte
kusurlu ise yani gerekli özeni gösterseydi hataya düşmeyecek idiyse ve fiilin taksirli hali de kanunda düzenlenmiş ise kişinin sorumlu
tutulması mümkündür. Yine de, hata kaçınılmaz ise ve kişinin hataya düşmede hiçbir kusuru yoksa, taksirli hali kanunda düzenlenmiş
olsa bile kişinin bu suçu işlemiş olmaktan dolayı cezai sorumluluğu doğmayacaktır.
TCK dışındaki kanunlar üzerindeki hata fiili hataya yol açıyor ise böyle bir hata da yine esaslı unsurlara ilişkin olmalıdır.
14.02.2020
Fiili hata ve kural üzerindeki hata farkı: kişinin, kanunun yasakladığından başka bir fiili gerçekleştirmesi. Bir hatanın mazeret sayılması
için fiil üzerinde hata olması lazım. Kural üzerindeki hatanın mazeret sayılması istisnadır ve yalnızca anti-sosyalliğin bilinmemesi ve
kaçınılmaz olması (TCK 30/4) halinde mümkündür.
Suç işlediğine inanan kişinin işlediği fiilin aslında suç olmaması durumuna “sözde suç” denir. Sözde suç 2 sebepten kaynaklanabilir: (i)
hukuki hata ile (kişi işlediği fiilin kanun koyucu tarafından suç olarak düzenlendiğini düşünerek hareket eder) (ii) fiili hata şeklinde.
Düşünceyi cezalandırmak anlamına geleceğinden bizim ceza hukuku sistemimize uygun değildir bunu cezalandırmak.
Hata, suç yolunun farklı aşamalarında ortaya çıkabilir: 1) suça ilişkin iradenin oluşma aşaması 2) icra aşaması. Mazeret sayılan iradenin
oluşumu sırasında ortaya çıkan esas eğer fiilin esaslı unsurlarına ilişkinse mazeret sayılır ve en azından kastı ortadan kaldırır. Fiilin
icrası sırasında ortaya çıkan bir hata kural olarak cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu hataya “sapma” denir yani kişinin
hedeflediği amaçtan sapan davranışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan neticeyi ifade eder. Geleneksel olarak doktrinde 3 tür sapma
kabul ediliyor:
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(I)
Hedefte: kişi, belli bir suçu gerçekleştirmek amacıyla hareket eder ancak sair bir arıza dolayısıyla ya hedeflenen şahıs ile
birlikte bir başka şahıs üzerinde ya da sadece hedeflenenden başka bir şahıs üzerinde sonuç meydana gelir. Bizim
kanunumuzda sapma halinde sorumluluğun nasıl tespit edileceğine ilişkin bir düzenleme yok. Buradan doğan tartışma
içtimaya ilişkin. Kanunda 3 tür içtima öngörülmüştür (Madde 42-43-44) İçtima hükmünün uygulanması (örneğin iki kişiyi
de yaralama halinde) demek tek suçtan ceza vermek demektir.
Bileşik suç
Madde 42- (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür
suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.  bu hüküm uygulanamaz.

Fikri içtima
Madde 44- (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı
cezalandırılır.  bu hüküm uygulanamaz.

Zincirleme suç
Madde 43- (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda,
bir cezaya hükmedilir.  bu hüküm uygulanamaz.
(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille (davranışla) işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.  burada iki
sonuç (iki kişiyi yaralama) olduğu için iki fiil söz konusudur. Bu hüküm de uygulanmaz.
(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.
Verilen örnekte iki ayrı yaralama fiili vardır. (A’ya ateş edip B’yi de vurma) İKİ SONUÇ  İKİ FİİL VAR. İçtima hükümlerinin hiçbirine
uymuyor. Burada temel sorun, fiile yüklenen anlam. Bu nedenle, YirmiSekiz.net görüşüne göre, hedefte sapma halinde TCK içtima
hükümleri uygulanamaz çünkü;
FİİL = DAVRANIŞ + NEDENSELLİK BAĞI + SONUÇ  MAĞDUR SAYISI KADAR FİİL VARDIR.
 Tek neticeli sapma = A’ya ateş edip B’yi vurmak. Öldürmeye teşebbüs + öldürme/yaralama olmak üzere 2 sonuç ortaya çıkar.
 Çift neticeli sapma = İkisi birden yaralanırsa/ölürse. Yine 2 sonuç ortaya çıkar.
 Sonuç: iki ayrı fiil var ikisi için de ayrı ayrı sorumluluk bulunması gerekir.
(II)
Suçta: kişi belli bir suçu işlemek için hedef alıyor, davranışı tamamen farklı mahiyette bir suça sebebiyet veriyor. (ör.
Birinin kafasına vurmak isterken eğilmesi sebebiyle arkasındaki camı kırmak) Hedef alınan kişi açısından kasten
yaralama/yaralamaya teşebbüs vb.; sapan netice açısından da basit taksir/bilinçli taksir/olası kast söz konusu olacak.
Basit ya da bilinçli taksirden sorumlu tutulabilmesi için kanunda suçun taksirli halinin düzenlenmiş olması gerekiyor.
(III)
Nedensellik bağında: nedensel süreç failin öngördüğünden farklı şekilde işler ama yine failin öngördüğü sonuç ortaya
çıkar ve nedensellik bağını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmazsa cezai sorumluluk bakımından hiçbir fark
yaratmaz. Nedensellik bağında sapma durumunda 2 farklı fiilden bahsedilebilecek bir durum olduğunda 2 ceza verilmesi
gerektiği kabul ediliyor. Bir kısım yazar tek cezayı (amaç öldürmek sonuç öldürmek) bir kısım yazar iki cezayı savunuyor.
İki ceza bakımından 2 fiil bulunması dayanak gösteriliyor. 1.fiil: öldürme amacıyla nehre atma. 2.fiil: bedenin ölüye ait
ceset olduğunu düşünerek toprağa gömme (kişi aslında toprak altında nefessizlikten ölmüş). Burada öldürmeye
teşebbüs + taksirle ölüme sebebiyet verme var.
Örselenmiş kadın sendromu: Bilimsel olarak, travma sonrası stres bozukluğu türüdür. Kişinin hayatında, ilişkilerinde 4 farklı evreden oluşan
bir döngüye maruz kalmaları şeklinde ortaya çıkıyor. (hafif şiddet-ağır şiddet-balayı-tekrar?) Ceza hukuku anlamında ise, hukuka uygunluk
sebebi olarak kabul eden hukuk sistemlerinin yanı sıra cezadan indirim sağlayan haksız tahrik olarak kabul eden hukuk sistemleri de
mevcut. Uykusunda kocasını öldüren kadın bakımından, Yirmi Sekiz Hoca’ya göre burada olsa olsa isnat
edilebilirlik (cezasızlık sebebi + gerekirse
güvenlik tedbiri) söz konusu olabilir. Meşru müdafaa olarak kabul edilebilmesi mümkün değil. Birinin uykusunda öldürülmesine müdahale
edilmesi demek toplum eliyle kişinin ölüme terk edilmesi demek olur.
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SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ

1. NİTELİKLİ SUÇ
TCK’da normal şartlarda suçun tipik özellikleri düzenlenir ve buna uygun hareketler cezalandırılır. Örneğin TCK 81 kapsamında kimin,
kim tarafından, nasıl öldürüldüğünün bir önemi olmaksızın elverişli araçla ölüm sonucuna yol açma cezalandırılır. Buna karşılık Kanun,
bazı durumlarda suçun nitelikli hallerini düzenler. Örneğin TCK 82 bakımından sonuç olarak “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”
öngörülmüştür. Örneğin, hırsızlık suçu (TCK 141) bakımından malın değeri çok düşükse ceza TCK 141’de öngörülenden çok daha az
olacaktır. Dolayısıyla, temel suça getirilen “ek unsur”lar vesilesiyle basit şekil için öngörülmüş olan cezanın artmasına yol açılmış oluyor.
Cezanın niteliksel veya niceliksel olarak değişmesi söz konusu olur.
Ek unsur = suça etki eden neden
Esas itibariyle suça etki etmek suretiyle doğrudan etkisini ceza üzerinde gösterir. Suça etki eden neden denme sebebi ise bu hususların
gerçekleşmesi halinde ortada daha ağır veya hafif suç meydana gelmesidir. Bu hallerde suçun nitelikli halinden bahsedilir. Suça etki
eden nedenler suçun esaslı unsuru değildir; tali niteliktedirler. Esaslı unsur olmadan suç ortaya çıkmazken tali unsurlar söz konusu
olduğunda suç bakımından herhangi bir değişiklik meydana gelmez; ceza bakımından farklılıklar ortaya çıkar. Genel nedenler ve özel
nedenler olmak üzere 2ye ayrılır. Genel nedenler: (TCK Genel Kısım) takdiri indirim sebepleri ve haksız tahrik. Özel nedenler (TCK
Özel Kısım) her suç bazında özel olarak öngörülen sebeplerdir.
Objektif ya da sübjektif nitelikte olabilirler. Objektif nitelikte olanlar genelde vasıtaya, zamana, vasıtanın elverişliliğine vs. ilişkindir.
Örneğin yağma suçunun silahla işlenmesi ağırlaştırıcı nedendir, gece hırsızlık yapılması ağırlaştırıcı nedendir. Bunun dışında, ortaya
çıkan zararın ağırlığı da neden olabilir. Örneğin sonucu sebebiyle ağırlaşan yaralama suçu. Sonucu nedeniyle ağırlaşan bir yaralama
bakımından nitelikli suçun ortaya çıkabilmesi için, yüzde kalıcı iz bırakması Kanun’da nitelikli olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla ortaya
çıkan zararın ağırlığı da suça etki eden nedendir. Bunun dışında, mağdurun şahsiyeti de ağırlaştırıcı neden olarak ortaya çıkabilir.
Sübjektif sebepler kastın yoğunluğu, (örneğin, tasarlama) fail ile mağdur arasındaki ilişki, failin nitelikleri vb.dir.

A. Haksız Tahrik
Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde
verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
Ceza hukukunda bir kimsenin, gerçekleştirdiği bir fiil dolayısıyla sorumlu tutulmasının birinci ön koşulu bu fiilin bilerek ve isteyerek
(kast) gerçekleştirilmiş olmasıdır. Haksız tahrikin bir indirim sebebi olması şundan kaynaklanır: fiil hukuka aykırı olmaya devam
etmekle beraber kişinin hareketlerini kontrol etmesini zorlaştırıcı sebep mevcuttur. Bu öfke ve elemin kaynağı önemlidir:
gerçekleştirilen fiil muhatabın haksız fiilinden kaynaklanmalıdır. Tahrik dolayısıyla yapılacak “tahrik indirimi” bakımından hakimin
takdir yetkisi mevcuttur. Dolayısıyla haksız fiilin yarattığı etki ve ağırlığı bakımından değerlendirilir. Şartları:
1)

2)

3)

4)
5)

Tahrik edici fiil: (i) kime yönelik olması gerektiği konusunda tereddüt vardır. Tereddütsüz nokta, kişinin kendisine yönelik
gerçekleştirilen tahrik edici fiil dolayısıyla haksız tahrikten yararlanacağıdır. Tereddüt, başkasına yönelik tahrik edici haksız
fiilin bir başkası bakımından haksız tahrik indiriminin uygulanmasına yol açabilir mi? Bir başkasına yönelik olarak
gerçekleştirilen fiiller bakımından da haksız tahrik indiriminden yararlanılabileceği genel olarak kabul edilmektedir.
Fiil haksız olmalı: suç olması şart değildir; herhangi bir şekilde hukuk düzeniyle çelişmesi de yeterlidir.
 Tek başına meşru olan fiilin belirli bir işleniş itibarıyla haksız bir nitelik kazanması da söz konusu olabilir (hakkın kötüye
kullanılması benzeri). Bu noktada tartışma, hukuken aykırılık hali düzenlenmemiş olmakla beraber genel ahlaka ve adaba
aykırılığın yeterli olması bakımından Yirmi Sekiz Hocaya göre hukuken meşru kabul edilmeyen davranışlarla sınırlamak
gerekmektedir.
Kişi, haksız tahrik altında o suçu işlediği anda hiddet ve elem halinin devam ediyor olması gerekir.
 Haksız fiilin hemen ardından mı tepkinin gösterilmesi gerektiği konusunda: hiddet veya şiddetli elem hali, tahrik edici
fiilin ağırlığına göre değişir. Kategorik olarak anında tepki verilmesi gerektiğini söylemek mümkün değildir, somut olay
koşulları değerlendirilmelidir. Kişinin, fiili işlediği sırada o fiilin yarattığı hiddet ve şiddetli elem etkisi altında mı değil mi
incelenmelidir. Bu bakımından tahrik edici fiilin niteliği incelenmelidir. Örneğin babasının öldürülmesi kişide 10 yıl
sonra da şiddetli elem yaratıyor olabilir. Fakat küfretme bakımından aynı şekilde değerlendirme mümkün olmayabilir.
Fiilin muhatabı, haksız fiili işleyen kişi ve öfke arasında nedensel bir ilişki bulunmalıdır. Haksız fiil öfkeye sebep olmalı,
öfkenin sonucu olarak da suç işlenmiş olması gerekir.
Tepki mutlaka haksız fiilin failine yönelik olmalıdır.

Oran/ölçü bakımından; haksız tahrik altında işlenen suçun ihlal ettiği menfaat ile haksız fiil arasındaki oranı arayan yazarlar olmakla
beraber bu takdirde uygulama bakımından meşru müdafaadan farkı kalmaz. Haksız tahrik ile meşru müdafaayı ayıran en önemli
özelliklerden birisi de bu oranın haksız tahrik bakımından aranamayacak olmasıdır. Haksız tahrik altında işlenen suç hukuka aykırı
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olmaya devam eder! Çok açık orantısızlık halinde, haksız fiil ile tahrik altında işlenen fiil bakımından nedensellik bağının bulunmadığına
yönelik Yargıtay kararı var. Ayrıca Yargıtay, yağma suçlarında haksız tahriki kabul etmiyor.

B. Takdiri İndirim Nedenleri
Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet
hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. (2) Takdiri indirim nedeni
olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri
gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
Cezanın bireyselleştirilmesi, cezanın şahsi olmasından farklıdır. Cezanın şahsi olması yalnızca fiili işleyen kişinin fiilden sorumlu
tutulması iken cezanın bireyselleştirmesi, cezanın faile uygun hale getirilmesidir. Takdiri indirim nedeni uygulanması ve
uygulanmaması halinde hakimin her iki durumun da sebeplerini göstermesi gerekir.
21.02.2020

C.

Suça Etki Eden Nedenler Üzerinde Hata

Hakimin takdiri ağırlaştırılmış ceza vermesi mümkün müdür? Olması gereken hukuk bakımından hakime Kanun’da bile böyle bir takdir
yetkisi verilmemelidir.
Hata
Madde 30- (2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu
hatasından yararlanır.
Kişi fiilin unsurları üzerinde bir hataya düşerse kasıtlı sorumluluk söz konusu olmaz en fazla taksirli sorumluluk söz konusu olabilir.
Hatanın mazeret sayılabilmesi için esaslı unsurlara ilişkin bir hata olması lazım. Manevi unsur ortada olmadığı için suç
gerçekleşmeyecektir. Suça etki eden nedenler üzerinde hataya düşülmesi de mümkündür. Var olmayan bir suça etki eden nedenin var
zannedilmesi gibi durumların da doğuracağı hukuki sonuçlar vardır. Bir kimse aslında olmayan suça etki eden nedeni var zannederse:
(i)
(ii)

Hafifletici nedeni yokken var zannederse: bu hafifletici neden gerçekten varmış gibi bundan yararlanır.
Ağırlaştırıcı nedeni yokken var zannederse: o ağırlaştırıcı neden uygulanmaz.

Var olan bir suça etki eden nedenin fail tarafından yok zannedilmesi durumunda:
(i)
(ii)

Hafifletici nedeni varken yok zannederse: bu hafifletici nedenden yararlanır.
Ağırlaştırıcı nedeni varken yok zannederse: o ağırlaştırıcı neden uygulanmaz.

İtalyan hukukunda mağdurun yaşına ilişkin hatadan failin yararlanamayacağına ilişkin düzenleme var, özellikle cinsel istismar
hallerinde. TCK’da böyle bir düzenleme mevcut değil.
Suçun saikine (manevi unsura) ilişkin hata söz konusu olamaz. Örneğin canavarca hisle öldürmek ağırlaştırıcı bir nedendir. Ki şinin
canavarca hisle öldürdüğünün farkında olmadığı şeklinde savunuda bulunması mümkün değildir.
(A) Tasarlamada hata
Tasarlama sadece öldürme suçu için öngörülmüştür. Düşünce kastının bir türüdür. Yargıtay’ın tasarlama hakkındaki tanımları:
123-

soğukkanlıkla işlenmesi (kabul edilemez),
suç işleme konusunda sebat etme,
suç işleme fikrinden suçun işlenmesine kadar uzun bir süre geçmesi.  kişi bu suçu işlemekten vazgeçme imkanına sahip
olmasına rağmen sebat ediyor.

30/2 anlamında bir hata tasarlama bakımından da söz konusu olamaz fakat tasarlama ile ilgili hata bakımından tartışılan konu şu: failin
öldürmek istediği kişiyi uzun süre takip etmesi; pusu kurup öldürmesi fakat aslında tasarlayarak öldürdüğü kişinin öldürmek istediği
kişi değil bir başkası olduğunu fark etmesi halinde kişiyi tasarlayarak öldürmeden mi yargılamak gerekir?
-

bir kısım yazar, tasarlamayı fiilin işleniş biçimine ilişkin olarak kabul ediyor ve tasarlamaya ilişkin ağırlaştırıcı nedenin
uygulanacağını iddia ediyor.
bir kısım yazar da mağdurun, planın bir parçası olması gerekçesiyle tasarlamanın ağırlaştırıcı neden olarak uygulanmaması
oca H
katılıyor)
gerektiğini savunuyor. (Yirmi Sekiz
Yargıtay da uygulanmayacağını söylüyor.
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2. TEŞEBBÜS

Suç yolunun (düşünce-icra-tamamlanma-son bulma) geçirdiği aşamalarda ne zamandan itibaren cezalandırılabilir olduğunu ve ne
zamana kadar cezalandırılabilir olduğunu tespit etmek bakımından önem taşır. Suç yolu durumu, suç olmayan davranışlar
bakımından da geçerlidir. Gayrimeşru bir davranış (suç) söz konusu olduğunda nazara alınması gereken bir başka nokta da “işlenen
fiilin geldiği aşama noktasında Kanun’un verdiği tanım ile uyuşma”dır. Çünkü o an itibarıyla artık Kanun’a göre cezalandırılabilir bir
davranış söz konusu olur.
Suç yolu düşünce ile başlar. Sonrasında verilen kararın dış dünyaya yansıtılması icra suretiyle olur. İcra aşaması, gerçekleştirilen dış
dünyaya yansıyan davranış ve bunun sonucunda ortaya çıkan tipik neticenin gerçekleşmesi ile birlikte Kanun’da suç olarak tanımlanan
fiile uygun hale geldiğinde “tamamlanma” aşamasına gelinmiş olur. Bu aşamaya gelinmesi cezalandırma bakımından gerekli ve
yeterlidir.
Bazı suçlarda tamamlanma ve sona erme anları çakışır (ör. Öldürme suçu). Tamamlanma anı ile sona erme anının örtüşmediği hallerde
suç tamamlanma anından sonra belli bir süre daha devam edebilir. Örneğin, kişiyi hürriyetinden belirli bir süre boyunca mahrum
bırakılması halinde o suç tamamlanmış yani kanunen cezalandırılabilir olur fakat suç, hürriyetten yoksun kılma durumunun sona erdiği
anda sona ermiş olur.
Suç sona ermeden bu suça katılmak mümkündür ve suç sona ermeden bu davranışı gerçekleştirmeye devam eden kişiye ceza
uygulanacaktır. Teşebbüs açısından önemli olan suçun tamamlanmış olup olmadığıdır. Suç tamamlanmış ise artık teşebbüsten ve gönüllü
vazgeçmeden bahsedilemez – her ne kadar suç yolu kapanmamış olsa bile.
Teşebbüs ancak soyut suç hipotezine uygun olmama halinde söz konusu olabilir.
25.02.2020
Tamamlanmayı farklı şekilde izah edenler var: normla korunan varlığın ihlalini de tamamlanma anına dahil kabul edenler olmakla
beraber bu izah biçimi çoğu zaman mümkün ve pratik değildir. Bizim kabulümüze göre, biçimsel anlamda tamamlanma, yani soyut
suç tanımı ile gerçekleştirilen fiilin birbirine uygun olması yeterlidir. Tamamlanma, cezalandırılma için yeterlidir. İhlal tamamlanmadan
sonra bir süre daha devam edebilir. Son bulma anı ile tamamlanma anının çakıştığı haller de söz konusu olabilir. Suçun sona ermesi ve
tamamlanması ile ilgili en önemli nokta: suç sona ermeden suça iştirak edilmesi mümkündür; meşru müdafaada bulunulması
mümkündür. Davranış devam ettiği müddetçe Kanun’un o suç itibariyle uygulanması mümkündür.
Suçun devamı bakımından “ani suç - mütemadi suç/kesintisiz suç” ayrımı yapılmaktadır: ani suç, ihlalin anlık olarak gerçekleştiği suçtur
örneğin, öldürme. Kesintisiz suç, suçun tamamlanması için suçun düzenlendiği norm ile korunan varlık ya da menfaat ihlalinin, failin
davranışının sonucu olarak belirli bir süre daha devam ettiği suçlardır. Örneğin TCK 109 – kişiyi özgürlüğünden alıkoyma suçu.
Özgürlüğünden mahrum etme halinin belirli bir süre devam etmesi gerekir. Bu ihlalin niteliği ile ilgili farklı görüşler mevcut olmakla
beraber genellikle mütemadi suç tahrip edilemeyen – fiziki bütünlüğü ortadan kalkmayan varlıklar üzerinde işlenebilir. Kesintisiz suç,
suçun varlığı için gerekli olan asgari ölçüde devam ettirildiği anda tamamlanmış olur.
İradi davranış icrai veya ihmali şekilde gerçekleşebilir. Kişinin hürriyetinden mahrum bırakılması suçunun ihmali davranışla işlenmesi;
kişinin meşru amaçla özgürlüğünden mahrum edilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşturulması gerekmekle beraber bu yükümlülüğün
ihmal edilmesi şeklinde gerçekleşebilir. İradi davranışa bağlı olarak ihlal devam ettiği sürece, değişen bir kanunun uygulanması
mümkün olur; ayrıca, iradi davranışa bağlı olarak devam ettiği sürede suça iştirak edilmesi ve meşru savunma da mümkündür.
Bunun dışında, dava zamanaşımı süresi iradi davranışın sona erdiği anda işlemeye başlar. Son olarak suç devam ettiği sürece buna
karşı meşru savunmada bulunulabilir. Tamamlanma ile son bulma arasında gönüllü vazgeçme ve suç sonrası pişmanlık söz konusu
olamaz.
TCK’da iki tür zamanaşımı vardır: i) dava ii) ceza. Fiilin sona erdiği andan itibaren belirli bir
süre geçtikten sonra kişi hakkında kesin hüküm verilmemiş ise artık o kişiye karşı dava
açılması ve ceza verilmesi mümkün olmaz (dava zamanaşımı). Ceza zamanaşımı
bakımından, hüküm verildikten sonra cezanın belirli bir süre içerisinde infaz edilmemesi
halinde ortaya çıkar.
Gerçeğe uygun karar verilebilmesi bakımından dava zamanaşımı önem arz eder. İlaveten, toplumun hakkaniyet duygusunun tatmin
edilebilmesi bakımından suçun unutulmadan önce cezalandırılması önem arz eder. Kolektif intikam duygusunun önüne geçebilmek
açısından cezalandırmada kamusal menfaat mevcuttur. Birtakım fiiller bakımından zamanaşımı işlemez: örneğin işkence.
CMK’nın tanımladığı “suçüstü” kavramına bazı sonuçlar bağlanmıştır. Mütemadi suçlar bakımından bu suçüstü kavramının gündeme
gelmesi de söz konusu olacaktır. Mütemadi suçlarda ortada tek bir fiil vardır.
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Bazı suçlar ani şekilde işlenebileceği gibi mütemadi biçimde de işlenebilirler. Bunun gerçek anlamda mütemadi suçtan farkı, suçun ani
olarak tamamlanmış ve cezalandırılabilir olmasına rağmen bir şekilde suçun devam etmesidir. Örneğin kişiye damar yoluyla ilaç
verilmesi. İlk netice ortaya çıktığında cezalandırılabilir fakat zehirleme hali 1 hafta boyunca devam ettirilebilir. Örnekler: hakaret suçu,
konut dokunulmazlığının ihlali, cinsel suçlar.
Mütemadi suç değildir: kişinin yüzünde sabit bir iz bırakmak suretiyle bıçak ile yaralama. Burada yaralama suçu devam etmemektedir;
kalan iz suçun parçası değildir. Burada anlık bir suç söz konusudur.
Suça teşebbüs
Madde 35- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle
tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.
Teşebbüsü cezalandırma sebeplerinden en önemlisi suçu işleme iradesidir. Teşebbüsteki irade ile tamamlanmış bir irade bakımından
hiçbir farkı yoktur çünkü kimse suçu teşebbüste kalması maksadıyla işlemeye başlamaz. Tamamlanmış suç ile teşebbüs aşamasında
kalan suçu ayıran objektif anlamda “maddi unsur”dur. Suç tamamlandıktan sonra artık teşebbüs söz konusu olmaz! Tamamlanmama iki
şekilde ortaya çıkabilir:
(i)

Fail, işlemek istediği suçu oluşturan icra davranışlarına başlar fakat sonuna kadar götüremez. Örneğin, bilgisayarı çalmak
için eve girip çalamadan çıkma.
Fail, icra davranışlarını sonuna kadar götürmesine rağmen netice gerçekleşmeyebilir. Örneğin, öldürmek üzere ateş
ettikten sonra neticenin ortaya çıkmaması.

(ii)

Eski TCK, bununla bağlantılı olarak eksik teşebbüs – tam teşebbüs ayrımını yapıyordu. Tam teşebbüs (ii) daha ağır şekilde
cezalandırılıyordu. Yeni TCK’da bu ayrım bulunmamakla beraber cezalandırma bakımından neticenin gerçekleşmediği hallerde daha
fazla ceza verilmesi gerektiğine şüphe yoktur. Bu noktada hakimin takdir yetkisi söz konusu olacaktır.
Davranışın ne zamandan itibaren teşebbüs olarak cezalandırılabileceği hakkında tartışmalar var. Teşebbüs aşamasında kalmış bir suçun
cezalandırılma sebebi: sübjektif açıdan failin suç işleme iradesidir. Bu perspektif, hazırlık hareketlerinin dahi cezalandırılmasının
önünü açmaktadır. Objektif açıdan ise cezalandırmayı meşrulaştıran ortaya çıkan tehlikedir. Bu bakımdan failin mutlaka icraya
başlamış olması gerekir.


Ceza hukukunda zarar = zarar + potansiyel zarar (tehlike)

Objektif ceza hukukunda korunan menfaat ya da varlık ihlal edilmedikçe ceza verilmez. Salt sübjektifte irade varsa tam ceza; karma
sistemde ise irade mevcut olup varlık ihlali henüz yoksa cezada indirime gidilir. Bizim ceza hukukumuz bakımından da suçun temel hali
için öngörülenden daha hafif ceza ile cezalandırma söz konusudur. Bu konuda mutlak surette indirim öngörülmüştür.
Bir kısım yazar teşebbüsü ayrı, bağımsız bir suç olarak kabul eder. Bir kısım yazar da tamamlanmış bir suçtan ziyade hafifletici neden
olarak kabul etmektedir. Bu ikinci görüşün kabulü mümkün değil çünkü suça etki eden nedenler, suçun temel şeklinin tanımına ek
unsurlardır. Bu unsurlar cezayı artırabileceği gibi azaltabilir de. Oysa teşebbüs bir eksikliği ifade eder; ortada tamamlanmış bir suç
yoktur. TCK bakımından bunun ayrı bir suç olduğuna ilişkin görüş de kabul edilemez. Kanun’un teşebbüsü ayrı bir suç olarak
düzenlediği haller (hükümeti devirmeye teşebbüs) hariçtir. TCK 35, mahiyetine uygun düşen suçlar bakımından, ceza sorumluluğunu
genişletici bir işleve sahiptir. Normal şartlarda kişinin işlediği fiilin kanundaki suç tanımına uymaması halinde cezalandırılabilmesi
mümkün değildir. Ancak, TCK 35 sayesinde, Kanun’un belirli bir maddesindeki suç tanımına uygun olmamakla beraber ilgili madde
dolayısıyla ceza verilmesi mümkün olmaktadır. Cezalandırılabilir fiilin alanı icra başlangıcına kadar genişlemektedir: örneğin “ TCK 81
+ TCK 35 “ ile cezalandırılma. Dolayısıyla TCK 35, cezalandırılabilir fiilin başlangıcını da belirlemektedir. Teşebbüsten cezalandırılmak
için suçun icrasına başlanmış olması gerekir.
Hangi aşamadan itibaren kişi cezalandırılmaya başlanabilir? Düşünce aşamasında kişinin cezalandırılamayacağı açık. Dış dünyaya
yansıyan her davranış da cezalandırılabilir değildir.
28.02.2020
Ölüm sonucu ortaya çıkmadıkça öldürme suçu gerçekleşmiş olmaz. Fakat öldürme kastı mevcut oldukça bu davranışı basit bir yaralama
gibi değerlendiremeyiz. TCK biçimsel kanunilik ilkesini benimsediği için tamamlanmayan suçların da cezalandırılmasına imkan veren
bir düzenleme getirmelidir. (TCK 35) Özel kısımdaki norm ile TCK 35 bir araya geldiğinden tipik fiilin sınırları genişlemiş olur. Koşullar:
123-

İcraya başlanması
Suçun tamamlanmamış olması
Failin elinde olmayan sebeplerle tamamlanamama
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Failin elinde olan sebeplerle tamamlanmama hali gönüllü vazgeçme olur. Tamamlanmış suçtan gönüllü vazgeçme söz konusu olamaz
yani suç yolu kapanmamış olmalı. Suç yolu kapandıktan sonra olsa olsa etkin pişmanlık söz konusu olabilir ancak bu da yalnızca
birtakım suçlar bakımından öngörülmüştür.
Cezalandırılabilir bir teşebbüs ne zamandan itibaren söz konusu olur? TCK “doğrudan doğruya icraya başlanmasını” esas almaktadır. Bu
bakımdan, hazırlık hareketleri teşebbüs kapsamında değerlendirilemez. Hazırlık hareketlerinin icra başlangıcından ayrılması bu yüzden
önemlidir. Hazırlık hareketlerinin cezalandırılmama sebebi normun koruduğu menfaat açısından cezalandırmayı gerektirecek ölçüde
somut bir tehlikeden söz edilemez. Ancak, belli suçlar bakımından hazırlık hareketleri ayrı bir suç olarak düzenlenmek kaydıyla
cezalandırılabilir. Örneğin TCK 316.
Suç için anlaşma
Madde 316- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya
daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası
verilir.
(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.
Taksirli bir suçta teşebbüs mümkün değil çünkü suç işleme iradesi yok.
İcranın ne zaman başladığına ilişkin olarak ortaya konan teoriler:
1)

2)

3)

İltibasa yer vermeme ölçütü: en yol gösterici olanlardan biridir. Klasik okul tarafından ortaya konmuştur. Kişinin davranışının
iltibasa yer vermeyecek derecede suça yönelmiş olması halinde icranın başladığından bahsedilebilir. Eleştiri: manevi unsura
(kasta) ilişkin olarak o sonuca yönelik olup olmadığı belirlenemez. Cevap: hareketler failin faaliyet alanının sınırları içerisinde
kalıyor ise bu bir hazırlık hareketi; mağdurun hareketinin sınırları içerisinde kalıyorsa icra başlangıcı gerçekleşmiştir. Bu
noktada “faaliyet alanı”nı tespit etmek mümkün değildir.
Kuralın ihlalinin başladığı an icra başlangıcıdır: Tipik fiilin başladığı anda kural ihlali başlamıştır deniyor. Kural ihlalinin ne
zaman başladığını tespit etmek de çok kolay değildir. Özellikle serbest hareketli suçlarda aslında teşebbüs sayılması gereken
birtakım suçların teşebbüs sayılmaması sonucunu da doğurabilir. Eleştiri: tipik fiilin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan
hareketlerin gerçekleştirilmesinde de icra başlangıcı söz konusu olur.
Korunan varlığın doğrudan doğruya saldırıya uğraması anlamına gelecek davranış: somut olarak ortaya konması en zor olan
meselelerden birisi ihlal meselesidir.

03.03.2020
Gerçekleştirilen davranışın objektif bir değerlendirme sonucunda derhal böyle bir sonuca yol açacak olması gerekir. (İltibas görüşünde
olduğu gibi) eğer tereddüt varsa icra başlangıcının olmadığını kabul etmek gerekir. (faildeki suç işleme iradesinin ortaya çıkması ve
hukuki varlığın tehlikeye konulup konulmadığı) Failin taşıdığı amaç/yöneldiği hedef bir davranışa tek başına icra başlangıcı niteliğini
kazandırmaz!

Teşebbüsün unsurları
1)

2)

Manevi unsur: mutlaka kast olması lazım. En önemli tartışmalardan bir tanesi olası kast ile teşebbüs hükümlerinin bir arada
uygulanıp uygulanamayacağıdır. Bir arada olamaz. Teşebbüsten bahsetmek için kişinin belli bir sonucu hedef almış olması
(“doğrudan doğruya başlama”) gerekir. Yaralama ile öldürmeye teşebbüsü birbirinden ayıran şey kişinin kastıdır. Bu noktada
Yargıtay’ın değerlendirdiği kriterler geçerlidir.
Maddi unsur:
(i)
Pozitif unsur: icra hareketlerine başlanması + elverişli hareket

Elverişlilik: vasıtanın elverişliliği tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda elverişli bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığı da önemlidir. Hem objektif anlamda hem sübjektif anlamda söz konusu olabilir. Yalnızca belli
bir kişi tarafından kullanabilecek bir vasıtanın bu durumunun kişi tarafından bilinmesi (subjektif unsur)
nazara alınmalıdır.

Hareketin yetersizliği ve elverişsizliği ayrılmalıdır.
(ii)
Negatif unsur: Suç tamamlanmamış olacak: 2 şekilde ortaya çıkabilir: tam teşebbüs ve eksik teşebbüs
şeklinde. İcranın tamamlanamamasının failin elinde olmayan bir sebeple söz konusu olması lazım. Fail
kendi iradesi ile tamamlamaz ise gönüllü vazgeçme olur.

Çeşitli suçlar bakımından teşebbüs


Gerçekleşmesi öne alınmış suçlara teşebbüs olmaz (örneğin devleti devirmeye teşebbüs – buna teşebbüs olmaz.) bu hallerde
teşebbüs ile suç tamamlanmış olmaktadır.
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 Taksirli suçlara teşebbüs olmaz.
 İhmal suretiyle icra suçlarında da teşebbüs mümkündür. Sırf ihmal suçları açısından teşebbüs çok istisnaidir.
 Tehlike suçları bakımından gerçekleşmesinde engel yoktur. Örneğin tehdit mektubunun postada ele geçirilmesi.
 Sırf hareket suçlarında tam teşebbüs mümkün değildir. Neticenin gerçekleşmemesi bu suçlar bakımından söz konusu olmaz.
Yalnızca icra hareketlerinin tamamlanmamasında teşebbüs olur.

İŞLENEMEZ SUÇ
1)
2)

Suçun maddi konusu olmayabilir
Failin gerçekleştirdiği davranış elverişsiz olabilir

Bu elverişsizlik durumunda artık teşebbüs değil “işlenemez suç” söz konusu olur. Doktrinde yapılan mutlak elverişsizlik – nispi
elverişsizlik ayrımı: hiçbir şekilde sonuca ulaşması elverişli değilse mutlak; normal şartlarda elverişli olan bir durumun failin elinde
olmayan sebeplerle o an için elverişsiz hale gelmesi (örneğin ateş ediliyor fakat çelik yelek olduğu için ölmüyor.) nispi elverişsizlik söz
konusu olur. Mutlak anlamda elverişsizlik genel anlamda pek de doğru değil.
Elverişsizlik değerlendirmesi failin davranışı gerçekleştirdiği andaki şartlara göre yapılmalıdır. O an için mevcut elverişsizlik halinin
failce bilinmemesi teşebbüsten dolayı cezalandırılmayı gerektirir.
Bazen harekete başlandığı anda zaten elverişsizdir; bazen de icraya başlandıktan sonra elverişsizlik ortaya çıkabilir. Örneğin
parayı çalmak için bir yere girildikten sonra paranın başka biri tarafından kaçırılması. Bu durum teşebbüsü ortadan kaldırmaz.

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Gönüllü vazgeçme
Madde 36- (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin
gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait
ceza ile cezalandırılır.
Kişi, suçun icrasına başlamıştır. Gönüllü vazgeçmeden bahsedebilmek için mutlaka icra başlangıcı olmalıdır. Gönüllü vazgeçme,
teşebbüsten vazgeçmedir. Suçun tamamlanmış ise gönüllü vazgeçme değil etkin pişmanlık söz konusu olabilir. Teşebbüs 2 şekilde (tamkısmi) gerçekleşirdi, her ikisi için de gönüllü vazgeçme kabul edilmektedir. Vazgeçme hem aktif davranışla hem ihmalle gerçekleşebilir.
Gönüllü vazgeçmede ruhani bir pişmanlık vb. aranmaz. Gönüllülük kriteri: kendi iradesi ile vazgeçiyor olması. O suç fiilini sonuna kadar
götürebilme imkanına sahipken bundan vazgeçme. Sebebi önemli değil. Suçu sonra işlemek üzere erteleme halinde bile gönüllü
vazgeçme olur. Fakat, polis sireninin sesi duyulduğu için; mağdur karşı koyduğu için vb. hallerinde kendi iradesi dışında bir sebep araya
girmiştir. Polis örneğinde şu ayrımı yapmak lazım: somut durum yokken vazgeçme ile somut olayda yakalanabileceği şartlar
gerçekleştiği için vazgeçme farklıdır.
Gönüllü vazgeçmeye ceza verilmemesinin sebebi: tehlike somut bir sonuca dönüşmeden ortadan kalkmıştır.
Önceki kanunda sadece icra hareketlerinin tamamlanmaması gönüllü vazgeçme olarak nitelendiriliyordu. Hareketlerin tamamlanıp da
neticenin gerçekleşmemesi hali yeni Kanun ile gönüllü vazgeçme kapsamına sokuldu. Burada bir sıkıntı var; esasen sadece icra
hareketleri tamamlanmadıkça gönüllü vazgeçme olmalı. Çünkü örneğin, birini öldürmek üzere hareket edip yaraladıktan sonra gidip
doktor çağırılması halinde gönüllü vazgeçmenin kabul edilmesi hakkaniyete aykırıdır. Bu halde yaralamadan ceza alınır ama öldürmeye
teşebbüsten alınmaz.
10.03.2020

3. İŞTİRAK
Bir suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesini ifade eder. Birden fazla kişinin suça katılma biçimine göre farklı iştirak türleri
mevcuttur. En temel ayrım, zorunlu iştirak – muhtemel iştirak ayrımıdır. İlkinde, birden fazla suç işleyen kişinin olması kaçınılmazdır.
Bunu zorunlu kılan şey kanuni düzenleme bazen de işin doğası gereğidir. Örnek, örgüt için en z 3 kişi bulunmalı. Fiile birden fazla kişinin
iştirak etmesi zorunluluğu hepsinin kanun tarafından cezalandırılacağı anlamına gelmez. Örneğin tefecilik suçu. Normal şartlarda en az
2 kişi (alan ve veren) olmalı. Kanun bunlardan yalnızca parayı vereni cezalandırır. Muhtemel iştirak halinde, en az iki kişinin suça
katılması gerekir (TCK 37). Normal bir failin tek başına gerçekleştirebileceği bir suçun birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesidir.

Muhtemel iştirak
İştirak konusundaki tartışma bu kişilerin cezalandırılmasının esasının ne olduğu yönünde ve nasıl cezalandırıldıklarına ilişkin.
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İştirak, suç yolunun farklı aşamalarında ortaya çıkabilir. Suçun düşünce aşamasında bir araya gelme söz konusu olursa, örneğin birden
fazla kişi tarafından planlanması, karar verilmesi mümkündür. Suçun icra aşamasında da işbirliği söz konusu olabilir. Ancak, suçun sona
erdiği andan itibaren iştirak mümkün olmaz. Suç sona erdikten sonra suçu işleyenlere yapılacak katkı, başka bir suça vücut verebilir
ancak diğer suçtan sorumlu tutulmayı gerektirmez.
İştirakin cezalandırılmasına ilişkin tartışmanın özü: birine silah vermek ya da git öldür demek/telkinde bulunmak TCK hükümleri
çerçevesinde tek başına cezalandırılabilir bir fiil değildir. İştirakteki sorumluluğun özü: belirli amaca yönelik faaliyet söz konusu. Bu
amaç, belirli bir suç tipindeki sonucun gerçekleşmesidir. Kişi, sadece kendi gerçekleştirdiği davranış sonucundan değil; aynı amaca
yönelik gerçekleşen başka davranışlardan sorumlu tutulur. Aynı amaca yönelik olarak ortak irade ile gerçekleştirilen fiil dolayısıyla
artık her biri için yaptığı bireysel katkıdan sorumlu olmadıkları söylenemez. Hepsinin cezası aynı olmayabilir ama hepsi örneğin
öldürme suçunu işlemiş kabul edilir. Bir kimse kanunda suç olarak öngörülmüş bir fiilin işlenişine bilerek ve isteyerek katılırsa diğer
katılanların bundan haberinin olup olmamasının bir önemi yoktur.

İştirakin cezalandırılmasının esası ile ilgili teoriler:
(I) Nedensellik teorisi. Şartların eşitliğine dayanır. (doğal nedensellik anlayışı) Sonucun olmazsa olmaz şartı niteliğindeki bütün
şartlar aynı derecede o sonucun sebebidir ve bunlar arasında ayrım yapmak mümkün değildir. Bir sonucun olmazsa olmaz
şartının tespiti, onu çıkardığınızda bu sonuç gerçekleşmezdi diyebilmektir. İştirakte buna benzer bakış açısı: birden fazla kişi
tarafından aynı amaca yönelik gerçekleştirilen birden fazla davranıştan her biri bir araya gelerek sonucu oluşturmaktadır.
a. Eleştiri 1: suça katılanlardan birinin gerçekleştirdiği davranışın gerçekten sonuca katkı sunup sunmadığını tespit
etmek zordur.
b. Eleştiri 2: tek başına bu faaliyetlerin hiçbiri tipik değildir; bunların eşit olarak kabul edilmesini engeller.
Nedensellik teorisi öze ilişkin kanunilik ilkesinin geçerli olduğu sistemlerde söz konusu olur. Öze ilişkin kanunilik ilkesi, bir
kimsenin cezalandırılması için gerçekleştirdiği davranışın kanunda suç olarak düzenlenmiş olması şart değil; önemli olan
antisosyal karakter. Suça katılan bir kimsenin böyle bir sistemde cezalandırılması için ayrı bir düzenlemeye gerek yoktur
çünkü suç işlemeye yönelik bir davranış anti-sosyal bir davranıştır. Bir, bizde biçimsel kanunilik ilkesi geçerli – bu yüzden
olmaz. İki, tek başına maddi katılmayı iştirak için yeterli fakat iştirakten cezalandırma için yeterli kabul edemeyiz.
Cezalandırma için suça iştirak iradesine gerek vardır. (örneğin av tüfeği domuz öldürmek için verilir fakat bu tüfek adam
öldürme için kullanılırsa maddi katkı vardır fakat suça iştirak iradesi yoktur)
Biçimsel kanunilik ilkesinin geçerli olduğu sistemde failin daraltıcı anlayışı hakimdir. Elverişli fiili işleyen kişi fail kabul edilir.
Tipik fiili gerçekleştirmeyen kişi fail olamaz. Failin genişletici anlayışı: suça o veya bu biçimde katlan herkes o suçun failidir.
Kanunda tipik fiilin işlenişine katılanları cezalandırılacak birtakım hükümler konulmuştur. TCK 37-41. Böyle olunca
azmettirmenin kanunda düzenlenmesinden itibaren cezalandırılabilirlik söz konusu olacaktır.
(II) İştirakin ikincilliği: ortada bir esas fiil ve esas fail olması gerekir. İştirak edenler sadece bu esas failin işlediği esas fiile
katıldıkları için cezalandırılırlar.
a. Bunu savunanların bir kısmı: esas fiilin hukuka aykırı olması gerekir
b. Bir kısmı: hukuka aykırı ve kasıtlı olması gerekir
c. Bir kısmı: Tipik olması yeterlidir
d. Diğer bir kısmı: Esas failin hukuka aykırı bir fiili işlemiş olması ve hatta cezalandırılabilir olması gerekir.
Yeni TCK büyük ölçüde bu teoriyi esas alır. Tartışma yok ki iştirake ilişkin norm tipikliğin alanını genişletiyor. Fakat
cezalandırılabilir olmanın şart koşulması halinde sıkıntılar ortaya çıkar:
-

Tipik fiili kimsenin tek başına gerçekleştirmediği ve hepsinin tipik fiilin bir kısmını ayrı ayrı ortaya koyduğu durumlarda
çözümsüz kalır.
Tipik fiili işleyen kişi isnat edilebilir değilse çözümsüz kalır.  Dolayısıyla ortaya “dolaylı faillik” kurumu çıkar, TCK 37/2: “Bir
kimseyi araç olarak kullanmak.”
Özgü suçlar bakımından, özgü suça katılanların özgü fail niteliğini taşıması noktasında sorun çıkar. TCK’ya göre özgü suça,
özgü fail niteliğine sahip olmayanlar sadece azmettiren ya da yardım eden olarak katılabilir. Çünkü, tipik fiili gerçekleştiren kişi
bu özellikleri taşımıyor ise esas fiil ve esas fail ortaya çıkamaz. Dolayısıyla, özgü suçun faili bu suçu işlemez de bu nitelikleri
taşımayan birine işlemesi için yardım eder ise özgü fail olarak cezalandırılmayacaktır. –> Yirmi Sekiz hoca buna katılmıyor. Özgü
suçun failine, bu niteliklere sahip olmayan bir kişi katılır ise sorumlu tutulabilir iken (ikincil anlayış doğrultusunda) özgü fail
olay içerisinde mevcutsa tipik fiili onun gerçekleştirmesi de şart değildir; bu niteliklerin ve suçun farkında olarak suça iştirak
edenlerin de özgü fail gibi cezalandırılması gerekir.
(III) Çok failli kanuni tip anlayışı: ortaya yeni bir “çok failli kanuni tip” çıkıyor. Esas bir fiile gerek yok çünkü önemli olan yeni
çıkan bu tipe göre kişinin davranışının uygun olup olmadığıdır. Özgü fail bu işe girdiğinde nasıl iştirak ettiğinin önemi yoktur,
ortada özgü suç vardır. Dolayısıyla o azmettiren olup fiili işleyenin bu özellikleri taşımayan birisi olması mümkündür. Yeni
kanuni tip içerisindeki bir davranışa katılan herkes cezalandırılabilir olur; mesele esas bir fiil ya da fail olması değildir artık.
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Dolayısıyla, cezalandırılamayan birisine suç işlettirilirse dolaylı failliğe gerek yoktur çünkü zaten işlettiren kişi suçu
işleyendir. Parça parça herkes işlediğinde de her biri katkısı oranında sorumlu tutulur.
TCK, ikincil anlayışı kabul eder.  “Madde 40- (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.”
24.03.2020
RECAP
2 türlü iştirak var. zorunlu iştirak ve muhtemel iştirak.
Biçimsel kanuniliğin geçerli olduğu bir sistemde cezalandırılabilen kişiler yalnızca kanundaki suç tipini işleyenlerdir. Bu tip bir sistemde
iştirakin cezalandırılabilmesi için iştirakin kanunda düzenlenmesi ve suç tipi ile tipik fiili düzenleyen hükümler bir arada iştirak edeni
de sorumlu tutmayı sağlar.

İştirak edenlerin sorumluluğunun belirlenmesi
İki türlü görüş var:
1)
2)

Eşit sorumluluk esası: suça şu veya bu şekilde katkı sağlayanların hepsi eşit olarak sorumlu tutulurlar. Hakim gerekirse
bunların bir kısmının cezasında indirim yapabilir. (ör. İtalya)
Kademeli sorumluluk esası: asli ve feri iştirak vardı eski kanunda. Artık kanunun lafzında açıkça adı geçmese de burada da
fiilen böyle bir ayrım yapılmakta. (ör. Türkiye)

İştirak için zorunlu olan asgari unsurlar
Her iki iştirak türü açısından da ortak olan şart: 1) birden fazla kişinin katılması. Dolayısıyla tek failli suç söz konusu ise (ör. Hırsızlık)
en az iki kişinin bu suça katılmış olması lazım. Faillerin çokluğu olarak bahsedilen kurum burada teknik anlamda fail çokluğunu değil
birden fazla katılımcıyı ifade eder.
Dolaylı faillik meselesi: iştirakin ikincilliği anlayışına göre ortada bir esas fiil ve esas fail olmalı. Diğer ortaklar buna katılımları oranında
cezalandırılırlar. Almanya’da savunulan bu görüşü savunan bir takım yazarlar kişinin hem kusurlu hem cezalandırılabilir olmasını da
arar. Bu görüşün handikaplarından birisidir bu. Dolayısıyla bu anlayıştan ortaya çıkan “dolaylı faillik” (TCK 37/2) kurumu gündeme
geliyor. Örneğin kişi annesine karşı suç işlediğinde sorumlu tutulamıyor ise esas fiil ve faile katılanlar da cezalandırılamayacaktır. Bu
sorunu dolaylı faillik kurumu ile çözmeye çalışmışlardır. Bizim kanunumuz ikinci görüşü savunuyor fakat cezalandırılabilir olmayı
aramıyor ve dolaylı failliği de kabul ediyor. Burada önemli nokta, isnat yeteneği olmayan kişiler bakımından araç olarak kullanılmaları
halinde daha fazla cezanın öngörülmüş olmasıdır. (isnat sonra anlatılacak)
Birden çok kişinin katılımı farklı şekillerde, farklı aşamalarda olabilir. Örneğin hazırlık hareketleri ve icra hareketleri farklı kişi
tarafından ya da icra hareketleri iki farklı kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Bunun haricinde bir kısmı maddi anlamda bir kısmı manevi
anlamda katılabilir. Ayrıca, bir kısmı icrai davranış ile bir kısmı ihmal ile katılabilirler. İcrai bir suça ihmali hareketle katılmanın örneği,
hırsızlık suçunda kapıyı kilitlemeyen güvenlik görevlisinin katılımı. Ancak, ihmali suçlardan sorumlu tutulabilmesi için kişinin bir
yükümlülüğü olması lazım. İştirakin ihmali davranışla gerçekleşebilmesi bakımından bir kısım yazar yükümlülüğü olmayan kişinin
sorumluluğu tutulamayacağını; bir kısım yazarsa yükümlülüğü bulunmasa da iştirak iradesi varsa sorumlu tutulabileceğini
savunuyor. Yirmi Sekiz Hoca’ya göre yükümlülüğü bulunmalıdır.
2)suçun işlenmesi. Ortada cezalandırılabilir bir suç yoksa iştirakten de bahsedilemez. Cezalandırılabilir fiilin başlangıcı icra
başlangıcıdır dolayısıyla teşebbüstür. Therefore, 40/3’e göre iştirakten sorumlu tutabilmek için en azından teşebbüs aşamasına varmış
olması gerekir. Bu aşamaya kadar yapılan şeyler tek başına cezalandırılmaya yetmez. Teşebbüse iştirak olur ama iştirake teşebbüs
olmaz! Fakat bazı kanunlar bunu cezalandırıyor (ör. Almanya) ama daha az ceza ile. İtalyan hukukunda ise bu hallerde güvenlik tedbiri
uygulanıyor. Dolayısıyla burada ceza hukukunun kötü iradeyi cezalandırılabilir kabul etme anlayışı ortaya çıkıyor. Bizim hukukumuzda
bu halde cezalandırmanın istisnaları var: örneğin suç işlemeye tahrik (TCK 214) suçu ve TCK 316. Bunlar haricinde teşebbüs aşamasına
gelmeden cezalandırılmıyor.
3)birden fazla kişinin katkısının olması lazım: kişinin suçun işlenmesine nedensel anlamda katkı verip vermediğini tespit
bakımından: kişinin sorumlu tutulabilmesi için birtakım kriterler var. (i)dış dünyaya yansıyan davranış (ii) bu davranışın suça katkı
sunması. Katkı sunma suç yolunun farklı aşamalarında gerçekleşebilir. Suç sona erene kadar suça iştirak edilebilir. Suç yolu kapandıktan
sonra suça iştirak edilemez fakat suçun planlanması aşamasında suçun işlenmesinden sonra yardım edileceği vaadinde bulunulmuş
ise durum farklıdır. Yardım vaadinde bulunmak manevi bir iştiraktir. (ör. Öldürdükten sonra faili saklayacağına söz vermek) Bu suça
iştiraktir çünkü faili teşvik etmektedir.
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Kişinin dış dünyaya yansıyan davranışının işlenen suça bir katkısı yoksa cezalandırılamaz. Katkı sunduğu andan itibaren bütün suçtan
sorumludur. Cezai sorumluluğun şahsiliği sebebiyle katkısı olmayan kişinin sorumlu tutulması başkasının fiilinden sorumlu olmak
anlamına gelir. Suçun somut anlamda işleniş biçimini etkilemeyen bir katkı iştirak olarak nitelendirilemez. Örneğin suç işleyen birini
alkışlamak. Bu azmettirme değildir çünkü azmettirme hiç suç işlemeyecek bir kişiyi suç işlemeye kalkındırmak veya suç işleme kararını
kuvvetlendirici nitelikte hareketlerdir. Manevi katkı da azmettirme, teşvik vs. şeklinde olabilir. Manevi katkının suçun işlenmesi
ihtimalinde ciddi bir etkisi olması lazım.
Suçun işlenişine maddi anlamda katkı sunan bir kişinin ne zaman cezalandırılabilir olduğuna dair teorik görüşler var:
(i)

(ii)

(iii)

Şart teorisi: kişinin davranışı o sonucun ortaya çıkmasının olmazsa olmaz şartı ise iştirak etmiş
sayılır. Kabul edilebilir bir düşünce değil çünkü ceza sorumluluğunu daraltıyor. Tipik örnek:
hırsızlığa giden 3 kişi var birinin uzmanlığı kasayı açmak. Ama gittiklerinde kasa açık ise ona gerek
kalmadığı için cezalandırılmaması söz konusu olamaz. Çünkü katılımı ile suçun işlenmesine katkı
sağladığı kesin. Buradaki ölçüt “katılanın katkısı olmasa da diğerleri harekete geçer miydi”
ölçütüdür. Eğer yine de harekete geçecek idilerse iştirak yoktur. Vice versa. Ancak bununla da sorun
çözmek zordur. Çünkü bunun tespiti oldukça zor. Burada başka bir sorun da katılan kişinin vasıta
sağlamış olup da faillerin bu vasıtayı kullanmadan suçu gerçekleştirmiş olmalarıdır. O vasıta
kullanılmasa bile o kişinin cezalandırılması gerekecektir. Fakat, eğer o vasıta olay yerine bile
götürülmemiş ise katkısı olduğu söylenemez. Olay yerine götürülüp de kullanılmazsa iştirak vardır
denir.
Sadece “yapılmasaydı şuç işlenmezdi” denilen hareketler değil; bunların yanında “yapılmasaydı
farklı şekilde gerçekleştirilecekti, farklı bir iş bölümü yapılacaktı” vb. denildiği hallerde de iştirak
olduğunu kabul eden bir görüş var.
Başka bir ölçüte göre de ortada somut suç planı varsa, buna dahil olan davranışların hepsi iştirak
kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin soygundaki gözcüye hiç gerek kalmasa bile o planda gözcü
yer aldığı için onun cezalandırılması gerekir. Burada suç planı nazara alınamaz çünkü bazen suç
planında hiç var olmayan bir iştirak de söz konusu olabilir.

Eğer kişinin sunduğu katkı olmazsa olmaz ise şüphesiz iştirak vardır. Bunun haricinde fiilen suçun işlenmesini kolaylaştırmış ise
iştiraktir. Bunun da ötesinde, fiilen kolaylaştırmamış olsa bile suçun işlenmesini kolaylaştıracak destek (güven verme) sağlıyor ise
iştirak vardır.
Maddi iştirakte de manevi iştirakte de:
12-

Suçun işlenme ihtimalini etkiliyor ve
Suçu destekleyici nitelikte olması gerekir.

27.03.2020
Hem maddi iştirak hem manevi iştirak açısından katılımın, suçu desteklemesi, suçun işlenmesini muhtemel hale getiriyor olması gerekir.
İştirakten söz edilebilmesi için maddi unsurun yanında bir de manevi unsur (iştirak bilinci ve iradesi) bulunması gerekir. Yani
kusurluluk iştirak açısından da bulunmalı.
Önceden anlaşmış olmak şart değil. Suçun işlenişi anında da suça iştirak etmek mümkün. Fakat, iki kişinin birbirinden habersiz şekilde
aynı suçu işlemeye yönelik hareketleri gerçekleştirmeleri iştirak kapsamında kabul edilemez. Bunun haricinde iştirak edenlerin bütün
şeriklerden haberdar olması gerekmez. Bu iradenin ortaklardan biri tarafından yönetilmesi yeterlidir; faillerden birinin aldığı
yardımı bilmemesi fark etmez.
Sonucun istenmiş olup olmaması tartışması: devlet kamu görevlilerinin suçluları ortaya çıkarmak için birtakım kişileri suç işlemeye
azmettirmesi halinde gerçek anlamda bir iştirak iradesi var mı yok mu tartışılır. ( tahrikçi ajan) farklı görüşlerden bir kısmı diyor ki
burada tahrikçi ajan işlediği her fiilden sorumlu olmalı. Eğer işlenmesinde kusuru varsa ve engellenmesi için gerekeni yapmadıysa
sorumlu tutulmalıdır. Bizim mevzuatımızda sorumluluğu ortadan kaldıran bir hüküm söz konusu değil. Kamu görevlisinin bu amaçla
olsa bile suç işleme yetkisine sahip olacağı düşünülemez. Burada sorumluluk tamamen somut olay şartlarına göre değerlendirilmeli.
Gönüllü vazgeçmenin söz konusu olduğu da kabul ediliyor. 41/2: suçun ortaklarından biri gönüllü vazgeçmiş ve bu suçun işlenmemesi
için bir gayret göstermiş; bu gayret dışında başka bir sebeple işlenememiş ya da bu gayrete rağmen işlenmiş ise sorumluluk ortadan
kalkar. Tahrikçi ajanın da bir gayret sarf etmesi gerekir! Gayret göstermezse sorumlu tutulur. Örgüte üye olmaktan sorumlu tutulmasına
gerek yoktur. Tahrikçi ajanın o örgüte üye olma iradesinden bahsedilemez. Sadece örgütün işlediği suçlara katılıp katılmama konusu
tartışılabilir. Bu suçlar bakımından da iştirakten bahsedilebilmesi için iştirakin koşullarının gerçekleşmesi lazım. Tahrikçi ajanın
sorumluluğu bakımından tahrik edilenin de sorumluluğu tartışılmalı. Bu bakımdan en az teşebbüs aşamasına gelinmiş olunmalı.
Tahrikçi ajanın çabası sonucunda suç önlenmiş ise tahrik edilen teşebbüsten yargılanacaktır.
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İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
Madde 41- (1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.
(2) Suçun;
a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması,
b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması,
Hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.
İştirakle ilgili olarak tartışılan konulardan biri: suçun işlenişi sırasında meydana gelen bazı durumlardan dolayı başka bir suçun
gerçekleşmesi ya da kararlaştırılandan daha ağır bir sonuç ortaya çıkması halinde kimin hangisinden sorumlu tutulacağı konusu. Bir
kısmı objektif olarak hepsini sorumlu tutuyor, bir kısmı kararlaştırılan sınırlar içerisinde kalıp kalmadıklarına göre bir ayrım yapıyor.
İtalyan ceza kanunu böyle bir durumda bütün ortakları sorumlu tutuluyor ancak daha ağır sonuç ortaya çıkması halinde doğrudan onu
ortaya çıkaran dışındakiler bakımından indirime karar veriyor.



Baştan kararlaştırılan hareketlerin sınırları içerisinde kalınıyor ise sadece o kişi değil, bunu bilen herkes sorumlu tutulur.
Sınırın dışına çıkılmış ise sadece o davranışı gerçekleştiren kişi bundan dolayı sorumlu tutulur.
Belirli bir vasıtanın kullanılması kararlaştırılmış ve bu vasıta sebebiyle daha ağır bir sonuç ortaya çıkmışsa bu sonuç da
öngörülebilir bir sonuç olduğu için ağırlaşan neticeden iştirak eden kişinin de sorumlu tutulması gerekir.

Taksirli suçlar bakımından iştirakin söz konusu olup olmayacağı tartışmalıdır. TCK bakımından mümkün değil. (40.madde) Kasıtlı suça
da taksirli iştirak söz konusu olamaz çünkü iştirak için iştirak bilinci ve iradesi gerekir.

Özgü suça iştirak
Özgü fail niteliğini taşıyan kişinin bu suça katılmış olması gerekir. Bu niteliğe sahip olmayan kişilerin suça iştirak etmeleri halinde
sorumluluklarının belirlenmesi bakımından, çok failli yeni bir kanuni tipin yaratıldığı düşünülürse tek bir özgü failin bu suça katılması
sebebiyle diğer kişiler bakımından da sorumluluğu genişletir ve suç tipinin oluştuğu kabul edilir. Özgü fail niteliğini taşımayanlar da
iştirak edebilir.
İştirakin türünün ne olduğu 40/2’ye göre:
Bağlılık kuralı
Madde 40- (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin
cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır.
(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya
yardım eden olarak sorumlu tutulur.
Bazı suçlar bakımından bu niteliklere sahip olmasa da fail olarak cezalandırılabileceği düzenlenmiştir (örneğin işkence suçunda).
Bu durumda iştirak edenin failin özgü fail niteliğini taşıdığını bilmesi gerekir. Bu noktada, olması gereken sıfatı bilmeden iştirak
edenlerin özgü suçtan dolayı sorumlu tutulmamalarıdır. Özgü fail sıfatına sahip olmayan kişi tarafından işlendiğinde, fiil hiçbir suç
oluşturmuyor ise iştirak edenin de sorumlu tutulmaması gerekir.
31.03.2020
Maddi ve manevi olmak üzere iki türlü iştirak edilebilir. Kanun’da asli-feri iştirak ayrımı olmamakla beraber 2 türlü katılma biçimi söz
konusudur. 37.maddede düzenlenen faillik (maddi iştirak) ile 38. Maddede düzenlenen azmettirme (manevi iştirak). Bunların dışındaki
iştirak “yardım etme” adı altında düzenlenir ve cezada indirim yapılır.
Faillik
Madde 37- (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.
(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun
işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.
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 İki kişinin de fiil üzerinde hakimiyet kurması gerekir. 2 şekilde ortaya çıkabilir: ikisi de tipik fiili gerçekleştirebilir ya da
doğrudan doğruya suçu beraber işleyebilirler. Bu ikincisinde kişi tipik fiilin işlenişine bizzat katılmamakla beraber öyle bir
katkıda bulunur ki suçun faili sayılır. Bu durum yardım etme değil faillik olarak değerlendirilir. Ör. H, A’yı bıçaklayacakken F’ın
A’nın kollarını tutması.
Azmettirme
Madde 38- (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.
(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar
artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı
aranmaz.
(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına
hükmolunabilir. Diğer hallerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.






Dolaylı faillikte araçlık söz konusu olduğu için özgür irade ile suça katılma söz konusu olmaz.
Azmettirme: azmettirilen kişideki ilk suç işleme düşüncesinin ortaya çıkarılmasıdır. Azmettirmenin de türleri vardı.
Azmettiren kişi kendi yararına suç işlenmesi için birini azmettirebilirdi (vekalet) ya da failin yararına bir şey yapılması için
azmettirebiliyordu. Azmettirilenin yararına olduğu zaman indirim sistemi olarak düzenleniyordu. Yeni Kanun’da bu ayrım yok.
Azmettirmeye azmettirme de söz konusu olabilir. Her ikisi de azmettirmeden dolayı cezalandırılır.
Şahısta hata söz konusu olduğunda azmettirenin de failin de sorumluluğu değişmez.

Yardım etme
Madde 39- (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan
yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı
indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.
(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat
etmek.
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.










Suçun işlenmesine sunulacak katkının tipik olması gerekir. Kişinin sorumlu olabilmesi için davranışın m.39’da sayılanlardan
birine dahil olması gerekir.
Azmettirme < teşvik etmek < suç işleme kararını kuvvetlendirmek
Teşvik etmek: suç işlemeyi düşünen bir kişiyi suç işleme kararını aldırmak
Fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek: suçun sona ermesinden önce katılma olabilir. Fakat suç
işlendikten sonra yardım vaadinde bulunulması suç işleme kararını kuvvetlendirme niteliğinde değildir, başka bir suça vücut
verebilir. Vaat edilen yardım gerçekleştirilmesine gerek yoktur, vaat cezalandırma için yeterlidir.
Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek de manevi niteliktedir. Fiilin işlendiği sırada yol gösterme taşıdığı öneme
bağlı olarak 37.maddeden cezalandırılmayı gerektirebilir.
Fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak maddi niteliktedir. Fiilin işlenilmesinde kullanılması: birebir tipik fiilin
işlenmesinde kullanılması gerekli değildir. Örneğin hırsıza verilen merdiven götürülmemişse yardım yoktur. Merdiven
götürülür ama ihtiyaç kalmazsa iştirak edilmiş olur.
Fiil işlenirken yapılırsa m.39/2/c kapsamında icrayı kolaylaştırma ya da m.37’ye göre doğrudan doğruya birlikte
işleme olabilir.

Zorunlu iştirak (Çok failli suç)
Çok failli kanuni tip. Çok failli suç zorunlu iştiraktir. Örneğin suç işlemek amacıyla örgüt kurma fiili (TCK 220) en az 3 kişinin
bulunmasını gerektirir. Bazı hallerde de kanun koyucu katılanlardan yalnızca birini cezalandırır. Örneğin tefecilik suçu. Tefeci veren ve
parayı alan olmak üzere en az 2 kişinin katılımı zorunludur. Ancak yalnızca tefeyi veren cezalandırılır. Buna karşılık, rüşvet alan ve
rüşvet verenin her ikisi de cezalandırılır. Tartışma konusu: tefeyi alan azmettirmeden cezalandırılabilir mi? Kabul edilen bir durum değil
çünkü tefeyi alan cezalandırılmak istenseydi kanunda düzenlenirdi zaten.
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İştirak halinde işlenen bir suçta suça etki eden ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenlerin bütün failler bakımından sonuç doğurup
doğurmayacağı tartışmalıdır. Şahsi nedenler ile fiili nedenler arasında bir ayrım yapılır. Şahsi nedenden yalnızca bundan etkilenen
kişini kendisi yararlanır. Aynı sebepten birden fazla kişi etkilenmiş ise hepsi yararlanır.

İÇTİMA
Kanun koyucu birden fazla fiile tek ceza verebilir. Ceza sorumluluğunu daraltıcı bir nitelik taşır. İki türlü içtima vardır: (i) suçların
içtimaı (ii) cezaların içtimaı (TCK’da buna ilişkin özel bir düzenleme yok, kişi işlediği suçların cezalarını ayrı ayrı çeker) Bizi ilgilendiren
suçların içtimaı/toplanması. İçtima kanuni bir düzenlemeye dayanmalıdır.

1. Bileşik suç (mürekkep suç)
Bileşik suç
Madde 42- (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür
suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.  her iki suçtan ceza verilmez. Birleşik suçtan sorumlu tutulur.







Ortada 2 farklı suç vardır. İki şekilde ortaya çıkabilir: birinin diğerinin unsurunu oluşturması ifadesi tartışmalıdır. Tipik örneği
yağma suçudur. (hırsızlık + maddi veya manevi cebir) burada aslında iki suç birleşerek 3. bir suçun unsurlarını
oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu suçlar birbirinin unsuru değil başka bir suçun unsurudurlar. Diğer şekli, bir suçun diğerinin
ağırlaştırıcı nedenini oluşturmasıdır. Örneğin yağmanın konutta işlenmesi bir nitelikli haldir. Dolayısıyla konut
dokunulmazlığı ihlali, yağma suçunun nitelikli hali haline geliyor. Yani konutta yağma suçu işlenirse bu iki suçtan ayrı ayrı
değil yalnızca yağmanın ağırlaştırılmış nitelikli halinden sorumluluk doğacaktır.
Burada kanuni bir birleşme olması şart. Kişinin bir amaç suçu işlemek için araç suçu işlemesi halinde bileşik suç söz
konusu olmaz.
Bileşik suçu unsurlarına ayırmak mümkün olmaz. Bileşik suçun tamamlanması bakımından nazara alınacak tipik fiil onu
oluşturan suçların tamamlanma anına bağlıdır. Mal alındığında yağma suçu tamamlanmış olur. Teşebbüs bakımından da tehdit
tamamlanmış fakat mal alınamamış ise tamamlanmış tehditten değil, koşulları tamamlanmış ise birleşik suçtan (yağma) ceza
verilir. Kanun bunun aksini düzenleyebilir.
Bileşik suçu oluşturan unsur suçlardan biri cezalandırılmaz hale gelirse örneğin af kapsamına girerse, bileşik suçu
cezalandırılabilir olmaktan çıkmaz! Unsur suçlardan birinin şikayete bağlı olup şikayette bulunulmaması da aynı şekildedir.

2. Zincirleme suç (müteselsil suç)
Zincirleme suç
Madde 43- (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda,
bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı
gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra
hükmü uygulanır.
(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille (hareketle) işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.
Kişinin işlediği birden fazla suç için tek bir ceza verilerek bu cezanın arttırılması söz konusudur. Aşırı cezalandırmanın önüne geçmek
için ortaya atılmıştır. Sübjektif ceza hukukunun bir yansımasıdır çünkü 1 suç işleme kararı kapsamında farklı suçları işlemektedir.
Dolayısıyla kişinin iradesine bu suçları birleştirici bir etki tanınıyor. (objektif ceza hukukunda ortaya çıkan zarar kadar cezalandırma söz
konusuydu)
Burada suçlardan biri cezalandırmaktan çıkarılırsa artık zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.




Mütemadi suçtan farkı buradaki suçlar arasında kesinti olmasıdır.
İtiyadi suç bakımından kanun, suçun ortaya çıkabilmesi için bir suçun belli seferde tekrarlanmasını arar. Bundan da farklıdır.
Fikri içtimadan farkı: bir fiille birden fazla suç işlenir. Zincirleme suçta birden fazla fiil ve suç vardır.

Şartları:
1.

Birden çok fiil – suç olması lazım

Beden faaliyetleri aynı hedefe yönelmiş ve arada göz ardı edilebilir bir süre varsa aynı hedefe yönelik tek fiil vardır.

43/2 bakımından aynı suç tek fiil ile birden fazla kişiye işlenirse tek ceza verilir. Fiil = davranış + sonuç + nedensellik
bağıdır. Bir suçtan etkilenen birden fazla mağdur varsa mağdur sayısı kadar fiil vardır. Tek bir hakaret fiili 100 kişiye
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yöneltilirse 100 ayrı fiil vardır. Dolayısıyla kanunun bu hükmü doğru ifade edilmemiştir. Burada kastedilen birden fazla fiil ile
birden fazla mağdurun ortaya çıkmasıdır. Tek farkı bu fiillerin hepsinin aynı anda gerçekleşiyor olmasıdır.
2. 43/1 fiillerin “değişik zamanlarda” işlenmesinden söz ediyor. Zaman aralığının uzun ya da kısa olması fark etmez. Birden fazla fiil
olduğu müddetçe bunların arasında geçen zamanın önemi yoktur. Ancak, bir suç işleme kararının icrası kapsamında kabul edilebilir
olması lazım. Çok uzun zaman geçerek farklı bir suç işleme kararını akla getiriyor ise artık uygulanmaz. İstisnası 43/2.
3. Suç aynı suç olmalı. Kişinin kararı kapsamında işlediği farklı fiiller aynı suça vücut vermeli. Aynı kanun hükmünü ihlal ediyorsa
aynı suçtur. Bunun haricinde kişi bir suçun nitelikli hallerini işlerse aynı suç kapsamında değerlendirilir.
 Teşebbüs aşamasında kalmış bir suçu önceden tamamlanmış suçlara dahil etmek suretiyle zincirleme suç hükmü
uygulanabilir mi? Uygulanmalıdır. Teşebbüs aşamasında kalan suçlar da zincire dahil olur bunlara ayrı ceza verilmez.
4. Farklı fiiller tek bir suç işleme kararının ürünü olmalı. Suç işleme kararı, kasttan daha geniş kapsamlıdır. Ayrı ayrı kasıtlı işlenen
fiilleri birleştiren bir üst karardır. Bütün fillerin fail tarafından göz önünde bulundurulması yeterlidir. Farklı suçlar bakımından
zaman aralığını belirlemek mümkün değildir ancak fiili aynı suç işleme kararının kapsamından çıkaracak bir zaman (ör.birinden
yargılama yapılması) geçmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.
Mağduru belli bir kişi olmayan suçlar bakımından da uygulanacağına ilişkin ifadenin anlamı şudur: kişiye karşı bir suç olması gerekmez.
Yani topluma, devlete karşı suçlar da kapsam içerisindedir. (rüşvet, zimmet, çevrenin kasten kirletilmesi vb.) Yargıtay’ın farklı kamu
görevlilerine verilen rüşveti zincirleme suç olarak değerlendirmediği kararları isabetli değildir çünkü kamu görevlisi burada mağdur
değildir; aynı suç işleme kararı kapsamında olduğu müddetçe zincirleme suçtur.
Zincirleme suç yalnızca kanunun öngördüğü açılardan tek suç sayılır:
123-

Ceza bakımından: tek ceza verilir
Yetkili mahkeme bakımından: son suçun tamamlandığı yer mahkemesi yetkili
Zamanaşımı bakımından: son suçtan itibaren işlemeye başlar

Soru: belli bir zamana kadar işlenen ve 500 TL altında kalan rüşvet suçunun affolunduğu söyleniyor. Kişi 3 kez 200’er TL rüşvet almış. Af
kapsamında mı değil mi? – zincirleme suçu oluşturan unsur suçlar yalnızca kanunun belirttiği açılardan tek suç sayılırlar. Bunlardan biri
cezalandırılabilir olmaktan çıktığında artık o zincire dahil edilmez. Mesela, üçüncü suç af kapsamına girmiyor ise sadece o
cezalandırılabilir, ilk ikisi aftan yararlanırsa cezalandırılmazlar.
Taksirle işlenmesi mümkün değil.

3. Fikri içtima
Fikri içtima
Madde 44- (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan
dolayı cezalandırılır.
Tek bir hareketle kanunun aynı hükmü birden fazla kez ya da farklı hükümleri ihlal edilebilir. Buna ilişkin yapılan ayrım aynı neviden
fikri içtima: tek bir hareketle kanunun aynı hükmünü birden fazla kez ihlal etmek (43/2 aslında) ve farklı neviden fikri içtima: tek
bu ayrımı isabetli bulmuyor çünkü aynı neviden fikri
hareketle kanunun farklı hükümlerinin ihlal edilmesi şeklindedir. Yirmi Sekiz hoca
içtima zaten zincirleme suça tekabül ediyor. İkinci olarak da en ağır olanından cezalandırma halinde hakkaniyete uygun olmayan bir
sonuç doğmuş oluyor (bir bomba ile 1 kişinin ölüp 30 kişinin yaralanması halinde sadece öldürmeden ceza verilmesi isabetli değildir –
tek hareket var fakat 1’den fazla fiil var). İtalyan CK hareket ya da fiil bazında ayrım yaparak düzenleme yapan bir kanun Gerek İtalyan
gerek Alman CK’da fikri içtima kurumu “tek bir hareket” ifadesi ile düzenlenmiştir. Bu bakımdan;
Fiil = davranış + sonuç + nedensellik bağı şeklinde düzenleyen TCK bakımından da mağdur sayısı
kadar fiil olur dolayısıyla aslında hem yaralama hem öldürme fiillerinden sorumluluk doğar.
Tek hareketle aynı hükmün ihlali halinde de (ör. Bir mermi ile iki kişinin öldürülmesi) olsa olsa 43/2 kapsamına girebilir fakat 43/2 de,
kasten öldürme, yaralama bakımından uygulanamaz.
Af kapsamında ağır olandan ceza verilemez hale gelirse mutlaka hafif olandan ceza verilecektir.
Fikri içtimada önemli olan fiilin tek olması. Birden fazla mağdur varsa 44 uygulanamaz. Fikri içtimaya örnek olarak: alenen cinsel
saldırı = tek bir fiil olmakla beraber hem cinsel saldırı (m.102) hem hayasızca hareketlerde bulunma (m.225) suçunu meydana
getirmektedir.
43/2’deki fiil ibaresi hareket anlamına gelir. 44’teki fiil kavramı ise davranış+sonuç+nedensellik bağı olarak anlaşılmalıdır.
14.04.2020
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SUÇLU

Suç 2 türlü tanımlanabilir: 1) ceza kanununda düzenlenen hukuki kurum. 2) insan fiili. Birinin cezalandırılabilmesi için dış dünyaya
yansıyan bir insan davranışı ve insan fiili gerekir. Somut insan fiili, kanunun soyut tanımına uygun bir fiildir. Dolayısıyla suç yalnızca
hukuki kurumdan ibaret düşünülemez. Bir suçtan bahsedilebilmesi için fiil bir süjenin alanından çıkıp başka bir süjenin (mağdur)
alanına girmelidir. Bu yüzden her suçta mağdur vardır. Bir varlık veya menfaatin ihlal edilmediği bir suçtan bahsedilemez. Suçun
mağduru pasif süjesi ve faili aktif süjesidir. Her suçun bir faili vardır. Fail insan olmalıdır. İnsan dışındaki varlıkların sebep olduğu
zararın cezalandırılabilmesi ancak bunların bir insana atfedilebildiği durumlarda söz konusu olur.
Failin insan olmasının ötesinde taşıması gereken nitelikler tartışmalıdır. Kısaca:
-

İsnat edilebilirlik ve bağışıklıklardan yararlanıyor olmamak gerekir diyen görüşe göre bu kişilerin cezai yeteneği yoktur.
Diğer bir görüşe göre insan olmak suç faili olmak için yeterlidir. İşlenen suç fiili dolayısıyla müeyyide uygulanmaması/farklı
uygulanması o kişileri suç faili olmaktan çıkarmaz1. (TCK)
Ceza hukuku = fiil + fail + müeyyide

Suç ile fail arasındaki ilişki bakımından üç farklı görüş bulunur: (i) fiil ceza hukuku, (ii) fail ceza hukuku (iii) karma görüş. Karma görüşe
göre fiilin garanti ediciliği ilkesine bağlı kalınmakla beraber cezanın belirlenmesi bakımından failin kişiliği de göz önünde
bulundurulur. Cezanın kişiselleştirilmesi önemlidir ancak bunu da “fail kusuru” noktasına götürmemek gerekir. Kişi ancak işlediği fiil
dolayısıyla yargılanabilir. Ceza müeyyidesine karar verilmesi için hem fiil hem failin kişiliği dikkat alınmalı.
Failin cezalandırılmasının sebebi:
-

Klasik okul: özgür irade sebebiyle ödetici ceza esas alınır.
Pozitivist okul: özgür irade yoktur, determinizm temellidir. Toplumsal sorumluluğu ortaya koyarken tehlikeliliği esas alır.
Güvenlik tedbirleri uygular.
Karma görüş (çift peron sistemi): insan ne tam determine ne tam özgür iradelidir. Özgür iradeyi koşullandıran şartlar söz
konusu olur. Müeyyideler özgür iradesi olan ve olmayan kişilere göre farklılık arz eder.

A. KLASİK OKUL
Ortaçağ ve sonrasında, aşırı cezalara vs. tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ceza hukukunun temelini, insanileşmesini Klasik Okul pek çok
yönden etkilemiştir. İnsanı özgür irade sahibi bir varlık olarak kabul eder. Bu bakımdan meşru ile gayrimeşru arasında ayrım yapabilen
insanın kötüyü seçmesini cezalandırmak gerekir. Ceza sorumluluğundan bahsedebilmek için ihlal bilinçli ve iradi olarak ortaya
çıkmalıdır. Bunun için de isnat yeteneği (iyi kötüyü ayırt edip özgür irade ile seçme) gereklidir. Klasik Okul görüşüne göre bu
yetenekten yoksun olan kişiler ceza hukukunun dışına itilmiş olur. Failin kişiliği ikinci planda kalmaktadır.

B. POZİTİF OKUL
İnsanı özgür iradeyle hareket eden değil determine bir varlık olarak kabul eder. Suç ve suçu teşkil eden davranış, onu oluşturan
koşulların sonucu varsayılır dolayısıyla, kişiye onun davranışı olmayan bir davranışı ödetmek yani ödetici müeyyide bu görüşle
bağdaşmaz. Ancak kişinin teşkil ettiği tehlikelilik sebebiyle failin toplum açısından tehlike arz edip etmemesine göre değerlendirme
yapılmaktadır. Pozitif okulda isnat edilebilenler ile edilemeyenler ayrımı yapılmaz çünkü kimse isnat edilebilir değildir. Ceza
müeyyidesinden ziyade ahlaken nötr nitelikte olan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını öngörüyor. Sorumluluğu izah etme biçimi ise
şudur:
Eleştiriler:1. Bireyi tamamen sorumsuzlaştırır. 2. Tehlikeliliğin orta konması zordur. Tehlikeliliğin esas alınması, fiilin garanti ediciliği
fikrini ortadan kaldırmış olur. Dolayısıyla, “suçsuz ceza olmaz” ilkesinden ayrılınır. 3. “Müddetsiz hüküm” terimine paralel olarak suç
işlemeyen fakat sosyal tehlikeliliği bulunan kişilerin psikolojik olarak yaşadığı baskıyı arttırır.
17.10.2020 (kitaptan geçirildi)

C. ÜÇÜNCÜ OKUL (ÇİFT PERON SİSTEMİ)
Eklektik Okul olarak da adlandırılır. İlk iki okulun görüşlerini harmanlar. Sorumluluk kavramını temel alır. Öncelikle suç işleyen
insanın kişiliğinin incelenmesini ortaya koyar. Bu incelemenin de kriminoloji tarafından yapılmasını kabul eder. “Bireysel sorumluluk –
ödetici ceza” ve “sosyal tehlikelilik – güvenlik tedbirleri” ikiciliğine dayanır. Bir yandan kusurlu irade ile işlenmiş fiilden sorumluluğa
isnat edilebilirliğe ve ceza üzerine dayandırmak suretiyle Klasik Okul görüşünü benimser; bir yandan da belli faillerin sosyal
tehlikeliliğini ve tehlikeli faillere karşı toplumu savunmanın gereği olarak güvenlik tedbirlerini kabul etmek suretiyle Pozitif Okul
görüşünü benimser.

1

İnsani sorumluluk anlayışı.
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D. YENİ SOSYAL SAVUNMA

Esası, suça karşı toplumun korunması ve suçlunun yeniden sosyalleştirilmesidir. Determinizme ve irade özgürlüğüne bağlı apriori
kabulleri yoktur. Pratik ve işlevsel amaç güder. Sorumluluk kavramını, insanın özgürlüğünü ve cezalandırma imkanını reddetmez.
Ancak, sosyal savunmanın ceza politikasını bireysel sorumluluk üzerine oturtur. Tamamen normal ya da anormal insanlar değil,
sadece objektif ve somut araştırma konusu olan birey söz konusudur. Böylece irade özgürlüğü kişisel sorumluluk duygusuna dayandırılır.
Toplumsal sorumluluk duygusu da bireysel sorumluluk duygusuna dayandırılmaktadır. Bu doktrine göre sorumluluk, bireyin
hareketlerinde ortaya çıktığı oranda kendi kişiliğinin bilincine varması olduğundan, süjenin somut kişiliğinin ifadesi olarak anlaşılır. Bu
anlamıyla aynı zamanda cezai ehliyetinin de ölçüsüdür. “suç-isnat edilebilirlik-ceza” üçlüsü yerine “suç-kişilik-tretman” üçlüsünü
önerir.
Uluslararası Sosyal Savunma Derneğinin kabul ettiği “minimum program”ın özeti:
1234-

Suçlulukla mücadele, suç öncesi ve suç sonrası çeşitli araçlarla gerçekleştirilmelidir  ceza hukukunun gerçek amacı toplumu
ve üyelerini suça karşı korumaktır
İnsani değerlere saygı göstermek suretiyle ceza hukuku insanileştirilmelidir  kanunilik ilkesi bu sebeple korunmalıdır
Metafizik varsayımlar yerine bilimsel incelemeler esas alınmalıdır
Suçlunun sosyal yönden yeniden kazanılmasını sağlamaya elverişli olan ve kişiliğine göre seçilecek savunma tedbirleri sistemi
oluşturulmalıdır

Eleştiriler:



İrade özgürlüğü savunucuları: sosyal savunmanın “faydacılığı” ile ödetmenin etik değeri arasında uçurum vardır
Sosyalist ceza hukuku (etik-sosyal fail tipi ve antisosyal dış davranış esasına dayanır): yeni sosyal savunmanın antropoloji
sübjektivizmi = burjuvazinin cezai yönden bireyciliği

CEZAİ YETENEK
Yaygın görüş: cezai yetenek = bir insanın ceza hukukunun süjesi kabul edilebilmesi + ceza kanuna tabi olmak için gerekli şartların
tümünü veya/ önemli bir fiili gerçekleştirme yeteneği.  politik nedenlerle cezadan muaf olanlar ve isnat edilebilir olmayanlar ceza
hukuku düzeninin dışında bırakılır. Fakat isnat edilebilir olmayanlar da cezadan muaf olsalar bile güvenlik tedbirine tabi oldukları için
burada cezai anlamda “yeteneksizlik”ten söz etmek doğru değildir.

TÜZEL KİŞİLER
(1) Faraziye teorisi: ceza hukuku süjesi olamayacağını
(2) Gerçeklik teorisi: kendisini oluşturan bireylerinkinden farklı kollektif bir iradeye sahip olduğunu ve doğasına uygun
müeyyidelerin uygulanabileceğini kabul eder.
TCK ve AY’nın bazı maddelerinin yorumundan, (TCK 20/1, AY 38/7), tüzel kişilerin suç faili olamayacakları görüşünün benimsendiği
anlaşılır. TCK’nın özel kanunlarla ilişkisini belirleyen 5.madde hükmüne göre: “bu Kanunun genel hükümleri özel ceza kanunları ve ceza
içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır”. Dolayısıyla, tüzel kişilerin cezalandırılabileceğini öngören normlar TCK 20/1
karşısında uygulanamaz hale gelir.
Ceza sorumluluğunun şahsiliği
Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar
saklıdır.

SUÇLULARIN TASNİFİ
a)

b)
c)

Kriminolojik suçlu tipleri - Lombroso & Ferri:
o Doğuştan suçlular
o İtiyadi suçlular
o İhtiras suçluları
o Tesadüf suçluları
Normatif fail tipleri
Kanuni suçlu tipleri (TCK)
o İtiyadi suçlu
o Suçu meslek edinen suçlu
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o Örgüt mensubu suçlu
o Mükerrir suçlu
21.04.2020

İSNAT EDİLEBİLİRLİK
İsnat, anlama ve isteme yeteneği dikkate alınarak İtalyan CK’daki gibi tanımlanabilir. Anlama yeteneği: kişinin olayları anlaması nedensonuç ilişkisi kurması ve bununla beraber toplumun antisosyal davranışa vereceği tepkiyi idrak edebilmesidir. İsteme yeteneği = kişinin
davranışlarını özgürce belirleyebilme ve kendi yargısına göre gerçekleştirme yeteneği. Anlama yeteneği = bireyin gerçekleştirdiği
davranışların sosyal değerini idrak edebilme yeteneği
Failin bunlara fiili işlediği anda sahip olması gerekir aksi takdirde isnat yeteneği yoktur. [davranışın parçalara bölündüğü suçlarda
sonuncu parçanın gerçekleştiği anda aranır] Kanun birtakım kişilerin kategorik olarak (anlama ve isteme yeteneğini tartışmadan) isnat
yeteneği olmadığını söylüyor. [zihinsel yönden yeterince gelişmemiş olanlar ve ağır psişik anormalliği bulunanlar] Ör. 12 yaşından
küçükler ve 15 yaşından küçük sağır ve dilsizler. Her suç bazında isnat değerlendirmesi yapılmalıdır. Bir suç için isnat edilebilir olan
kişi başka bir suç için olmayabilir.

İsnat edilebilirliğin esası
Bu konuda farklı teoriler bulunmakla beraber esas olarak, isnat yeteneğinden yoksun kişilere ceza gibi ağır bir müeyyide uygulanmasını
toplum bilinci kabul etmediğinden (insani sorumluluk anlayışı); dolayısıyla ortada ceza verilmesini haklı kılan bir kınama söz konusu
olmadığından kanunlar da bu kişilere karşı güvenlik tedbiri uygulanmasını öngörüyor. Bu konudaki görüşlerden bir kısmı isnat
edilebilirliği irade özgürlüğüne dayandırırken (Klasik Okul), diğer bir kısım ise isnat edilebilirlik konusunda ayrım yapmayarak suç
işleyen herkesin sosyal sorumluluğu bulunduğunu (Pozitif Okul) iddia etmektedir.

İsnat yeteneği ve suç arasındaki ilişki
Bir kısım yazar kusurluluğu suçun unsuru olarak kabul ettikleri için bunlardan bir kısmı isnat yeteneği olmayanların kusurlu
olmadıklarını ve suç işleyemeyeceklerini iddia eder. Kusuru suçun unsuru değil ve fakat cezalandırılabilme yeteneği olarak gören bir
kısım yazar ise isnat edilemeyenlerin işlediği fiilin suç olmakla beraber bunların cezalandırılamayacağını ve ceza yerine güvenlik tedbiri
uygulanması gerektiğini iddia ediyor. Bir kısım yazar da isnat edilebilirliğin kusurluluğun ön şartı olarak kabul ettiği için bu kişilerin
kusurlu olamadıklarını ama işledikleri fiillerin suç olduğunu kabul ediyor. TCK ise bu kişilerin davranışlarına birtakım sonuçlar
(güvenlik tedbiri) bağlıyor, bu itibarla bu kişilerin işlediği fiillerin TCK tarafından suç olarak kabul edildiğini söylemek mümkün, yine de
bunlara ceza verilmesini mümkün görmez. Dolayısıyla bu kişilere karşı da meşru savunma söz konusu olacaktır ancak (?)’e göre bunun
meşru savunma değil zaruret hali olduğunu söylüyor.

Bir kişinin isnat edilebilir olmaktan çıkması
-

Doğal sebep: akıl hastası kişi  Kanuna göre ya cezasızlık ya da cezada indirimin güvenlik tedbiri olarak uygulanması söz
konusu olur.
Dışardan müdahale ile: kişi kendisi yapabilir ya da 3. kişi müdahalesi ile meydana gelebilir. Ör. Alkol ve uyuşturucu
alan/verilen.  burada güvenlik tedbiri uygulanmasının esası: kişinin bilerek kendi isteği ile buna sebep olması ile 3.kişinin
sebep olması arasında ceza hukuku anlamında eşitlik söz konusu değildir. Dolayısıyla cezalandırmanın teorik temeli: 3. kişinin
hareketi bakımından kişinin sorumluluğu olmadığı açıktır (TCK 34), ancak koşulları varsa bu 3.kişi sorumlu tutulabilir (TCK
37). Üstelik isnat yeteneği olmayan bir kişinin suç işlenmesinde araç olarak kullanılması cezayı artırıcı bir sebeptir. Kişinin
kendi kendine sebep olduğu durumda ise;
o Kişi kusursuz olarak isnat yeteneğinden yoksun hale gelmiş olabilir (mücbir sebep, beklenmeyen hal vb. sonucunda)
o Bilerek ve isteyerek  TCK 34/2. 1.fıkrada düzenlenen durumlar iradi olarak gerçekleşmeyen durumlardır. 2.fıkra
bakımından bu hallerin iradi olarak gerçekleştirilmesi halinde kişinin cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
o Gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek  TCK 34/2. Basit hafiflikle bile gerçekleşse isnat edilebilirliği etkilemez.
o Tasarlanmış isnat edilemezlik: kişi normal şartlarda bir suç işlemek isterken bu suçu işleyebilmek için kendisini isnat
yeteneğinden yoksun etmesi.  TCK 34/2  fail fiili işlediği anda anlama ve isteme yeteneğinden yoksun olmasına
rağmen isnat edilebilir ve sorumlu olduğu kabul edilir

Sebebinde serbest hareket teorisi: yazarların bir kısmı bu teorinin yalnızca tasarlayarak kendini isnat yeteneğinden yoksun bırakma
bakımından uygulanacağını diğer hallerin zaten kusurluluk (kast ve taksir) hükümlerince çözülebilir olduğunu, diğerleri ise bütün isnat
edilemezlik hallerinde başvurulabileceğini söylüyor, (Yirmi Sekiz hoca agrees upon).
Gerek 3.kişi gerek kendisi tarafından meydana getirilsin,
psikolojik durum bakımından kişinin isnat yeteneği bulunmaması konusu aynıdır. Buna rağmen kendi kendine sebep olan kişinin neden
cezalandırılabilir olduğunun esası, kişinin kendi kendisini kullanarak suç planının aracı haline getirmesine dayanır. Bu noktada, failin
sorumluluğunun meşruiyeti “sebebin sebebi sebep olunanın da sebebidir” ilkesine dayanır.
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Teoriye göre, kişi tipik fiili işlediği sırada serbestçe hareket etme yeteneğinden yoksunsa da hareket etme yeteneğini ortadan kaldırdığı
sırada bu yeteneğe sahiptir ve isnat edilebilirdir. Dolayısıyla kendini isnattan yoksun bırakan davranış hem isnat edilebilirliğin ortadan
kalkmasının hem de o suçun işlenmesinin sebebidir. Öte yandan kusurluluk, isnat yeteneğinin ortadan kaldırıldığı ana göre çözülemez
çünkü bundan sonra işlenen suç bakımından kasıtlı ya da taksirli olmanın farklı şekillerde ortaya çıkması mümkündür. Kendini kasıtlı
olarak isnattan yoksun hale getirse de kişinin işlediği suç bakımından taksirli olması mümkündür.
Bir kısım yazara göre, kişi, kendisini isnat yeteneğinden yoksun hale getirmeye başladığı anda suçun icrasına başlamıştır. Suçun icrasına
başlanması demek fiilin cezalandırılabilir olması demektir ve TCK 35 gereğince suçun doğrudan doğruya icrasına başladığını kabul
etmek mümkün değildir çünkü aksi takdirde kişiyi meyhanedeyken kolundan tutup hapse atmak gerekir. Dolayısıyla bu yürürlükteki
hukuk düzeni ile uyumlu değildir.
Kusurluluk meselesi cezalandırılabilir olup olmama meselesinden bağımsızdır. Kusur cezalandırılabilir olduğuna kanaat getirdikten
sonra ortaya çıkan bir mesele. Dolayısıyla, kişi iradesiyle kendini isnattan yoksun bıraktığında teorinin uygulanması gerekecektir. Kendisi
sebep olduğu müddetçe cezalandırılabilecektir. Ardından kusurluluk incelemesi yapılarak kişinin kasıtlı mı taksirli mi suç işlediği
değerlendirilmelidir. (ör. Uyuşturucu madde aldıktan sonra birini tabanca ile vurursa kasıtlı, çıkıp araba sürerken birine çarparsa
taksirli)
İsnat yeteneğini azaltan sebepler TCK 31-34. Sınırlı sayıda mı yoksa kıyas yapılabilir mi? TCK 2/3 kıyas yasağını düzenler. Suç ve ceza
içeren hükümler açısından bir mutlak kıyas yasağı mevcut. Bununla beraber ağırlıklı görüşe göre suç ve ceza içermeyen normlar
açısından fail lehine kıyas yapılmasına bir engel yoktur. Elbette burada kıyas kurallarına uygun hareket etmek lazım. TCK da “akıl
hastalığı” ifadesi ile 32.maddede ve “geçici neden” ifadesi ile 34.maddede bu ifadelere sınırlama/belirleme getirmiyor. Dolayısıyla
Kanun’un kıyası engellemek istemediği düşünülebilir. Fakat, TCK 61’e göre cezanın değiştirilmesi sonucunu doğuran bir kıyas yapılamaz
ancak cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran bir kıyas yapılabilmesi mümkündür.
Sırasıyla:
Suç işleme  suçun ortaya çıkmasını engelleyen sübjektif nedenler söz konusu olmamalı
Cezalandırılabilirlik
Bağışıklıktan yararlanmama ve isnat edilebilir olma (şahsi cezasızlık sebepleri)
Objektif cezalandırılabilme koşulu varsa gerçekleşmiş olması
Cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran sebepler bulunmamalı
Somut cezanın belirlenmesi
Suçun unsurları ( kusurluluk burada incelenir)
Temel cezanın belirlenmesi
Nitelikli haller
TCK 65(5)
Mahsup

Kısmi isnat edilebilirlik


TCK 31 12 yaşından küçükler mutlak olarak cezadan muaf olup bunlara yalnızca gerekirse güvenlik tedbirinin
uygulanabileceği düzenlenmiştir. 12 ile 15 yaş arasındaki çocukların anlama ve isteme yeteneği somut olayda mevcutsa ceza
verilir ama indirime gidilir. Anlama ve isteme yeteneği yoksa ceza verilmez ama mutlaka çocuklara özgü güvenlik tedbirine
başvurulur. 15-18 yaş arası çocuklar bakımından ceza verilir fakat azaltılır; söz konusu 3. fıkra bakımından anlama ve
isteneme yeteneğinin somut olay bazında incelenmemesi söz konusudur.

Yaş küçüklüğü
Madde 31- (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza
kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza
sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve
sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.
(3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında
suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde
oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası
oniki yıldan fazla olamaz.
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 TCK 32 akıl hastalıklarının neler olduğu sayılmıyor. Mesele hastalığın tam ya da kısmi olması değil isnat edilebilirliğe
etkisinin tam ya da kısmi olmasıdır. 1.fıkrada anlama ve isteme yeteneğinin azalması bakımından “önemli derecede” ölçütü ile
cezalandırılmanın ortadan kalktığı belirtilmiş (tam akıl hastalığı). Bu kişilere ceza verilmez fakat mutlaka güvenlik tedbiri
uygulanır. 2.fıkrada ise davranışlarını yönlendirme yeteneği azalan kişiler bakımından cezada indirim öngörülüyor (kısmi akıl
hastalığı). Ayrıca, bu kişilerin mahkum oldukları ceza yerine, süresi aynı olmak şartıyla, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri
uygulanabileceği düzenlenmiştir.
Akıl hastalığı
Madde 32- (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.
(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek
ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl
hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir


TCK 33  sağır ve dilsiz olmanın doğuştan olmasını zorunlu kılan bir durum yok ancak erken yaşta ortaya çıkması gerekir
çünkü ancak o zaman kişinin gelişimi konusunda etkili olacaktır. Yaş küçüklüğüne ilişkin hükümlerin aynısı, yaş aralığı
değiştirilerek burada uygulanmıştır. 0-12  0-15 olur. 12-15 aralığındaki çocuklara uygulanacak hüküm de 15-18 arası sağır
ve dilsiz çocuklara ve diğer kategori (15-18) de 18-21 aralığındaki sağır ve dilsiz çocuklara uygulanır.

Sağır ve dilsizlik
Madde 33- (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan
sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş
olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olanlara
ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır.
24.04.2020
Recap: İsnat edilebilirliğin temeli: akli olgunluğa ulaşmış olma + herhangi bir akli anomali altında olmama. Akli olgunluk
bakımından belli bir yaşın doldurulması gerekiyor. Kanun yaş küçüklüğünü bu sebeple kaldıran/azaltan bir sebep olarak düzenlemiştir.
3 kategori altında düzenlenmiştir. 0-12 için suç kovuşturması yapılamaz yalnızca güvenlik tedbiri uygulanabilir. 12-15 bakımından eğer
çocuğun o fiil açısından anlama ve isteneme yeteneği olduğuna kanat getirilirse ceza verilip indirim uygulanıyor; aksi takdirde ceza
verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanır. 15-18 bakımından ise sadece cezada indirim öngörülmüştür. Sağır ve dilsizlik durumunda da
aynı kurallar 3 yaş farkıyla belirlenen yaş gruplarına uygulanıyor. Akıl hastalığı konusunda da Kanun 2 farklı durumu düzenlemiştir:
kişinin anlama ve isteme yeteneği önemli derece azalmışsa ceza verilmez güvenlik tedbiri uygulanır. Kısmi akıl hastalığı bakımından
sadece cezada indirim ya da aynı süre bakımından güvenlik tedbiri olarak infaz edilmesi söz konusu olur. Kişinin akıl hastalığı 32/2’deki
dereceye varmayacak derecede olmalı. Akıl hastalığı etkisi altında olan kişinin hiçbir şekilde isnat edilebilir olmadığını söylemek doğru
değildir; her somut fiil bakımından değerlendirme yapılmalıdır. Hem 32/1 hem 32/2 için.

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
Madde 34- (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.
(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Geçici neden irade dışı olmalıdır. Eğer kişi iradi olarak alkol veya uyuşturucu alırsa cezalandırılacaktır.  sebebinde serbest hareket
kuramı. Kanun 34’te indirim sebebi öngörmemiş. Yani anlama ve isteme yeteneği önemli derecede azalmamış/kaybolmamışsa cezai
sorumluluğu tam olacak. Sorumluluğun tespiti bakımından daha önce söylendiği üzere, isnat yeteneği olmayan kişilerin de kasıtlı ya da
taksirli hareket etmeleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla kusurluluk değerlendirmesi bakımından kişinin kendisini isnat yeteneğinden
yoksun bıraktığı an esas alınmamalıdır; kişi kasıtlı olarak kendini isnat yeteneğinden yoksun bıraksa da taksirli olarak suç işleyebilir. Bu
sebeple, kusurluluk değerlendirmesi tipik fiilin gerçekleştiği ana göre yapılmalıdır.

TEHLİKELİLİK HALİ
Kişinin suç işleme ihtimalini ifade eder. Kişinin suç işleme eğilimine ilişkin şahsi bir durumunu ifade eder. Pozitif Okul yazarları her suç
işleyen kişiyi tehlikeli suçlu kabul eder. Ancak bir kez suç işleyen bir kişinin bir daha suç işlemeyecek olduğunu söylemek mümkündür
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(örneğin haksız tahrik altında suç işleyen kişinin her zaman suça eğilimi olduğu söylenemez). Bir suçlunun tehlikeli suçlu olmadığını
anlamak bakımından: faili suça iten saik, failin kişilik yapısı, suçu işledikten sonraki tutumu, kişinin daha önce bir suç işlemiş olup
olmadığı önemli göstergelerdir. TCK genel tehlikelilik haline ilişkin bir düzenleme içermemekle beraber birtakım suçlulardan
bahsediliyor; özel tehlikeli suçlular ve tekerrür hükmü. Mükerrirler, suçu meslek edinenler, itiyadi suçlular vs. tehlikeli suçlu
kategorisine tabi tutulur ve ya cezaları arttırılır ya cezalarının yanında güvenlik tedbir uygulanır ya da infazlarında değişiklik yapılır.
Mükkerrir: bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduktan sonra yeniden suç işleyen kişidir. Mükerrirler için 58.maddeye göre
hapis cezasının verilmesi zorunlu hale gelir ve İK 108.maddeye göre infaz rejimine tabi tutulurlar. Diğer tehlikeli suçlulara da bu
hükümler uygulanır. Diğer tehlikeli suçlular itiyadi suçlu, suçu meslek edinen ve örgüt mensubu suçlu. Dolayısıyla 4 kategori tehlikeli
suçludan bahsedilebilir. Mükerrirler dışındaki diğer 3 kategorinin tanımı TCK 6’da yer alıyor. İtiyadi ve meslek edinen (TCK 6)  1den
fazla kez suçun işlenmesi söz konusu. Örgüt mensubu suçlu da mükerrirlere uygulanan hükümlere tabi. Burada sıradan bir iştirakten
farklı, hiyerarşik bir yapı olmasıdır. Mükerrir suçlular için özel bir infaz türü öngörülüyor.
28.04.2020

Tekerrür
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri
uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
Bir kimsenin işlediği suçtan mahkumiyeti kesinleştikten sonra bir suç işlerse mükerrir kabul edilir. Şartlardan biri “ilk mahkûmiyetin
kesinleşmiş olması”; sebebi ilk hüküm kesinleşene kadar hala kişinin beraat etmesinin mümkün olması. İkinci şart “ilk mahkumiyetin
mevcudiyetini koruyor olması”dır. Her ceza kaldıran/değiştiren kurum kişinin mahkumiyetini ortadan kaldırmaz. Önemli olan hangi
işlemin cezanın infaz biçimini değiştirerek mahkumiyeti koruduğu. Genel af bütün sonuçları ile birlikte mahkumiyeti ortadan kaldırır.
Dava açılmadıysa açılamaz, açıldıysa düşer; mahkumiyet kararı da kalkar. Genel af üstüne işlenecek bir suçta tekerrür hükümleri
uygulanmaz. Özel af halinde ise suçun cezasının miktarı ya da infaz ediliş biçimi değişir. Hala mahkumiyet kararı bulunduğu için
tekerrür hükümleri uygulanabilir. Şikayetin geri alınması: bazı suçlar şikayete bağlı. Mahkumiyetin kesinleşmesinden önce şikayetin
geri alınabilmesi için failin kabul etmesi gerekir. Şikayet mahkumiyetten sonra bile geri alınabildiği hallerde söz konusu mahkumiyet
tekerrüre esas olamaz. Ceza zamanaşımının dolması mahkumiyeti ortadan kaldırmaz; tekerrüre esas teşkil edebilir. Cezaların
ertelenmesi (m. 51) halinde ceza infaz edilmiş kabul ediliyor. Mahkumiyeti ortadan kaldırmadığı için tekerrüre esas teşkil eder.
Kanun koyucu aynı suç olmasını aramıyor fakat 58’de kabul edilen bazı şartlar var:
1234-

Ulusal tekerrür: Türk yargı mercilerinin verdikleri mahkumiyet kararları tekerrüre esas olur, meğer ki kanunda istisna olarak
sayılan suçlardan birinden mahkum olunsun.
Kasıtlı suçlar – taksirli suçlar arasında uygulanmaz.
5.fıra – fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış kişiye tekerrür hükümleri uygulanmaz.
İkinci suçun belirli bir süre içerisinde işlenmiş olması lazım. (2.fıkra) önceki mahkumiyet kesinleştiği andan itibaren işlenen
suçlara uygulanabilir. 5 yıldan az ceza verildiyse imzanın tamamlanmasından 3 yıl geçinceye kadar; 5 yıldan fazla ceza
verildiyse infaz tamamlandıktan 5 yıl sonraya kadar uygulanabilir.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis
cezasına hükmolunur.
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme,
kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik
suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından
sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
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(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik
tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi
veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

Tekerrürün Sonuçları
Cezanın arttırılması sonucuna yol açmaz. 2 sonucu vardır:
A.
B.

Hakimin takdir yetkisi sınırlanıyor; adli para cezası ile hapis cezasının alternatif olarak yer aldığı bir suçta mutlaka hapis
cezasının verilmesi sonucunu doğuruyor.
İkinci suçun cezası, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir:
a. Koşullu salınıverme süreleri daha uzun süreli hapis cezasının en az 2/3’ünü yatma zorunluluğu getiriliyor.
b. Bir kişi hakkında ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanırsa, artık son suçla ilgili olarak koşullu salınıvermeden
yararlanmaları mümkün değildir.

İtiyadi suçlu
“h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde
ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,” anlaşılır. Bu tanıma göre; aynı suçun birden fazla kez işlenmesi ve aynı suçun farklı
zamanlarda, ancak 1 yıl içinde ikiden fazla, yani en az 3 defa işlenmesi gerekir.
TCK 58/9 kapsamında itiyadi suçlulara da mükerrirlere özgü infaz rejimi ve infazdan sonra “denetimli serbestlik tedbiri” uygulanır.

Suçu meslek edinen
“i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,” anlaşılır. TCK 58/9
kapsamında itiyadi suçlulara da mükerrirlere özgü infaz rejimi ve infazdan sonra “denetimli serbestlik tedbiri” uygulanır.

Örgüt mensubu suçlu
“j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına
suç işleyen kişi,” anlaşılır. TCK 58/9 kapsamında itiyadi suçlulara da mükerrirlere özgü infaz rejimi ve infazdan sonra “denetimli
serbestlik tedbiri” uygulanır.

SUÇUN HUKUKİ SONUÇLARI
CEZA
Cezanın acı verici olması bütün cezalar için ortaktır; fiziki acı değil yoksunluk; yani kişiyi birtakım şeylerden yoksun bıra kmak, e.g.
özgürlüğünden mahrum bırakmak. Ceza belirlenirken sadece fiil değil failin kişiliği de göz önüne alınmalı. Ceza hukukuna özelliğini
veren uygulanacak olan müeyyidenin kanunda öngörülen adli makamlar tarafından ceza muhakemesi sonucunda verilmesidir. “Ceza
müeyyidesi” hukukun öngördüğü cezalardan bir tanesidir. Ancak disiplin cezası, idari para cezası vb.ne ceza denmesi mümkün değildir
çünkü bunlar idari vs. müeyyidelerdir. Bunlar idarenin tek taraflı işlemi ile yapılır, oysa ceza müeyyidesi, bir ceza muhakemesi
sonucunda, kişinin suçluluğu ispat edilerek görevli ve yetkili mahkeme tarafından belirlenir. Bizim hukukumuzda ceza müeyyidesi:
-

Hürriyeti bağlayıcı olabilir (hapis cezası)
Malvarlığı üzerinde etkili olabilir (adli para cezası)

Sonuçta ceza, kanunun suç olarak tanımladığı fiilin işlenmesine tepki olarak verilen acı verici bir karşılıktır.

Cezanın esası
Cezanın meşruluğu bakımından, bugün artık cezadan vazgeçilmesi söz konusu değil çünkü conftlict of interests var. Toplumda suç
işlenmesini önlemek ve işlenen suçun karşılığını vermek bakımından ceza kaçınılmazdır. Ancak, yine de özgürlükçü ceza hukuku
anlamında, gerçekten korunması gereken değerler için ve ölçülü biçimde ceza verilmeli.

Cezanın işlevi
Ceza müeyyidesinin amacı: geçmişe mi geleceği mi etki doğuracak olması önemli bir nokta. Geçmişe etkili olarak, sonuçlar ortadan
kaldırılamasa bile suçun tenkili (bastırılması) ve failin işlediği suçun bedelini ödemesi düşüncesi ağır basar. Bedel ötme bakımından
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suçun yarattığı toplumsal infial de bastırılmış olur. Geleceğe yönelik etkisi de başka suçların işlenmesini önlemektir. Önleme ile ilgili
yapılan klasik bir ayrım genel önleme ve özel önlemedir.
Genel önleme, suçun cezalandırılacağının kanunda soyut olarak öngörülmesi. Özel önlemede ise; devlet ihtarını göz önüne almayan
kişinin işlediği suça verilecek cezayı somut olarak kanun koyucunun çizdiği sınırlar içerisinde yargı organı karar verir. Cezalar
artırılarak suç önlenemez (Beccaria) çünkü kimse suçu işlemeden önce açıp kanunda kaç yıl ceza alacağına bakmaz ve müebbet hapse
rağmen o suçu işleyen insanlar da vardır. Dolayısıyla önemli olan kişinin bir suç işlediği zaman cezalandırılacağını bilmesidir. Bu
anlamda genel önleme, devletin düzenlediği yasalar ile topluma karşı birtakım suçların cezalandırılacağına dair bir tehdit ileri
sürmesidir (tehdit işlevi). Özel önlemede, kişi bir suç işlemiştir ve artık onu cezalandırarak onun bir kez daha suç işlemesi engellenmek
istenir. Bu bakımdan suçun hem bastırıcı hem de önleyici etkisi olduğu söylenebilir.
Bir kısım yazar cezanın geçmişe yöneldiğini ve amacının suç işleyen kişiye bedel ödetmek olduğunu söyleyerek cezanın temeline kefaret
terimini koyuyorlar. Bu kısas anlamında bir kefaret değil. Bu bakımdan cezanın şahsi ve orantılı olması gerekir. Bu anlamda kefaret
düşüncesi orantılılığa dayanır. Suç sonrası toplumda oluşan öfkeyi bastırmak ve bu öfkenin başka suçların oluşmasına sebep olmasını
önlemek amacı güdülür. Öte yandan, cezanın geleceğe yönelik de bir işlevi var bunun da göz önüne alınarak ceza verilmesi gerekir. Bu
bakımdan ıslah ve korkutma işlevleri söz konusudur.
05.05.2020
Recap: Cezanın infaz ediliş biçiminde etkili bir unsur cezanın işlevidir. Suçun bastırılması, suçla ortaya çıkan sonuçların kaldırılmasıdır.
İşlevlerden biri suçun toplumsal sonuçlarından biri olarak (i) suçun bastırılması, toplumun infialle hareket etmesini önlemektir.
Geleceğe yönelik işlev atfedenler ise (ii) ıslah ve (iii) korkutmadan bahsediyor. Korkutma bakımından genel önleme ve özel önleme söz
konusudur. Genel önleme, topluma yönelik soyut kanuni düzenlemedir. Özel önleme işlevi de, tehdit şeklinde ortaya çıkan soyut ceza
kanunundan etkilenmeden suçu işleyen kişinin cezaevine konmasıdır. Bu şekilde ceza infazı genel önlemeye de hizmet eder. Geleceğe
yönelik etki, ıslah düşüncesinden de meydana gelir. Islah ile kişiyi topluma yeniden kazandırma amacı güdülür. Yeniden eğitme
düşüncesi son dönemde cezanın ön plana çıkan bir işlevi ve cezanın belirlenmesi aşamasında failin niteliklerinin dikkate alınması ile
infaz sırasında farklı uygulamaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Erteleme, denetimli serbestlik, koşullu salıverme kurumlarının özünde
kişiyi yeniden topluma kazandırma düşüncesi vardır.
Cezanın sahip olması gereken özellikler:
1-

2-

3-

4-

Cezanın şahsiliği: suçun kim işlediyse onun cezalandırılması. Kimse başkasının işlediği suçtan dolayı cezalandırılamaz. Ve
sonuçları da suçu işleyen kişi üzerinde doğurmalı çünkü geçmişe yönelik işlev bakımından bastırma ancak bu şekilde
gerçekleşebilir; geleceğe yönelik işlev bakımından da yalnızca suç işleyen kişinin korkutulmasının ve ıslah edilmesinin anlamı
vardır. Bu bakımdan genel müsadere (bütün malvarlığına el koyma) söz konusu olamaz. Sadece suç ile elde edilen kısma el
konabilir. Ayrıca infaz, ölümle sona erer, bir başkasına ceza süresini tamamlatmak düşünülemez.
Cezanın kanuniliği: keyfi cezalandırmanın önüne geçme amacını taşır. Kişi ancak kanunda öngörülen ceza ile ve kanunda
öngörülen suç için cezalandırılabilir. Kaçınılmaz olarak kanun alt-üst sınırlar çizerek hakime takdir yetkisi tanıyor ki
hakkaniyete uygun bir ceza tespit edilebilsin. Aynı kişi tarafından aynı suç defalarca işlense bile bunların her biri esasen
birbirinden farklı olduğu için her durumda hakkaniyete uygun farklı bir ceza belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan takdir yetkisi
kanunilik ilkesine aykırı değildir. Ayrıca, ceza verildikten sonra bunun keyfi şekilde geri alınmaması da gerekir. İnfazın ortadan
kalkması da kanuni olmalıdır. Eşit cezalandırma ve keyfiyeti engelleme ancak bu ilke doğrultusunda gerçekleşebilir.
Cezaların orantılı olması: kefaret düşüncesinin bir sonucudur. Fiili işleyen kişinin gerçekleştirdiği kötülük ile orantılı bir ceza
verilmelidir. Cezanın orantılığı hem gerçekleştirilen ihlalin ağırlığı bakımından hem de farklı suçların cezalarının birbiriyle
orantılı olması bakımından ortaya çıkar. Objektif ve sübjektif ceza hukuku arasındaki ayrım gözetildiğinde, oran bakımından
da farklılık çıkar. TCK işlenen fiilin ağırlığı ile orantılı olacağını düzenler. Bu bakımdan objektif hukuk ile bağlantı kurulabilir
(işlenen fiil ve zarar). Failin kişiliğinin ön plana çıkması sebebiyle bu hüküm eleştiriliyor, fakat ceza kanunu hükümleri
birbiriyle çelişmez; özel hüküm genel hüküm kuralına göre kişiliğin nazara alınmasını öngören hükümler öncelikli uygulanır.
Bunun haricinde, TCK’daki oranların neye göre belirleneceğine dair hüküm yasama organını bağlamaz. Bu anlamda yasa
koyucuyu bağlayan bir düzenleme ancak Anayasa’nın 13.maddesinden çıkarılabilir. “temel hak ve özgürlüklerin kanunla ve
ölçülü olarak sınırlanabileceğini” düzenler. Bu itibarla, devletin cezaları belirlerken ölçülü olması gerektiğinde tereddüt yoktur.
Ölçülülük = belirli bir araç ile belirli bir amaca ulaşma bakımından o araca başvurulmasının zorunlu olması (cezanın son çare
olması – ultima ratio) gerekir. Aynı zamanda aracın amaca elverişli olması ve araç ile amaç arasında bir orantı olması gerekir.
Bu noktada, cezanın miktarı belirlenirken Türkiye’de sıkça ortaya çıkan bir problem toplumsal öfke sebebiyle yasa koyucunun
cezaları arttırma yoluna gitmesidir. Toplumsal öfkenin nazara alınması gerekir ancak yalnızca bunun nazara alınmaması
gerekir.
Cezanın bölünebilir olması: cezanın kademeli olarak azaltılmasına ya da arttırılmasına imkan verilmesi. Örneğin aynı suçu
tehditle işleyen kişi ile silahla işleyen kişi arasında ceza farkı olması. Ya da hukuki alacağın tahsili amacıyla işlenmesi halinde
cezanın indirilmesi. Ancak, TCK 61 her zaman buna imkan vermiyor ve ağırlaştırıcı nedenler ile hafifletici nedenlerin bir arada
uygulanamayacağını öngörüyor. Bireyselleştirmenin bir yoludur.
28

YirmiSekiz.net 2020
Ceza Hukuku Genel 2
5- Tamir edilebilir olması: delillerin işaret ettiği olayın kabul edilmesi için hakimin akıl yürütme yoluyla bir hikaye oluşturup
ikna olması gerekir. Ardından bunun hukuki nitelendirmesini yapması gerekir. Bütün bu süreç içinde insanların hata yapması
mümkündür. Hata sonucunda kişinin cezalandırılması sonucunda cezanın tamir edilebilir olması önem kazanır.
6- Cezanın insani olması: orantılılık – kefaret – ıslah düşünceleri ile bir arada düşünebilir. Islah düşüncesi politik doğruların
dayatılması riskini taşısa da cezanın insanileştirilmesi bakımından çok önemlidir. Gayri insani muamelelerin dayanağı ıslah
çerçevesinde mevcut olamaz. İnsanilik hem cezanın varoluş biçimi hem de infazı bakımından düşünülmelidir.

Not: bir ceza avukatının anıları – Faruk hoca kitabı

Cezalar
Cezalara ilişkin genel hükümleri 45 vd.da düzenlenmiş. TCK’da hapis ve adli para cezası olmak üzere 2 tür ceza öngörülmüştür. Hapis
cezaları da müebbet ve süreli olmak üzere ikiye; müebbet de ağırlaştırılmış ve müebbet olarak ikiye ayrılır. Ağırlaştırılmış müebbetin
hem cezaevinde infaz koşulları daha sıkıdır hem de koşullu salıverme süresi daha uzun. Koşullu salıverme, cezanın belirli bir
kısmının iyi halli olarak geçirilmesi halinde kalanını cezaevi dışında geçirmesidir. Müebbette 24 yıl; ağırlaştırılmış müebbette 30 yılın
içeride geçirilmiş olması gerekir. Süreli hapis cezaları 1 aydan az 20 yıldan fazla olmayan hapis cezalarıdır. Hakim artırım nedenlerini
uygulayarak 20 yılın üzerine çıkabilir ancak bu halde bile en fazla 30 yıl ceza verilebiliyor. Adli para cezası da gün para cezası sistemine
göre tespit edilir. Öncelikle hakim 5den az 730’dan fazla olmayacak bir gün sayısı tespit eder; ardından 1 gün karşılığı (ekonomik
durumu vs. göz önüne alınarak) bir para miktarı tespit eder (20TL - 100 TL arasında). Belirlenen gün sayısı ile günlük para miktarı
çarpılarak adli para cezası bulunur.

Cezanın somut olarak belirlenmesi
Kanun koyucu soyut cezayı alt-üst sınırlar ile belirler. Somutlaştırma hakime bırakılmıştır. Bu bakımdan ilk aşama temel cezanın
belirlenmesidir. Öngörülen alt üst sınırlar arasında 61.maddede belirtilen kriterlere göre belirlenir. Bunun üstüne artırım-indirimtakdiri indirim nedenleri vb. uygulanır ve somut cezaya ulaşılır. Nitelikli haller bazen cezanın belirli bir oranda artırılıp indirilmesi
şeklinde uygulanabilir bazen de yeni bir alt-üst sınır belirlenmiştir. Alt-üst sınır halinde kademeli ceza uygulanması söz konusu olmaz;
temel ceza o alt-üst sınırlar arasında belirlenmiş olur.
Kanun koyucu temel ceza olarak sabit bir ceza (ör. Öldürmede müebbet) kabul etmişse süreli hapis cezasına ya da ağırlaştırılmış
müebbete dönebilir. Ancak, bazen temel cezanın belirlenmesinde adli para cezası ile hapis cezası seçimlik ceza olarak öngörülmüş
olabilir. Bu durumda hakim öncelikle hangisini uygulayacağına karar vermelidir; ardından 61(1) ölçütleri doğrultusunda alt-üst sınırlar
arasında temel cezayı belirler. Bu takdir yetkisinin keyfi olarak kullanılması düşünülemez. Hakimin cezayı belirlerken dayandığı
ölçütleri ortaya koyması lazım.
Cezanın belirlenmesi
MADDE 61. - (1) Hakim, somut olayda;
a) Suçun işleniş biçimini,
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,
d) Suçun konusunun önem ve değerini,
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,
g) Failin güttüğü amaç ve saiki,
Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.
08.05.2020
Eğer kanun alt-üst sınır belirtmemişse alt sınır olarak 1 ay, üst sınır olarak 20 yıl esas alınır (49/1) ancak bu sınırlar yalnızca temel ceza
için kabul edilir. Ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanmasıyla cezanın 20 yılı aşması mümkün. Ancak bu halde bile en fazla süreli ceza 30 yıl
olabilir.
Bir husus, cezanın belirlenmesi süresince ancak 1 kez nazara alınabilir. Ya temel ceza, ya nitelik hal, ya suçun unsuru olarak esas alınır.
Suçun unsuru, temel cezanın belirlenmesinde tekrar esas alamaz.
Madde 61 (3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz
önünde bulundurulmaz.
Bazen bir cezanın nitelikli birden çok hali meydana gelebilir. Ör. 86/3’te kasten yaralama suçunun nitelikli halleri sayılıyor. Bunlardan 2
tanesinin gerçekleşmesi halinde Yargıtay sadece 1 kere artırım yapılabileceğini söylüyor. Ancak, bu hem silahla hem üst soya işlenmiş
kasten yaralama suçunda ceza nitelikli hal dolayısıyla 1 kere artırılsa bile diğer husus temel cezanın belirlenmesinde esas alınır ve
kararda belirtilir.
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Olası kast / bilinçli taksir öncelikli olarak uygulanır. Ardından suçun nitelikli hallerinin uygulanmasına geçilir. Önce sırayla ceza artırılır,
ardından varsa hafifletici nedenler uygulanır. Yeni TCK’da bazı suçlar bakımından kademeli artırma olmuyor çünkü suçun nitelikli hali
bakımından örneğin 2 ay ile 5 yıl arasında bir ceza öngörülmüşse bunun üzerinde bir artırmanın anlamı kalmaz bu bakımdan belirlenen
sınırlar arasında kalarak artırma/indirme uygulanabilir.
Madde 61 (2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci fıkra hükmüne göre belirlenen ceza
üzerinden yapılır.
Artırım indirim oranı bazen net olarak kanunda tespit edilmemiştir. Bu bakımdan hakimin takdir yetkisi vardır. Artırım ve indirim
sebepleri uygulandıktan sonra 61/5’te öngörülen sıralama söz konusu olur. En son 62’deki takdiri indirim nedenleri uygulanarak
somut ceza tespit edilir.
(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda; temel
cezada önce artırma sonra indirme yapılır.
(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl
hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak
sonuç ceza belirlenir.
(6) Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.
Hapis cezası için bir günün, adlî para cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.
(7) (Ek: 29/6/2005 – 5377/7 md.)Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz
yıldan fazla olamaz.
(8) (Ek: 29/6/2005 – 5377/7 md.) Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine
yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği
miktarın çarpılması suretiyle bulunur.
(9) (Ek: 6/12/2006 – 5560/1 md.) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o
suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.
(10) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir.

Takdiri indirim nedenleri
Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet
hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.
(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin
geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
Kanundaki istisnalar saklı kalmak üzere ya mahsup ya koşullu salınıverme ya da denetimli serbestlik suretiyle fiilen yatılması gereken
süre genelde düşer. Mahsup (TCK 63): kesin mahkumiyet kararı olmadan kişi özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Fakat ceza
muhakemesinde delillerin toplanabilmesi için kişinin özgürlüğü kısıtlanabilir. Koruma tedbiri yoluyla genellikle kişi özgürlüğüne
müdahale edilir. Ör. Kaçma şüphesi varsa tutuklama, iletişimin denetlenmesi, gözaltı. Gözaltı ve tutuklama, mahkumiyet kararı
olmaksızın özgürlükten mahrum kılmadır. Kişi tutuklanır ve beraat ederse bu sürenin telafisi için tazminat öngörülür; tutuklanmış ve
mahkum edilmişse mahkumiyet süresinden bu sürenin mahsup edilmesi gerekir. Fakat bu sadece süreli cezalar için yapılan bir indirim,
müebbet cezalar bakımından uygulanmaz. Adli para cezasından da aynı şekilde indirim yapılır.
Eğer kişi hakkında 2 ayrı suç işlediği iddiası var ve birinden tutuklanıp beraat ediyor; tutuklanmadığı suçtan mahkumiyetine karar
veriliyor ise acaba bir tutuklanma süresi başka bir suçun mahkumiyet kararından indirilebilir mi? Genellikle kabul ediliyor ancak,
tutuklanmanın gerçekleştiği suçun kesin beraat hükmünden evvel işlenmiş olması gerekir.
Mahsup
Madde 63- (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş
süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu
cezadan indirim yapılır.
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Cezanın somut olarak belirlenmesi
Adli para cezası veya hapis cezası
TCK 61(1) ölçütlerine göre
TCK 61(2) Olası kast veya bilinçli
taksir
TCK 61(4) ölçütlerine göre peş
peşe artırma sonra peş peşe
indirme

Seçimlik cezalardan hangisinin uygulanacağı
Temel cezanın miktarı
Olası kast/bilinçli taksir
Nitelikli haller

TCK 61(5) ölçütleri
TCK 63 özgürlüğünden mahrum
edilme süresinin indirilmesi

Mahsup

Kısa süreli hapis cezası
Kısa süreli hapis cezaları (TCK 49/2) tartışmalıdır. Çünkü bireyi ıslah etme amacı gereği cezanın bu amaca hizmet edecek şekilde
verilmesi gerekiyor. Islah etme bir takım ek uygulamaları da gerektirir. Bir kimseyi ıslah etmek belirli bir süreyi gerektirir. Bu süre
boyunca kişinin gözlenmesi gerekir. Kısa süreli hapis cezaları bakımından bunların uygulanarak sonuç vermesi söz konusu değil; bu
kadar kısa bir süre için kişiyi cezaevine göndermek cezanın korkutuculuğu etkisini zayıflatır deniyor. Bir başka sakıncası olarak da
cezaevinde ıslah olmuş olarak değil aksine kalifiye bir suçlu olarak hapisten çıkması mümkün. TCK, kısa süreli hapis cezasını 1 yıldan az
olarak belirlemiştir; bunlar bakımından seçenek yaptırımlar ve erteleme gibi kurumların hepsi de kişiye cezaevi dışında ıslah olma
imkanı vermektedir.
Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.
(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.
(I) Seçenekli Yaptırımlar
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
Madde 50- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve
suçun işlenmesindeki özelliklere göre;
a) Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna
devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş
olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli
bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,
Çevrilebilir.
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık
adlî para cezasına çevrilmez.
(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili
işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli
hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.
(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a)
bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.
(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir.
(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine
getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya
kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece
tedbir değiştirilir.
Hakimin takdir yetkisi esastır, istisnalar hariç olmak üzere. Takdir yetkisinin sınırları:


Hapis yönünde karar verilmişse 50.maddeye dayanarak adli para cezasına çevrilemez.
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 Kişi daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş ve 30 gün ve daha az süreli cezalı fiili işlemiş VEYA daha önce hapis cezasına
mahkum edilmemiş ve kısa süreli cezaya mahkum edilmiş olan kişi -18 veya +65 ise kısa süreli hapis cezasının seçenekli
yaptırımlara çevrilmesi zorunludur.
 Bilinçli taksir halinde çevirme yok. Taksir halinde yalnız adli para cezasına çevrilebilir.
 5.fıkra hükmünün anlamı: kanunda bir takım kuralların uygulanması için daha önce hapis cezasından mahkum olmamış
olunması aranır. Eğer bir kişinin 6 aylık hapis cezası adli para cezasına çevrilmiş olması artık erteleme hükmünde aranan
mahkum olmama koşulu bakımından uygulanabilir kılır.
(II) Hapis Cezasının Ertelenmesi
Hapis cezasının ertelenmesi
Madde 51- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst
sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak,
erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir
kanaatin oluşması, Gerekir.
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen
giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir.
Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.
(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı,
mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.
(4) Denetim süresi içinde;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının
gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da
bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, Mahkemece karar verilebilir.
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan
kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri
veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme
hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük
belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.
(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen,
uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
Şartları: (i) iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükmedilmiş olmalı, (ii) daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis
cezasına mahkum edilmemiş olmalı ve (iii) sanığın tekrar suç işlemeyeceğine yönelik mahkeme nezdinde bir kanaat oluşmalı. Önceki
mahkumiyetin ertelemeye engel olabilmesi için kesinleşmiş olması gerekir. Önceki mahkumiyet genel af veya yürürlüğe giren kanunun
fiili suç olmaktan çıkarması sonucu ortadan kalkmış ise bu mahkumiyet ertelemeye engel olmaz. Öte yandan, özel af ve ceza zamanaşımı
hallerinde mahkumiyet var olmaya devam edeceğinden ertelemeye engel teşkil eder.






1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere denetim süresi belirlenir. Bu sürenin de iyi halli geçirilmesi halinde ceza infaz
edilmiş kabul edilir. Suçtan ortaya çıkan zarara da bağlanabilir. Cezanın infazına başlanır ve koşul yerine getirilirse salınır.
Denetim süresi içinde kişiye birtakım yükümlülükler getirilebilir, uzman görevlendirilebilir.
Önemli nokta: 2 yıllık süre ile ilgili olarak, tek tek mahkumiyetler 2 yıl altında olmalı, toplamı 2 yılı geçiyor olsa bile ayrı esas
alınmalıdır.
7.fıkra: yalnızca kasıtlı suçlar ve uymamada ısrar halinde uygulanır.
Hakim ertelemeye ilişkin kararını mutlaka gerekçede belirtmelidir.
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Koşullu Salıverilme
Kişi hakkında cezaya hükmolunduktan sonra bir kısmı cezaevinde infaz edilir ve kişi koşullu olarak dışarı çıkabilir. Kanunun belirlediği
bir süre iyi halli olarak cezaevinde geçirilmelidir. Çıkacağı umudu ile hareket etmesi ve dışarıda ıslah olması amaçlanır. Hem dışarı
çıkmak hem de tekrar hapse girmemek bakımından iyi halli olması gerekir.
Her suç bakımından koşullu salıverme öngörülmüş olmasına rağmen İnfaz Kanunu bir takım suçlar bakımından uygulanamayacağını
düzenlenmiştir. Örneğin devlete karşı işlenen suçlar ve örgüt içerisinde işlenen suçlar. AİHS’nin bu tarz düzenlemeler hakkında verdiği
ihlal kararları var.
İnfaz Kanunu madde 107, müebbet cezaları bakımından 24 (müebbet)-30 (ağırlaştırılmış) yıl süreleri belirledikten sonra süreli hapis
cezaları bakımından cezanın yarısının infaz kurumunda iyi halli olarak geçirilmesi koşulunu öngörüyor. Bunun istisnaları bakımından
birtakım suçlar için farklı oranlar öngörülüyor. Suç bazında istisna düzenlemek isabetli değildir.
Koşullu salıverilme (1)
Madde 107- (1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi
gerekir.
(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar
yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu
salıverilmeden yararlanabilirler. (Ek cümleler:14/4/2020-7242/48 md.) Ancak, Türk Ceza Kanununun;
a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz
(madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm
olanlar,
g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek için örgüt
kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan
mahkûm olan çocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren
suçlardan mahkûm olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır.(2)
(3) Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına
mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,
e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz,
Yıldır.

(…)

(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi
gereken süre kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez.

(…)

(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen
yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.
(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün;
a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren başlamak ve hak ederek tahliye tarihini geçmemek koşuluyla sonraki işlediği her bir suç
için verilen hapis cezasının iki katı sürenin,
b) (Değişik: 25/5/2005-5351/8 md.) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak
ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla ihlalin niteliğine göre takdir edilecek bir sürenin,
Ceza infaz kurumunda aynen çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı
ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.
(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

12.05.2020
Koşullu salıverilme denetimli serbestlik ile karıştırılmamalı. Koşullu salıverilmenin şartı, cezaevinde geçirilecek sürenin iyi halli
geçirilmesi ve bunun komisyon tarafından gözlemlenerek raporlanmasıdır. Bu rapor düzenlendikten sonra kararı infaz hakimliği verir.
Fiilen bu süreler denetimli serbestlik uygulanması ile daha da kısalabiliyor. Denetimli serbestlik sürelerinin çok uzatılması halinde,
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koşullu salıverilme için yatması gereken sürenin 3 yıldan az olduğu hallerde kişinin hiç cezaevine girmemesi sonucu ortaya çıkabiliyor.
Birtakım devlete karşı suçlardan ağırlaştırılmış hapis cezası alındığı hallerde bu kişilere koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.
Süre ağırlaştırılmış müebbet için 30 – müebbet için 24 yıldır. Süreli cezalar bakımından ½’dir. Kanun birden fazla süreli hapis veya
müebbet cezası alan kişi için de koşullu salıverme için yatılacak süreleri ayrı ayrı düzenliyor. ½’nin istisnaları bir kısım suç açısından
2/3 ve bir kısım suç açısından da ¾ olarak uygulanıyor. Aynı cezayı gerektiren suçlarla ilgili olarak farklı koşullu salıverme sürelerinin
öngörülmesi eleştiriye açıktır. ¾ suçları içinde şikayete bağlı suçların da olması anlaşılabilir değil.
Kişinin cezaevinde geçirmesi gereken süre kadar süreyi de dışarda denetimli olarak geçirmesi söz konusu ancak bu dışarıda geçen
sürenin, cezasını içeride geçireceği halde tahliye edileceği günün ötesine geçmesi mümkün değildir.
Koşullu salıvermenin yanması: Denetim süresi içerisinde kişinin kasıtlı bir suç işlemesi halinde işlediği suçun cezasının 2 katı kadar
süre (önceki cezanın üzerine – koşullu salınıverme yakıldığı için) hapse mahkum edilir ayrıca bu işlediği yeni suçun kendi cezası
kadar süreyi de yatar ancak toplam sürenin, ilk cezanın tahliye gününü geçmesi mümkün değildir.
Koşullu salıverilme süresi içerisindeki yükümlülüklerini ihlal ederse, belirlenen bir cezaya mahkum edilir. Ancak yine hak ederek tahliye
tarihi geçilemez.
Para cezasının yerine getirilmesini kitaptan oku. [Yargıcın takdirine göre, kişiye bir mehil verilmesi veya cezanın taksitler halinde
ödenmesine karar vermesi söz konusu olabilir. Verilecek mehil hükmün kesinleşmesinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz. Taksit süresi de 2
yılı geçemez; ayrıca taksir sayısı dörtten az olamaz. Hükümlünün cezayı ödememesi halinde kalan kısım hapis cezasına çevrilir ve kamuya
yararlı bir işte çalıştırılarak infaz edilir.]

GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Suç karşılığında iki hukuki sonuçtan biri ceza müeyyidesi diğeri ise güvenlik tedbiridir. Ceza müeyyidesinden farkı, cezanın karma işlevi
olmakla beraber güvenlik tedbirinin artık bastırma işlevinin bulunduğundan bahsedilemez. Güvenlik tedbirleri her zaman geleceğe
yöneliktir ve dolayısıyla failin suçla ortaya çıkan tehlikelilik halini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Güvenlik tedbirlerinin hukuki
müeyyide olarak kabul edilmeleri bakımından, her ne kadar doğrudan bir ihlal karşılığında uygulanmasalar da, kişiyi belli hak
yoksunluklarına tabi tuttukları için müeyyide olarak nitelendirmeleri mümkündür. Aksini savunanlar da var. Burada amaç
cezalandırmak değil; ortaya çıkan tehlikeyi geleceğe yönelik olarak bertaraf etmektir. TCK’da güvenlik tedbirleri bazen cezalar ile
birlikte uygulanıyor. Bazen de cezanın verilemediği hallerde cezanın yerine uygulanabiliyor (ör. Akıl hastasının suç işlemesi halinde)

Suç

Ceza

Tehlikelilik

Güvenlik tedbiri

Hak ve yetkileri kullanma yoksunluğu
Hak yoksunluklarında kural, cezanın infazı bittiği anda bunların sona ermesidir. TCK 53’te istisnaları vardır. Ceza kanunu dışındaki
kanunlardan kaynaklanan hak yoksunlukları ise infazın bitmesiyle ortadan kalkmazlar. Memnu hakların iadesi kararı verilinceye
kadar bunlar devam ederler. Adli sicil kurumu bu kararın verilmesini düzenliyor.
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il,
belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet
ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında
serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, Yoksun bırakılır.
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Müsadere

Müsadere, yeni suçların işlenmesini önlemek amacıyla, suçtan kaynaklanan veya suçun işlenmesiyle ilgili olup suç düşüncesini canlı
tutan eşyaya Devlet elince el konulmasıdır:
1)
2)

Eşya müsaderesi: suçta kullanılan ya da suçtan meydana gelen eşyaya el konulması. (TCK 54)
Kazanç müsaderesi: kişinin işlediği suçtan elde ettiği kazanca el konulması. (TCK 55)

Müsaderenin geleceğe yönelik amaçları:



Eşyaya el konulmasıyla onunla başka suçların işlenmesinde kullanılmasının önüne geçilir.
Suçtan ortaya çıkan kazanç ve eşyanın suça ilişkin düşünceyi canlı tutmak gibi bir etkisi oluyor. Bunlara el konulmakla o suç
düşüncesi ortadan kaldırılmış oluyor ve başka suçların işlenmesine yönelik tehlike ortadan kaldırılmış olur.

Eşya müsaderesi bakımından bir kısım eşya için suç işlenmiş olması gerekirken diğerleri bakımından suç işlenmiş olması gerekmez.
Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan eşyanın müsaderesi gerekir. Suç işlenmesine tahsis edilen eşyanın da müsadere edilmesi
gerekir. Suç sonucu ortaya çıkmış eşyanın da müsadere edilmesi gerekir (belgede sahtecilik suçunda ortaya çıkan belge). Suçun
işlenmesinde kullanılan eşya kamu güvenliği, kamu sağlığı ve ahlak açısından tehlike arz ediyor ise suç işlenmese bile müsadere
edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde, bizzat bulundurulması, üretimi, kullanılması, alımı veya satımı suç teşkil eden eşyalar söz konusu
olabilir. Bu tür eşyalar bakımından suç işlenmiş olması aranmaz ve eşyanın kime ait olduğu da önem arz etmez.
Kısmi müsadere de gerçekleştirilebilir. 3.fıkrada ayrıca orantılılık düzenlenmiştir. Eşyaya el konulması, suçun doğurduğu sonuçtan çok
daha ağır bir sonuca yol açmamalı. Kişi suçta kullandığı eşyanın müsaderesini imkansız hale getirirse (satma yok etme) eşya karşılığı
kadar paranın müsadere edilmesi gerekir. Bunun haricinde, bir eşyanın müsadere edilmesi için iyi niyetli 3.kişinin eşyaya malik
olmamış olması gerekir, ancak bu halde de karşılığı oranında paranın müsaderesi gerekir.
Eşya müsaderesi
Madde 54- (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis
edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu
güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/11 md.)
Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak
şartıyla verilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette
imkansız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.
(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete
aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir.
(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.
(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın
müsaderesine karar verilir.
(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.
Kazanç müsaderesi bakımından, suç sonucunda sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi/dönüştürülmesi sonucu
ortaya çıkan ekonomik kazançlar müsadereye tabidir. Mağdura iadesi mümkün olan kazançlar müsadere edilmez. Müsadere edilecek
ekonomik değer harcanmış, tüketilmiş, yok olmuş ise bunun karşılığı olan para müsadere edilir. Müsadere edilmesi gereken eşya
sonradan 3.kişinin mülkiyetine girerse iyiniyetten yararlanır.
Kazanç müsaderesi
Madde 55- (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile
bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra
hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.
(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını
oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir.
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(3) (Ek: 26/6/2009 – 5918/2 md.) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (TCK 56)
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
Madde 56- (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.

Koruma ve tedavi tedbirleri (TCK 57)
Denetimli serbestlik (TCK 58)
Bu tedbir, mükerrir suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen ve örgüt mensubu suçlu gibi tehlikeli suçlulara cezanın infazından sonra
uygulanan bir tedbirdir.
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri
uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
(…)
(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik
tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya
örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

Sınır dışı edilme (TCK 59)
Tüzel kişilere güvenlik tedbiri uygulanması (TCK 60)
Tüzel kişilere iznin iptali veya müsadere olmak üzere iki tür güvenlik tedbiri uygulanır. Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi tarafından suç
işlenmesi halinde müsadere hükümleri tüzel kişinin malvarlığı hakkında uygulanmaz.
60/4: “kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır” = normal şartlarda tüzel kişi lehine suç işlenmiş olması iznin iptali ve müsaderenin
uygulanması için yeterli değildir, aynı zamanda ilgili maddede güvenlik tedbirlerine başvurulacağına ilişkin bir düzenleme olması
gerekir. Örneğin 253. Madde.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
Madde 60- (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin
iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin
iptaline karar verilir.
(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır.
(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu
tedbirlere hükmetmeyebilir.
(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır.
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CEZALANDIRILABİLİRLİK

OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTI
Suç işleyen herkes cezalandırılamaz. Bir kimsenin cezalandırılabilmesi için öncelikli kanunda düzenlenmiş bir suçu işlemiş olması
gerekir. Fakat bazen kanun koyucu, kişinin cezalandırılabilmesi için buna ek olarak başkaca şartlar arar. Bunların bir kısmı genel şartlar
bir kısmı da suç bazında özel şartlardır. Kişinin cezalandırılabilmesi için genel olarak 3 özellik aranır:
1-

Suç işleme

2-

Bağışıklıktan yararlanıyor
olmama

3-

İsnat edilebilir olma

4-

Objektif cezalandırılabilirlik

cezanın işlenmesi sırasında var olan ve
cezanın ortaya çıkmasını önleyen nedenler

Kanunda, cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran sebepler düzenlenmiş olabilir. Örneğin TCK 167’de yağma hariç malvarlığı suçlarının
akrabalara işlenmesi halinde kişi cezalandırılmaz. Kişinin cezalandırılmasının failinin şahsi özelliklerinin tamamen dışında bir sebebe
bağlanması halinde “objektif cezalandırılabilme şartı”ndan bahsedilir. Fail dışında objektif bir koşulun gerçekleşmesi gerekir ki kişi
cezalandırılabilsin, ancak bu şart gerçekleşmeden de suç işlenmiş olur fakat ceza verilmez. Failin suç teşkil eden tipik fiilinden ayrı olan
bu duruma failin kendisi de sebep olmuş olabilir. Bu noktada genel kabul bunların suçun unsuru olmadığı yönündedir. Bunun
sonucunda da, bir kimsenin işlediği suç açısından kasıtlı, kusurlu sayılabilmesi için bu objektif şartı öngörmesi, istemesi şart değildir.
İrade dışında dahi bu şartın gerçekleşmesi halinde kişinin cezalandırılması söz konusu olur. Bu şartlar kusurluluğun unsurunu
oluşturmazlar. Bir şeyin unsur olabilmesi için korunan varlığın ihlaline etki etmesi lazım. Bu durum şahsi sorumluluk ilkesinin bir
gereğidir. TCK 161’de hileli iflas suçu düzenlenmiştir. Hileli davranış ile kanunda sayılan davranışların gerçekleştirilmesi sonucunda suç
oluşmuş olur fakat kişinin cezalandırılabilmesi için ‘iflas kararının verilmiş olması’ gerekir; bu da bir objektif cezalandırılabilme şartıdır.

CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ ORTADAN KALDIRAN NEDENLER (TCK 64 vd.)
Ancak kanunun imkan verdiği hallerde gerçekleşebilir. Bu sebepler şahsi cezasızlık nedenlerinden farklı olarak suçun işlenmesinden
sonra ortaya çıkarlar. Ortada henüz kesin hüküm olmadan gerçekleşmesi, soyut olarak cezalandırılabilirliğin ortadan kalkmasıdır
(davanın düşürülmesi). Öte yandan kesin hüküm verilmesi halinde cezanın düşmesi somut olarak cezalandırılabilirliğin ortadan
kalkması halidir (cezanın düşürülmesi). Soyut olarak cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran bu haller davanın düşmesine, dava
açılmamasına neden olabilir.



TCK 64/1: sanığın ölmesi: yargılamaya devam edilmesi mümkündür, bunun amacı ortaklar hakkında hüküm
kurulabilmesidir. Müsadere bakımından da davaya devam edilmesi mümkün. Cezanın şahsiliği ilkesinin doğal bir sonucudur.
TCK 64/2: hükümlünün ölmesi: artık hapis cezanın infazı söz konu olmaz. Adli para cezası söz konusu ise infaz edilmemiş
kısım ortadan kalkar. Ölümden önce kesinleşmiş müsadere ve yargılama gideri hükümleri infaz edilmeye devam edilir.
(mirasçılardan alınır)

Sanığın veya hükümlünün ölümü
Madde 64- (1) Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi
menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir.
(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine
ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.


TCK 65: af, genel ve özel af olarak ortaya çıkabilir. Bu ayrım hangi suçların affedildiğine ilişkin değil; etkileriyle alakalıdır.
Genel af mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırır ve kişi hiç suç işlememiş gibi kabul edilir. Özel afta ise mahkumiyet
varlığını korur ve ceza ya infaz edilmez ya azaltılır ya da başka bir cezaya dönüştürülür; dolayısıyla bundan doğan hak
yoksunlukları devam eder. Burada tartışma konusu dava devam ederken çıkan affın reddedilip reddedilemeyeceği ile
alakalıdır. Reddedilmesinin sebebi, kişinin hakkında açılmış olan davanın düşmesini istemeyip davanın devam ederek
hakkında beraat kararının verilmesini istemesidir. Hukuk tekniği açısından af kanunu uyulması gereken bir kanundur. Ancak
bununla ilgili özel bir hüküm getirilirse reddetmek, davanın sürdüğü sırada mümkün olabilir. Bunun dışındaki zamanlarda,
dava açılmamış ya da kesin hüküm verilmişse affın reddedilmesinin bir manası olmayacaktır. Özel af zaten kesinleşmiş hüküm
üzerinden gerçekleşeceği için bunun reddedilmesi söz konusu olmaz. Af geri alınamaz; ancak şarta bağlanması mümkündür.
Affı çıkarmaya yetkili olan yasama organıdır. AY’ya uygun çoğunluk ve usul izlenerek yapılır. Bunun yanında CB’nin affetme
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yetkisi vardır. Bu genel af ya da özel af olarak ortaya çıkmaz; infaz süresinin kısaltılması veya infazın ortadan kaldırılması
şeklinde ortaya çıkar. Buna ek olarak AY’da orman suçlarında af verilemeyeceği düzenlenmiştir.
Genel affın sonuçları:






Dava açılmamış ise açılmaz, açılmış ise düşer. Kesin hüküm sonucunda infaza başlanmamışsa başlanmaz; başlanmışsa
infaza son verilir. Ceza mahkumiyeti, hak yoksunlukları dahil olmak üzere bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
Mahkumiyet şartları bakımından etkilidir (örneğin, önceki mahkumiyet bulunmaması ön şart olduğu hallerde önceki
mahkumiyet genel affa uğramış ise mahkumiyet ortadan kalkacağı için ön şart gerçekleşmiş olur).
Tehlikelilik hallerinde uygulanan güvenlik tedbirlerine devam olunur.
Müsadere edilen eşya ve infaz edilen para cezasının iade edilmesi söz konusu olmaz.
Bileşik suçu oluşturan suçlardan biri affa uğrarsa bileşik suç ortadan kalkmaz, mürekkep suçlarda bu suçlardan
birinin affa uğraması halinde zincirleme suç hükümleri ancak geriye kalan suçlar bakımından mümkünse
uygulanabilir.

Özel affın sonuçları:



Ceza değiştirilir ya da süresi kısaltılır. Fakat, mahkumiyete bir etkisi olmaz. Hak yoksunlukları devam eder.
Özel aftan yararlanabilmek için hapis cezası söz konusu olmalı. Adli para cezasında gündeme gelmez.

Af
Madde 65- (1) Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan
kalkar.
(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek
süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.
(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.
15.10.2020


TCK 66: zamanaşımı, suçun işlenmesinden veya cezanın verilmesinden sonra belli bir süre geçmekle devletin dava açmak ya
da cezayı yerine getirmek bakımından sahip olduğu menfaat ortadan kalkar. Bunun sebeplerinden bir kısmı, toplumsal infialin
azalması, zamanla beraber delillerin elde edilmesinin zorlaşması vb.dir (dava zamanaşımı); olayın unutulması, failin
tehlikeliliğinin ortadan kalkması vb.dir (ceza zamanaşımı). Ayrıca, Devlet bir kimseyi belirli süre içinde cezalandırmalıdır aksi
takdirde kişinin sürekli ceza tehdidi altında kalması söz konusu olacaktır.
Dava zamanaşımında bir suçun kanunda karşılığı olan ceza miktarına göre kademeli bir zamanaşımı görülmüştür (8-30 yıl)
Bu sürelerin geçmesiyle artık davanın düşürülmesi gerekir. Ceza zamanaşımı da cezanın ağırlığına göre belirlenmiştir. Suçların
karşılığındaki cezalar genellikle sabit olarak belirlenmez. Bu bakımdan, ceza zamanaşımında cezanın üst sınırı esas alınarak
zamanaşımı süreleri belirlenir. Ağırlaştırıcı sebep varsa bu da eklenerek zamanaşımı süresi tespit edilir. Kanunda hapis
cezaları ile adli para cezasının seçimlik olarak öngörüldüğü hallerde zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.
Zamanaşımı süreleri yaşa göre de ayrıca belirlenmiştir.
Önemli bir tartışma noktası, eğer ülkenin yargılama sistemi bir suçluyu zamanında yargılamaya imkan vermiyor ise burada
suçu bireylere yükleyerek zamanaşımı sürelerinin artırılması tartışmalı ve kabul edilemezdir. TCK da bu şekilde süreleri
genişletmektedir. Bu noktada, lehe olan kanunun geçmişe uygulanması göz önünde bulundurulmalıdır.
Dava zamanaşımı:






Suç için öngörülen cezanın ağırlığına göre belirlenmiştir. Ayrıca failin yaşı da dikkate alınır.
Sürelerin belirlenmesinde suç için öngörülen cezanın en üst sınırı esas alınır.
Seçimlik cezalar bakımından hapis cezası esas alınır.
Tamamlanmış suçlarda, suçun işlendiği günden başlar. Sonuç suçlarında ise sonucun gerçekleştiği günden başlar.
İştirak halinde işlenen suçlar bakımından dava zamanaşımı başlangıcı her failin kendi hareketine göre değil asıl
suçun tamamlanması, zincirleme suç oluşmasına ya da teşebbüs aşamasında kalmasına göre belirlenir.

Ceza zamanaşımı:



Suç için öngörülen cezanın ağırlığına göre belirlenmiştir.
Farklı türden cezalara hükmedilmesi halinde en ağır ceza esas alınır.
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 (i) hükmün kesinleştiği veya (ii) infazın kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar.
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay,
otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.
(2) Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.

Dava zamanaşımı
Zamanaşımı süresinin başlangıcı
Dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren işler ve suçun işlendiği gün de hesaba katılır. Suçun işlendiği gün bakımından
sırf davranış suçu varsa davranışın gerçekleştiği an, sonuçlu suçsa ve sonuç bir süre sonra ortaya çıkıyorsa sonucun gerçekleştiği tarih
esas alınır. Kesintisiz suçta kesintinin gerçekleştiği anda, mürekkep suçlarda son suçun işlendiği tarihten itibaren başlıyor. 18 yaşından
küçüklerin işlediği suçlar bakımından bunların 18 yaşına geldikleri günden itibaren başlıyor. İştirak halinde işlenmiş bir suçta asıl suçu
teşkil eden fiilin işlenmesi nazara alınmalı.

Yargılamanın yenilenmesi
Sahte belgeye dayanma, yalan belgeye dayanma, başka delil ortaya çıkması gibi hallerinde bu yola başvurulmak suretiyle yeniden bir
yargılama yapılması söz konusu olabilir. Yeniden yargılama yapılırsa bu sürede zamanaşımının dolmasını engellemek için bu talebin
kabul edildiği tarihten itibaren zamanaşımının tekrar başlamış olacağı kabul edilmiştir.
Zamanaşımının uygulanmadığı bir takım suçlar da mevcuttur. Soykırım, insana karşı suçlar, devlete karşı suçlar.
Yargılama esnasında zamanaşımı dolar ve bu esnada yeni bir kanun yürürlüğe girerse lehe olan kanunun uygulanabilmesi için yargılama
yapılması gerekir. Bu noktada yapılacak yargılama için zamanaşımının gündeme getirilmesi söz konusu olamaz.

Zamanaşımının durması –kesilmesi 66 vd
Kesilmeye sebep olan sebep dolayısıyla dava zamanaşımı tekrar başa döner. Halbuki, zamanaşımını durduracak sebep ortadan kalkarsa
süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
Madde 67- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin
sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak
olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur.
(i) Kaçaklık statüsü varsa dava zamanaşımı duruyor. Kovuşturma (dava açma) için Adalet Bakanının iznine ihtiyaç duyulduğu hallerde,
kişi hakkında kovuşturma veya diğer yasak işlemlerin yapılabilmesi için bu karar veya izin alınıncaya kadar zamanaşımı durur. Ancak
durması için bu izin için başvuru yapılması lazım. (ii) Başvuru sonuçlanıncaya kadar zamanaşımı durmuştur. Başka bir mahkeme
kararının beklenmesinin gerektiği hallerde de bekletici mesele yapılırsa zamanaşımı durur. (iii) İtiraz yoluyla AYM’ye başvuru
yapıldığında da dava zamanaşımı durur. (iv) Kamu davasının açılması ertelenir ya da geri bırakılırsa geçmesi gereken
erteleme/denetim süresi boyunca dava zamanaşımı durur. Başka kanunlarda da düzenlenebilir.
Zamanaşımının kesilmesi sebepleri;
(2) Bir suçla ilgili olarak;
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi, Halinde, dava zamanaşımı kesilir.
İştirak halinde işlenen suçlar bakımından burada sayılanların faillerden biri hakkında gerçekleşmesi hepsi bakımından sonuç doğurur.
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Kişi soruşturma aşamasında “şüpheli”, hakkında dava açıldıktan sonra “sanık” adını alır. İfade, polisin ve savcının aldığı beyan; sorgu da
hakime verilen beyandır.
(4)Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.
Örneğin 8 yıllık zamanaşımı olan bir suçla ilgili olarak, dava zamanaşımını kesen bir sebep olsa bile, dava zamanaşımı süresi en fazla
suçun işlendiği tarihten itibaren 12 yıl uzayabilir.
Birden fazla kesilme sebebi ortaya çıkarsa birden fazla sebepten en son hangisi gerçekleşmişse bu tarihten itibaren yeniden işlemesi
söz konusu olur. Ancak yine, suçun işlenmesinden itibaren azami sürenin yarısının üstüne eklenmesiyle bulunan süreyi geçemez. Dava
devam ediyor ise dava zamanaşımının dolmasıyla davanın düşmesi gerekir. Hüküm kesinleşene kadar herhangi bir mahkeme
düşmeye karar vermelidir.

Ceza zamanaşımı
Kesinleşmiş bir cezanın infazı ile ilgili bir kurumdur. Yargı organı tarafından kesinleşmiş bir hükmün belirli süre içinde infaz edilmesi
anlamına gelir. Ceza zamanaşımının dolmasıyla mahkumiyet ortadan kalkmaz. Bu süreler kanunda mahkum olunan ceza sürelerine göre
kademeli olarak belirlenmiştir. Kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü söz konusu olduğu için bu süreler dava zamanaşımından daha uzun
öngörülmüştür. Ceza zamanaşımı hükmün kesinleştiği tarihten itibaren ya da duruma göre infazın kesintiye uyguladığı andan itibaren
işlemeye başlar. İnfazın kesintiye uğramasından itibaren başladığı hallerde, kalan süreye göre ceza zamanaşımı belirlenir. Bazı suçlar
açısından ceza zamanaşımı uygulanmaz.
Ceza zamanaşımı
Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını
doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.
(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis
veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.
(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.
(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan
ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

Ceza zamanaşımının kesilmesi
Ceza zamanaşımının kesilmesi
Madde 71- (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla
hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.
(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza
zamanaşımı kesilir.

Müsaderede zamanaşımı
Madde 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.
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Ceza zamanaşımını durduran bir sebep TCK’da düzenlenmemiştir. Ancak, başka kanunlarda belirli düzenlemeler vardır. Örneğin
milletvekili dokunulmazlığı söz konusu olursa infaz sonrasına bırakılır. İnfazın ertelenmesi, durdurulması halinde, birden fazla
mahkumiyet kararı bakımından birinin cezasını çekerken diğerleri ile ilgili ceza zamanaşımı durur.
Zamanaşımı hükümleri gerek dava gerek ceza zamanaşımı bakımından kendiliğinden uygulanır ve kişinin zamanaşımından feragat
etmesi söz konusu değildir.


Şikayetin geri alınması (kısaca): Cezalandırılabilirliği etkiler. Kanunda belirtilen suçlar bakımından mümkündür. Kural
olarak kesin hükme kadar geri alınabilir. Sanığın kabulüne bağlıdır. Hem şikayetin hem de geri almanın sirayeti söz
konusudur. Bir fiili şikayet etmekle bu fiili işleyen bütün kişiler şikayet edilmiş olur bütün failler için sonuç doğar. Aynı şey
şikayetin geri alınması bakımından da geçerlidir. Burada önemli bir nokta, sanıkların her birinin geri almayı kabul etmesidir.
Şikayetin konusu fiildir. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde kullanılmazsa şikayet hakkı düşer.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar
Madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette
bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. (2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre,
şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar. (3) Şikayet hakkı olan
birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez. (4) Kovuşturma yapılabilmesi
şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve
hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. (5) İştirak halinde suç işlemiş
sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. (6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça,
vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. (7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten
vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık
hukuk mahkemesinde de dava açamaz.
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