
 

 

  

 

CEZA HUKUKU 3.SINIF 
2.ÖĞRETİM DERS NOTU 

(12/02/2019) 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 2 
 

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER   

 

                                                                                                                                    (12.02.2019)  

Evet arkadaşlar, bu dönem öldürme ve yaralama suçlarıyla başlıyoruz. Yani birinci dönem 
işlemediğimiz öldürme ve yaralama suçlarının telafisini gerçekleştireceğiz. Fakat ceza genelde 
görmüş olduğumuz öldürme ve yaralamayı neden tekrar işliyoruz? Çünkü daha detaylı ve 
daha zor olacak şekilde işleyeceğiz, bu bakımdan önem taşıyor. Şimdi yaklaşık bir 3-4 haftalık 
bir süre var ikinci öğretim için, sınav çözümünü de ek pratik şekilde yapacağız. Biraz 
geridesiniz o yüzden tek numaralara göre, bu açığı kapatmamız lazım. Bunu niye 
söylüyorum? Çünkü kemerlerinizi takın, uçacağız. Zaten geçen sene ceza genelde birlikte 
işlediğimiz için, ben sizi hatırlıyorum siz beni hatırlıyor musunuz bilmiyorum, az çok birçok 
şeyi işlemiştik; objektif isnadiyet olsun. Şimdi burada daha bazı konulara bakabileceğiz. 

ÖLDÜRME SUÇU 
 Öldürme suçuna baktığımız zaman  “bir insanı kasten öldüren kişi “ ifadesini görüyoruz 
hatırlarsanız. Korunan hukuksal değere baktığımız zaman bu suçun korunan değeri yaşam 
hakkı. Bu hak dokunulmazdır, devredilmezdir. Şimdi bakın geçen seneden farklı olarak yaşam 
hakkı deyip geçmeyeceğiz. Şimdi şunu irdeleyeceğiz arkadaşlar:  “acaba bir kişi kendi yaşam 
hakkından feragat edebilir mi? “ ,birinci sorumuz bu. Tabi ki biri kendini üçüncü kattan 
atabilir buna kimse de müdahale edemez. Ama dikkat ederseniz hemen etrafında polisler 
toplanıyor, onu ikna etmek için uğraşıyorlar. Neden çünkü devletin yükümlülüğü var. Yaşam 
hakkı öyle dokunulmaz bir hak ki, devletin hem ona dokunulmaması için bir yükümlülüğü 
hem de kişinin yaşam hakkını muhafaza edebilmesi için bir yükümlülüğü var, bu önemli. 
İkinci husus, mesela ben kendimi köprüden atabilirim ama benim arkadaşım bana  “at 
kendini kurtul, boş ver “ diyemez. Derse TCK md 84 intihara yönlendirmeden cezalandırılır. 
Demek ki bir kişi intihar edebilir, hayatına son verebilir, atlayabilir. Ölmediği takdirde o 
adama  “efendim gelin bakalım sizi mahkemeye çıkaracağız, siz intihara teşebbüs ettiniz. Sizi 
kasten öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutuyoruz. “ diyemeyiz. Yine polisler gelir 
muhtemelen ama şunu sorgularlar “niye intihar ettiniz, sizi intihara teşvik eden biri oldu mu, 
etrafta tehdit eden mi var? “. Ama o kişiyi biz ceza hukuku anlamında sorumlu tutamayız. 
Devletin o kişinin yaşam hakkını korumaya yönelik bir yükümlülüğü söz konusu, bizim için 
önemli olan bu. 

 İkinci bir husus, diyelim ki ben arkadaşa  “bıktım artık bu hayattan, beni öldür. İzin 
veriyorum, al tabancayı. “ dedim.  Böyle kişiler olabilir gerçekten,  “gel sıkayım “ diyebilir. İşte 
bu, benim ona izin vermiş, rıza göstermiş olmam o kişinin cezalandırılmayacağı anlamına 
gelmiyor, o kişi cezalandırılacak. Kasten öldürme suçundan dolayı cezalandırılır. Demek ki 
yaşam hakkı kişinin üzerinde özgürce tasarruf edebileceği bir hak olarak kabul edilmiyor. 
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Aktif ötenazi yasaktır, ama pasif ötenazi kısmen kabul ediliyor. Dolayısıyla kişi benden istedi 
diye onu öldürmem de benim ceza hukuku anlamında sorumlu tutulmamam gibi bir sonucu 
ortaya çıkarmaz, ben yine sorumlu tutulurum. Diğer bir husus şu, şunun altını çizelim: Alman 
hukukunda talep üzerine öldürme daha az cezayı gerektiren bir durumdur. Ama Türk 
hukukunda böyle bir durum kabul edilmemektedir.  

Korunan hukuksal değerden sonra gelelim faile. Fail herkes olabilir. Şimdi sizinle bir tablo 
çizelim, bu ceza geneli alttan alanlar için çok faydalı.  

MADDİ UNSURLAR 
Maddi unsurlar altında ilk olarak faile bakıyoruz. 

Fail: bu suç herkes tarafından işlenebilir yani fail özellik arz etmez. Sadece şunu söyleyelim: 
altsoy, üstsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi bu suçun nitelikli halidir TCK md 82’de. 
Altsoy\üstsoy bakımından torun\dede ilişkisi de kapsanmaktadır, kanun koyucu bir sınırlama 
yapmamıştır. Ama sıhri hısımlar yani hala, dayı, teyze vs. bunlar üstsoydan kabul edilmez. 
Üvey baba, üvey anne ve üvey kardeş bu kapsamda kabul edilmiyor. Bunun dışında eşle ilgili 
olarak şunu söyleyebiliriz: Mutlaka resmi nikahlı olması gerekiyor, fiili birliktelikler kabul 
edilmiyor. İmam nikahı konusunda tartışma var ama kabul edilmiyor. Fakat son dönemde 
özellikle belli bölgelerdeki imam nikahlı kadınların mağdur olması, yani öldürüldüklerinde 
nitelikli hal uygulanmadığı için  “bu bir mağduriyet doğurur mu? “ sorusundan hareketle 
imam nikahını da kabul eden görüşler vardır. Kardeşle ilgili olarak da anne veya babadan 
birinin aynı olması nitelikli hal için yeterlidir. İşte bunlar detaylar, sınavda sorulabilir.  

Şimdi burada intihar ediyorum diyelim ben Onat da bana diyor ki “hocam edin ne işiniz var? 
“. Ben intihar ettim ama ölmedim diyelim. Acaba benim gerçekleştirdiğim bu fiil acaba 
herhangi bir suç açısından tipik midir? Cevap hayır, kasten öldürmeye teşebbüs dahi olmaz. 
Burada sorumuz şu: Benim fiilim bir suç oluşturmasa bile Onat’ın beni teşvik etmesi yardım 
etme veya azmettirme olur mu? Bunun cevabı da hayır olmalı   çünkü bağlılık kuralı gereği 
failin hareketi tipik olmalıdır. Burada tipik hareket yok yani Onat’ın ceza almaması lazım. 
Ancak intihara yönlendiren, azmettiren, buna yardım edenin sorumlu tutulmasını kanun 
koyucu md 84’te intihara yönlendirme suçu ile öngörmüştür.  

Mağdur: bu suçta mağdurla ilgili önemli olan şey, yaşayan bir kişi olması gerektiğidir. Ve 
önemli bir diğer husus da kim öldürüldüyse mağdur odur. Birisi çıkıp da  “benim evladım 
öldürüldü, çok mağdurum. “ diyebilir ama o halkın ifadesidir. Ölen kişinin yakınları ancak 
suçtan zarar görendir. Bunun hukuken önemini seneye CMK’da göreceksiniz. Şimdilik 
bilmemiz gereken mağdur, ölen veya ölümcül derecede yaralanan kişidir.  

Konu:  bu suçun konusu önemli. Bazı kitaplarda konu için insan yaşamı deniyor ama biz bunu 
kabul etmiyoruz. İnsan yaşamı korunan hukuksal değerdir. Suçun konusu ise insandır. Ama 
yaşayan insandır. Yaşamayan bir kişiye karşı öldürme suçu işlenemez Türk hukukunda. Peki 
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insan ne zaman yaşar arkadaşlar? Mesela anne karnındaki cenin, insan mıdır? Ne zaman 
insan olarak kabul edileceğine dair elbette farklı görüşler var. Şimdi TMK diyor ki tam ve sağ 
doğumla kişilik oluşur.  

Birinci görüş de buna dayanarak bebeğin ana rahminden sağ ve tam çıktığı an yaşadığını 
söyler. Diğer bir görüş ise buna muhalefet edip TMK’nın geniş yorumlanması gerektiğini 
söylüyor. Ancak ne kadar geniş yorum yapılabileceği konusunda net bir ölçüt yok. Bu 
görüşten bazıları annenin ağrılarının başladığı anı yaşama anı olarak kabul ediyor. Ancak 
diyelim ki sancı başladı ama doğum gerçekleşmedi, iki gün sonra doğdu. Bebek iki gün önce 
doğmuş sayılamayacağından bu görüş sıkıntılı. Bu görüşten bir kısım yazarlar da çocuğun ana 
rahminden gelmeye başladığı anı esas alıyor. Sezaryenle doğumda ise karnın açıldığı anı 
kabul ediyorlar mesela. Ancak bu görüş de net değil. En makul görüş yine çocuğun ana 
karnından çıkarıldığı anı kabul etmektir. “ Hocam bunlarla niye uğraşıyorsunuz ya? 
“diyebilirsiniz. Çünkü çok fazla karşılaşılıyor. Hatta Yargıtay’ın 2008 tarihli bir kararı var; 
çocuk çıkarıldığı an, yani çıkarılırken ölüyor. Şimdi ne olacak? Böyle olaylar yaşanabilir kimi 
çocuk ters gelir, kimi doğduğu gibi elden kayıp düşebilir, ya da doğarken boğulabilir, bazısı ise 
aniden çıkarak ölebilir. İşte Yargıtay kararındaki olay bu. TMK’ya bakarsak burada tam ve sağ 
doğum olmadığı için kasten veya taksirle öldürme suçu oluşmaz. Ancak TCK 99 çocuk 
düşürtme suçu gündeme gelebilir. Öyleyse bizim bakış açımızın da TMK’da öngörülen tam ve 
sağ doğum olması gerekir. Yani anne karnından tam ve sağ çıkanı yaşayan insan olarak kabul 
ediyoruz.  Çocuğun insana benzememesi, engelli olması veya çok kısa bir süre kalbinin atıp 
durması önem arz etmez. Bir kez bile atmış olsa insan sayılır. Annenin doğum sırasında veya 
sonrasında ölmesi de etkili bir unsur değildir çünkü bebeği anneden bağımsız düşünüyoruz. 
Peki cenine karşı suç işlenir mi? Bir örnek verelim. Köyde çeşme sırasında tartışma çıkıyor ve 
sıradaki bir kadın hamile kadını yere yatırıp karnının üstüne oturuyor ve bebek düşüyor. Bu 
olayda tartışılması gereken husus işlenen suçun TCK 87’deki gebe kadına karşı işlenen 
yaralama mı yoksa TCK 99’da düzenlenen çocuk düşürtme suçu mu  olduğudur. Bir defa 
öldürme değil, çünkü ortada tam ve sağ doğmuş bir çocuk yok. Önce cezalarını 
karşılaştıralım. Gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenen yaralama suçunda ceza 2 kat artırılır 
ayrıca en az 8 yıl olmalıdır. Rızası olmadan çocuk düşürten kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle 
cezalandırılır. Eğer fail çocuğu düşürmek için hareket etmişe, taksiri varsa TCK 87’den 
sorumlu olur. Ancak failin çocuğu düşürme kastı varsa, ki TCK 99 ancak kasten işlenebilir, o 
zaman hem   TCK 99’dan hem TCK 87’den sorumlu olur. Yani tek hareketle iki suç oluşturur. 
Yani farklı neviden fikri içtima söz konusu olur. En ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı 
cezalandırılır. Bunu unutmayın, eğer kast varsa hem 87 hem 99’dan sorumluluğa gidilip ikisi 
arasında içtima hükümleri uygulanır. Eğer kastı yoksa yalnızca 87’den sorumlu tutulur. Bu 
kast taksir belirlemesi pratiklerde de karşımıza çıkar.  

Evet bundan sonra hayatın ne zaman son bulacağını da bilmemiz lazım. Son bulmasının 
önemi günümüzde özellikle organ ve doku nakli olaylarında önemlidir. Organ ve Dokunun 
Alınması Saklanması ve Nakli Hakkında kanunda ölümle ilgili şu kriter belirlenmiş: Tıbbi ölüm 
gerçekleştiğinde organ nakli gerçekleşebilir. Peki tıbbi ölüm nedir? İki türlü ölüm olabilir 
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arkadaşlar: biyolojik ölüm ve beyin ölümü. Beyin fonksiyonlarının artık geri dönülemez 
şekilde işlevsiz hale gelmesi beyin ölümünü ifade eder.  Beyin ölümü gerçekleştiği halde 
kalbin atıp dolaşım ve solunumun devam ettiği hallerde biyolojik ölümden söz edilir. Tıbbi 
ölüm olarak ise beyin ölümü kabul edilir.  

Beyin ölümü gerçekleştiği anda organ ve doku nakli gerçekleşebilir. Biyolojik olarak ölmüş bir 
kişiye karşı da öldürme suçu işlenemez. Ölü bir kişiye de ateş edilmesi öldürme suçunu 
oluşturmaz. Suçun konusu olan yaşayan insan yoktur çünkü. Suç konusuzdur ve işlenemez. 
İşlenemez suçta elverişsiz teşebbüs mevcuttur arkadaşlar ve Türk hukukunda bu tür teşebbüs 
cezalandırılmaz. Çünkü biz kişinin kötü düşüncesini cezalandırmıyoruz. Ama Alman ve Fransız 
hukukunda cezaya tabidir. Ancak hukukumuzda da bu fiil TCK 130 ölünün hatırasına hakaret 
suçunu oluşturabilir.  

Fiil: ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli her türlü hareket öldürme suçunun fiil 
unsurunu oluşturur. Yani serbest hareketli suçtur. Yalnız bunun öldürmeye hem konu hem de 
araç itibariyle elverişli bir hareket olması gerekir. Elverişlilik değerlendirilmesini de biz,  
somut olayın gerçekleştiği ana göre yani ex ante olarak yapıyoruz, ex post yani olay sonrası 
değerlendirme değil. Olay anına kendimizi götürüp o aracın elverişli mi olduğunu soruyoruz. 
Mesela arkadaşlar, içi boş tabancayı birini öldürmek için doğrultsam bu hareket elverişlidir. 
Bu bir öldürmeye teşebbüstür. Ha eğer içinde kurşun olmadığını biliyorsam, ve sıkmadan  
“geç şuraya geç! “  diyerek kullanırsam  burada da tehdit suçu meydana gelir. Bu ayrımı iyi 
bilmemiz gerekir, çok güzel sorular gelebilir. Evet, aracın elverişsizliğiyle yetersizliğini de 
birbirine karıştırmamamız lazım. Bunlar farklı şeylerdir. Bazen de aracın elverişliliği 
bakımından failin özel bilgisi aranır. Mesela ben bu suyun içine glikoz atsam ve şeker hastası 
olduğunu bildiğim arkadaşa verirsem bu öldürme veya yaralamaya teşebbüs olabilir. Mesela 
kalp hastası 55 yaşında kilolu bir polis nefes nefese koşuyor diyelim. Ölse ne olur? Böyle bir 
olayda öngörülmeyi sağlayacak bir şeyler mevcut olduğu için olası kast gündeme gelebilir. Ha 
eğer kalp hastası olduğu biliniyorsa da doğrudan kastla öldürmeye teşebbüs bile olabilir. 
Olayın koşullarını iyi incelememiz lazım. Diyelim Onat hemofili hastası olduğunu bilerek 
ensesinden şırıngayı soktum, bu öldürmeye teşebbüs olabilir. Bilmiyorsam zaten basit 
müdahaleyle giderilebilecek yaralama suçu olarak kalır.  

Netice: ölüm neticesinin gerçekleşmiş olması gerekir.  

Nedensellik Bağı: hayatta nedensiz hiçbir şey yoktur, her şeyin bir nedeni vardır. Neden ya 
neden? Neden buradayız? Sen neden burada oturuyorsun? Nedensiz hiç kimse hiçbir şey 
yapmaz.  Hani Ezel’de de vardı ya  “neden Eyşan neden?  “ insanı merak ettiren şey budur 
işte, neden. Şimdi burada arkadaşlar nedensellik bağının önemi ortaya çıkıyor. Nedensellik 
bağını ilk düşünen Aristo’dur. Aristo nedensellik silsilesini tespit ediyor bu ifadeyi ilk kullanan 
da Aristo’dur. Diyor ki bir nedensellik zinciri vardır ve her şey birbirini tetikler. Dünyada 4 
element vardır diyor: ateş, su, hava, toprak. Tahta yok işte. Bunlar lineer şekilde yani yatay 
ve dikey şekilde hareket ederler ve birbirlerini sirküle eder, döndürür: su >hava>toprak>ateş 
bu şekilde döner gider fakat kafasını gökyüzüne çevirdiğinde bir şeyleri çözemez. O da 
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gezegenlerdir. Bu noktada da şöyle düşünüyor: bunlar da etkili olmalı, hareket ediyorlar. 
Fakat bunlar yatay ve dikey olarak değil, daire, tabi o zamanlar elips yok,  çizerek hareket 
ediyorlar. Ve dünya da merkezde diyor. Ama bunları da hareket ettiren bir kuvvet, bir beşinci 
element olmalı. İşte bu element de eter.   

Eter kaygan ve bunlar kaygan zemin üzerinde birbirlerini hareket ettiriyor diyor. Ama bunları 
birbirine hareket ettiren şey ne? Bunları hareket ettiren saf düşüncedir. Bu gezegenlerin 
hepsi birbirine bağlıdır. Mesela ay dünya için, dünya güneş için hareket eder. Güneş sistemi 
saman yolu galaksisi içinde hareket eder. Yani her şeyi hareket ettiren bir sebep vardır. 
Aristo’dan sonra Aquinolu Thomas  “nedenin nedeni yine başka bir nedenin de nedenidir “ 
tespitini yapmıştır. Ama her şeyin ötesinde en başta da bir neden bulunur. Nedensellik 
silsilesi şu yüzden önemli ki, doğrusal olarak iki yönden sonsuza giden bir nedensellik kabul 
edilmiyor. Ya bir noktadan başlayıp sonsuza gider ya da döngüsel şekilde ilerler. Bu sistem 
içinde bütün argümanları bilim adamları eşit derecede etkili kabul etmektedir. Geçen sene 
bahsettiğimiz şartların eşdeğerliği buradan gelmektedir. Neticeyi meydana getiren tüm 
nedenlerin eşdeğer kabul edildiği sisteme şartların eşdeğerliği denir. Buna da biz tek faillik 
sistemi diyoruz. Roma döneminde, Mısır’da ve Yunan’da bu sistem kabul edilmiştir. Ama 
sonra katkıların farklılığı sorunu ortaya çıkıyor. Birileri çıkıp örneğin bıçağı başkasının 
sapladığını ve kendisinin sadece gözcülük yaptığını söylüyor ve tartışmalar çıkıyor. Bazı bilim 
adamları farklı bir duruş sergiliyor ve hareketi gerçekleştiren kişinin katkısının daha büyük 
olduğunu bunun esas nedeni oluşturduğunu ve diğerlerinin hareketlerinin yan nedenler 
olduğunu söylemiştir. Fail ve şerik oluşuyor. Diğer bir görüş var, bunlar sübjektifçiler, 
iradeciler yani niyete bakıyorlar. Dış dünyadaki görünüşe değil, kişinin iç dünyasındaki 
niyetine yönelirler. Kim ne için hareket etmişse odur. Fiil kimin için işlenmişse o, fail sayılır. 
Almanya’dan bir örnek var: Bir kadının gayrimeşru çocuğu oluyor, loğusa döneminde olduğu 
için kalkamıyor ve kız kardeşine çocuğu boğmasını söylüyor. Kız kardeşi de kabul edip çocuğu 
öldürüyor. Olayda kız kardeş değil çocuğun annesi fail kabul ediliyor. Kız kardeş ise yardım 
eden olarak görülüyor. İşte bu sübjektif görüşün bir yansımasıdır. Yani niyete, suçun kimin 
için işlendiğine bakılmıştır. İşte bun sübjektif görüşün bir sorunudur, yani hiç fiili işlememiş 
kişiyi fail kabul edip faili yardım eden statüsüne koymak. Türk hukukunda da hakim olan 
objektif görüşçüler ise fiile ve kimim işlediğine, esas katkıyı kimin sağladığına bakarlar. İşte 
biz nedensellik bağında  “olmazsa olmaz “ formülü yanında kanuni şart teorisine bakıyoruz. 
Bu yüzden her şeyi temelden aldım ve Aristo’dan başladım. Esas nedeni tespit etmemiz çok 
önemli. Arkadaşlar bir de hatırlarsanız nedensellik bağında öne geçen sebep diye bir mevzu 
var. Örneğin ben arkadaşa zehir veriyorum, içiyor ve fakat biri gelip tak diye vuruyor. Burada 
ben kasten öldürmeye teşebbüsten, vuran ise kasten öldürmeden sorumlu. Nedensellik 
bağında bir başka mesele de alternatif nedensellik. Diyelim ki iki kişi aynı anda birine zehir 
verdi ama kimin verdiğinden öldüğü tespit edilebilir durumda. Hangisinin zehrinden öldüyse 
o kasten öldürme, diğeri de kasten öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulur. Bir de kümülatif 
nedensellik var. Sınavda esas kafa karıştıran bu. Burada da ikimizin birbirimizden haberi yok 
ve ikimiz de aynı kişiye yetersiz zehir veriyoruz, ikimizin zehri birleşiyor ve adamı öldürüyor. 
İkimiz de birbirimizden haberdarsak ikimiz de kasten öldürmenin tamamlanmış halinden 
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sorumlu oluruz müşterek fail olarak. Ama ikimiz de habersizsek şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi gereği ikimiz de teşebbüsten sorumlu oluruz. Gelelim varsayımsal nedenselliğe. Bu nazi 
döneminde nazi subaylarının sıklıkla ileri sürdüğü bir argümandır.“ben öldürmeseydim 
başkası öldürecekti, ben bu çarkın sadece bir dişlisiyim. “ derler. Ancak biz bunu kabul 
etmiyoruz yine kasten öldürmekten sorumlu tutuyoruz.  

Objektif İsnadiyet: En sıkıntılı alana geldik. Arkadaşlar şimdi size objektif isnadiyetle ilgili 25 
tane olasılıktan bahsedeceğim. Detaya gireceğiz. Objektif isnadiyetin tanımını biliyorsunuz 
zaten izin verilen riski aşan bir tehlikenin meydana gelmesi ve bu tehlikenin tipe uygun bir 
netice olarak meydana gelmesi halinde objektif isnadiyet vardır diyoruz. Objektif isnadiyeti 
kaldıran haller ise: tehlikenin netice olarak meydana gelmemesi, hukuka uygun alternatif 
davranışlar,izin verilen risk halleri,riski azaltıcı haller,normun koruma alanına girmeyen haller 
ve tehlikenin hukuken önem arz etmeyecek şekilde artırıldığı hallerdir.  

1. İhtimal : A, C’yi trafik kazasında yaralıyor. Yaralı olan C, B tarafından hastaneye 
kaldırılıyor. Anacak hastaneye arabayla kaldırılırken B de trafik kurallarına uymayıp 
hızlı gittiği için trafik kazası yapıyor ve C hayatını kaybediyor. Şimdi burada ilk olarak 
A’nın izin verilen riski aştığı söylenir. A’nın fiili yaralama,tehlikeyi oluşturan bu 
yaralama. C’ye müdahale edilmese sonu ölüm olduğu için A bu sefer taksirle 
öldürmeden sorumlu olacaktı. Fakat araya B’nin oluşturduğu tehlike giriyor, ikinci bir 
tehlike gündeme geliyor. Ve bu bir ayna etkisi yaratıyor. A’nın oluşturduğu bu tehlike 
yansıyor ve yaralamadan sorumlu tutulur. B’nin oluşturduğu ikinci tehlike A’nın kini 
yansıtıyor. Buna ayna etkisi diyoruz. Ölüm de B’nin fiilinden dolayı gerçekleşiyor. Bu 
durumda birinci tehlike ölüm neticesi olarak gerçekleşmemiştir. Bu yüzden A’ya ölüm 
isnat edilemez. A taksirle yaralamadan sorumlu olur, B taksirle öldürmeden.  

2. C hastaneye kaldırılıyor ve ona hatalı bir tıbbi müdahale gerçekleştiriliyor. Burada da 
A’nın tehlikesi devam ediyor yine ikinci bir tehlike oluşturulmuş. Doktor B’nin 
oluşturduğu tehlike var. Bu durumda da A taksirle yaralamadan, B taksirle 
öldürmeden sorumlu olur. Ölüme giden bu süreçte araya B’nin fiili girdiği için A’yı 
ölümden sorumlu tutamıyoruz.  

3. A’nın C’yi yaralamasıyla gizli bir hastalığı örneğin kalp krizi tetikleniyor ve ölüyor. 
Burada araya başka bir tehlike girmemiş, mevcut bir hastalık da ayna etkisi yaratmaz 
ve A ölümden bu sefer sorumlu olur.  

4. C hastaneye kaldırılıp kendisine kan verilmesini istemiyor ve ölüyor. Burada C’nin rıza 
göstermemesi ikinci tehlikeyi oluşturuyor ve yine ayna etkisi ortaya çıkıyor. A ancak 
taksirle yaralamadan sorumlu tutulabilirken hiç kimse ölümden sorumlu tutulamaz.  

5. Hastanede yangın çıkıp C hayatını kaybediyor. Burada da ikinci bir tehlike olarak 
yangın var, illa biri sorumludur. Bu da ayna etkisi yaratır ve A yine yaralamadan 
sorumlu tutulurken yangını çıkaran kişi taksirle öldürmeden sorumlu tutulur.  
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6. C’nin tedaisi yapılıp ilaçlarını kullanması ve pansuman için hastaneye gelmesi söylendi 
ancak C gitmemiştir. Bu ihtimalde de ikinci bir tehlike vardır, o da C’nin ihmalidir. 
Bakın fark ettiyseniz ikinci tehlike dediğimiz şeyler hep bir başkasının fiilleri, başka bir 
etken oluyor. Eğer mağdurun içindeki hastalık tetikleniyorsa objektif isnadiyet vardır.  

7. A, B ‘yi elinde silahla araçların bulunduğu caddeye doğru kovalıyor. Bu olay da gerçek, 
Yargıtay ceza genel kurulu kararıdır. Olayın aslında bir travesti kendisine hakaret eden 
bir adamı kovalar. Adam yola fırlar, ortadaki bariyerlerden atlayıp karşı şeride 
geçerken araç altında kalır.  Burada faile mağdurun ölümü isnat edilebilir. Çünkü 
otobanda araç çarpması öngörülebilir bir neticedir ve faile en azından olası kastla 
öldürme suçu isnat edilebilir.  

8. A, B’yi kovalarken göğsüne bir el ateş ediyor B yaralanıyor. İkinciye ateş edecekken 
silah tutukluk yapıyor ve ateş edemiyor. Yaralı olan B’yi yoldan geçen C  hastaneye 
kaldırmak isterken onlar da kaza yapıyor ve ölüyorlar. Bu olayda A’nın öldürmeye 
yönelik kastı mevcuttur ancak araya trafik kazası ikinci tehlike olarak araya giriyor. Bu 
yüzden A’nın hareketi ölümcül harekete yansır. A neticeden sorumlu olmaz ancak 
kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur. C ise eğer kendisi ölmemiş olsaydı 
taksirle öldürmeden sorumlu olacaktı.  

9. Eğer hastaneye kaldırılıp yanlış müdahale edilseydi de ölseydi A bakımından sonuç 
yine değişmeyecekti.  

10. Eğer hastaneye kaldırıldığında B verilecek kanı kabul etmeseydi de ölseydi A yine 
teşebbüsten sorumlu olurdu.  

11. A, B’nin göğsüne ateş ediyor ve öldüğünü zannederek mezara gömüyor. B ise 
mezarda havasızlıktan ölmüştür. Burada A ölümden sorumlu olacaktır çünkü 
nedensellikteki sapma önemsizdir. İster vurarak ister havasızlıktan ölerek fark etmez. 
A kasten öldürmeden sorumlu tutulur. 

12. A B’nin kafasına vurup bayıltıyor sonra öldüğünü zannederek toprağa gömüyor. 
Burada kafasına vurup bayıltması yaralamadır. Taksirle yaralama mı, neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış yaralama mı, kasten öldürme mi olur? Bu sorunun cevabını 
vermiyorum, bir araştırın bakalım belki sınavda çıkar.  

13. A, B’nin kafasına vurup bayılttı ve olay yerinden ayrıldı. Arkadaşı C’ye olay yerine 
gidip bakmasını oranın öyle durmamasını söyledi, herhalde öldü,git göm diyor 
arkadaşına. C  de gidince öldüğünü sanarak gömüyor. A’nın buradaki hareketi en 
azından olası kastla öldürmedir. C ise  taksirle öldürme + md. 281 delilleri 
değiştirmeden sorumludur. A ise kasten öldürmeye teşebbüs ve md. 281’e 
azmettirmeden sorumlu tutulmalıdır ancak burada kişinin kendi delilleri söz konusu 
olduğu için şahsi cezasızlık sebebi söz konusu olur. Bu suçun faili kişinin kendisi 
olamaz yani.  Sadece olası kastla öldürme var.  
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14. Diyelim ben Onat’ın kafasına vurup bayıltıyorum. Arkadaşıma ise duruma göre önlem 
almasını söylüyorum. O ise oraya gidip hiç kontrol etmeden “ bu ölmüş ya  “ diyerek 
gömüyor. Burada diğer örnekten farklı olarak ben direk ölmüş demiyorum. Duruma 
göre bak diyorum yani hareketim yaralamadır. Ölüme yönelik ise taksirim var. Suç ise 
şimdi neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya dönüşür tek bir ifadeyle. Önceki 
olayda ise direk kabullenme vardı ölümü. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım.  

15. A,  B’ye çarpar, B ise kafasını sert bir yere çarpar.  Başından hafif yaralanan B 
hastaneye gitmeye gerek görmez. Ancak beyin kanaması geçiriyordur ve ölür.  Burada 
A taksirle öldürmeden sorumludur.  

16.  B hastaneye gidiyor ama pratisyen hekimin tavsiyelerine uyup uzman hekime 
görünmez ve gerekli tetkikler yapılmadığı için ölüyor. Pratisyen hekimin uyarısına 
rağmen aldırmıyor. Bu olayda A taksirle yaralamadan sorumlu tutulur çünkü  
mağdurun ihmali vardır. Ancak failin sorumluluğu tamamen kalkmıyor. B’nin ihmali 
ikinci tehlikeyi oluşturur.  

17. B tam teşekküllü hastaneye de gitti tavsiyelere uyarak ancak oradaki doktor tedaviyi 
reddetti, yapmak istemedi ve B öldü. Bu ihtimalde yine araya ikinci bir tehlike olan 
doktorun fiili girmiştir ve A taksirle yaralamadan sorumludur. Doktor ise kasten 
öldürmenin ihmali davranışla işlenmesinden sorumlu olur. Çünkü yükümlülüğü vardır.  

Arkadaşlar en çok şu durumlarda aklınız karışıyor. Yaraladınız bir adamı mesela 
hastaneye gitti doktor yoktu, kan bulunamadı vs. bakın mesela ben Çorum’da bir 
adam yaraladım diyelim ambulans geldi hastaneye gidecek ama o gün o ilçeye bir 
bakan gelecek diye trafik kilit durumda. Şimdi Çorum gibi bir yerde trafik olması 
ekstrem bir durum İstanbul’da her zaman trafik olur bu gayet öngörülebilir. Ya da 
mesela İstanbul gibi bir yerde uzman hekim olmaması şaşılacak durumdur, atipiktir 
ancak bu da Çorum’da normal kabul edilebilir. Atipik durum dolayısıyla faile objektif 
olarak isnat edilemez. Fiilin işlendiği yeri dikkate almamız lazım. Hiçbir fail zaten 
bunun düşünerek hareket etmez “ ay dur İstanbul’da öldüreyim daha az ceza alırım 
demez. “  
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CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 
19.02.19 

Evet, geçen haftadan itibaren kasten öldürme suçuna başlamıştık. Geçen hafta olmayanlar 
için çok kısa bir tekrar yapacağım. Niye kasten öldürme suçundan başladık? Çünkü çiftler 
kasten öldürme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama (NSAY) suçlarını 
işlediler ama siz cinsel suçlardan başladınız. Geçen hafta kasten öldürme suçunun aslında 
maddi unsurlarını bitirdik.  Objektif insadiyet üzerinde çok durduk hatırlarsanız 25 tane 
olasılık üzerinde durduk detaylı şekilde. Bunları biz 2. sınıfta görmedik mi hocam 
diyebilirsiniz, bu kadar detaylı görmedik. Şimdi manevi unsurdan devam edeceğiz. 

 Manevi unsuru incelerken çok detaylı bilgiler vermeyeceğim. Sadece manevi unsurda şunu 
söyleyebilirim. Bir defa suçun kasten hali de var taksirli hali de var. Burada özellikle olası kast 
bilinçli taksir konusundaki sorular üzerinde bir yoğunlaşma söz konusu. Yani gerçekleştirilen 
hareket olası kastla mı bilinçli taksirle mi gerçekleştirilmiştir, bunun üzerine bir tartışma 
olabilir. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bir de geçen hafta şunu söylemiştim acaba bir 
suç, nsay mi kasten yaralama mı, taksirle öldürme midir öncelikle ilk gerçekleştirilen 
hareketi odak almamız gerekiyor demiştik. Ne demiştik. İlk önce ilk hedeflediği kast ettiği 
hareketi hesaplamamız gerekiyor. Aradaki mesafe, kast ettiği nedir, gerçekleştirdiği 
hareketin elverişliliği, failin mağdurla ilgili bazı özel hususları bilip bilmediği gibi hususların 
önem arz ettiğini söylemiştik. Hatta ne demiştik, suyun içerisine şeker katarsam, ne zaman 
bu şeker elverişli oluyor?  Mağdurdaki şeker hastalığını biliyorsam o zaman bu şeker 
öldürmeye elverişli olur ve gerçekleştirilen hareket kasten öldürme suçu bakımından elverişli 
hale geliyor demiştik.  

Şimdi burada özellikle şunu söylemeniz gerekiyor, 87. Maddede nsay yaralama 4. Fıkra yani 
yaralama sonucu öldürme.  Burada şunun üzerinde durmamız gerekiyor özellikle; 86/1 
yaralamanın temel şekli, 86/2 yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama, 
86/3 nitelikli yaralama. Ve şu önemli bizim için 87/4’ te, 86/2’ye atıf var mıydı? Yoktu. 
Demek ki ben bir kolluk görevlisine hafifçe dokunup onu ittiğimde ve kalp krizi geçirdiğinde 
ben 87/4’ten sorumlu olur muyum? Hayır. Başlığı açtığınız zaman direkt fiil unsurunda 87/4’e 
atıf yapılmadığını söylemeniz gerekiyor ama ben kolluk görevlisinin bu özel hastalığını 
biliyorsam veya öngörüp kabulleniyorsam ne olur? Olası kastla öldürme veya olası kastla 
öldürmeye teşebbüs olabilir. Şimdi burada manevi unsur bakımından önem arz eden 
hususlardan biri de şuydu: İçtima ile bağlantılı, ben bir kişiyi, hedef aldım yanında oturan 
kişiye isabet ederse kurşun ne oluyor? 1) Hedeflediğim kişi bakımından kasten öldürmeye 
teşebbüs. Yanındaki kişi bakımından olası kastla öldürme söz konusu olur. Bilinçli taksir, biraz 
daha uzaksa o uzaklık önemli. Çok bitişiklerse olası kast biraz uzaktalarsa bilinçli taksirle 
öldürme olabilir. Önemi ne? Eğer olası kastla öldürme artı kasten öldürmeye teşebbüsse ne 
olur, içtima bakımından ne önemi var? Tek fiilde birden fazla suç ki bunlar aynı suç.  

( hoca bir suçun tamamlanmış hali ile teşebbüs halinin aynı suç olup olmadığını sordu, 
öğrenciler farklı cevaplar verdi) İçtima konusunda halledeceğiz tek fiil, aynı suç ama bu çok 
önemli bir hata; kasten öldürmeye teşebbüsle kasten öldürmenin farklı suç olduğunu 
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söylemek. 2. Sınıf ceza geneli baştan almanız gerekiyor demek. İçtimada geleceğiz buraya 
soru işareti bırakıyorum.  

Şimdi bizim için manevi unsurda önemli hususlardan birisi, maddi unsurları bilmemek, hani 
basit örneğimiz çalının arkasına ateş ediyorsunuz ceylan var diye, insan çıkıyor maddi 
unsurlar bilinmediğinden kast ortadan kalkıyor, bu durumda taksirli suç oluşur.  

Hukuka aykırılık: PVSK’da madde 16 silah kullanma yetkisiyle ilgili bunu bilmeniz gerekiyor 
arkadaşlar. Biliyorsunuz kabul ediyorum ufak önemli bir hatırlatmayla; yakalama, gözaltı, 
zorla getirme, tutuklama ve suçüstü hallerinde silah kullanabiliyor. Bu beş durumdan 
herhangi biri yoksa silah kullanamıyor. Arama kararı var, kolluk görevlisi silah 
kullanabileceğini düşünüyor ne olacak? Bu örneği aslında geçen yıl pratik çalışmada 
yapmıştık. Haksızlık hatası, niye? Çünkü normda, kişinin normun içeriğine ilişkin bir hata söz 
konusu. Yani o koşul gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi konusunda hataya düşmüyor. 
Tutuklama kararı var zannetmiş ateş etmiş neyde hata var? Hukuka uygunluk nedenlerinin 
maddi koşullarında hata. Ama arama kararı benim ateş edebileceğim bir durum değil ama 
ben onu öyle zannediyorum bu nedir bu haksızlık hatasıdır, normda yanılmadır. Bu önemli.  

Hukuka uygunluk nedenleri maddi koşullarda hata, detaylı girmeyeceğiz iki görüş vardı 
30/1, 30/3. 30/1 ne diyor; kastı kaldıran hatadır, 30/3; kusuru etkileyen hatadır, 
kaçınılabilir olup olmadığına bakıyoruz kaçınılmazsa cezalandırmıyoruz kaçınılabilirse cezada 
indirim yapıyoruz. 

Hukuka aykırılıkta önemli husus hukuka uygunluk nedenin bilinip bilinmemesi meselesi 
objektif ve subjektif görüş vardı.  Mantığı şu, Aristo’dan beri tarihi bir süreç var bazı 
felsefeciler kişinin iradesine (subjektifçiler) dış dünyada gerçekleşene bakmıyor niyet 
sorgulanır diyor. Akil kalmış azm vardı Ben arkadaşınıza para verdim birini vursun diye, bir 
gün oldu öldürmedi bir hafta oldu öldürmedi bakın Alman Ceza Kanununda benim bu 
hareketim cezalandırılıyor. Alman Hukukunda subjektif görüş hakimdir. Ama Türk Hukukunda 
objektifçiler hakimdir, dış dünyaya yansıyana bakıyoruz. Kişilerin niyetini amacına 
bakmıyoruz dış dünyaya bakıyoruz. Hukuka uygunluk nedenlerinin bilinip bilinmemesi 
bakımından subjektif görüşçüler neyi kabul ediyor olabilirler?  

Ben Mert’e saldıracağım aslında, Mert bana sinir oldu sınavdan geçemiyor ben bu hocayı 
tartaklayacağım dedi ben de geldim ona silahla ateş edeceğim bir kağıt eksik okuyacağız 
çünkü. Yaklaştım tam silahımı çıkaracağım Mert bana yumruk attı. Aslında bir saldırıyı 
bertaraf etti Mert meşru savunmadan yararlanabilir mi? Subjektifçiler diyor ki Mert bu 
saldırıyı biliyorsa meşru savunmadan yararlanabilir. Tabi burada bir görüş diyor ki 
tamamlanmış suçtan yargılanır bilmiyorsa, bir görüş de teşebbüsten sorumlu tutar. 
Objektifçiler, meşru savunma var diyor netice düşünceye bakılmaz olana bakar. 

Sınır aşımı kasten, taksirle, korku telaş, heyecanla aşılmış olabilir. Sadece şunu söyleyeyim, 
hangi türden aşılmış olursa olsun sınır aşımını kusur altında yazacaksınız bir de eğer 
orantılılıkta bir sorun varsa sınır aşılmıştır. Yani bütün koşullar var ama ne yok orantılılık yok 
burada sınır aşımından bahsederiz. Mert kendini savundu meşru savunma olabilir hareketi 
ama meşru savunmada hani ben silahla ateş edecektim ama Mert yumruk değil bıçağı 
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kafama saplamaya çalışıyor nasıl bir sınır aşımı var burada? Kasten. Ben anladım ki kafama 
bıçağı saplayacak orada Şebnem gördü olayı ve bıçağını Mert’e sapladı meşru savunma oldu 
mu? Evet. Beni korumaya yönelik bir meşru savunma, demek ki şuna bakacağız siz bir meşru 
savunma hareketi gerçekleştirebilirsiniz ama sınırı aşarsanız haksız hareketiniz var buna karşı 
meşru savunma yapılabilir. 

Nitelikli unsurlar: Kasten öldürmenin nitelikli halleri detayına gireceğiz. Birden fazla nitelikli 
hal birlikte işlenebilir. Böyle durumlarda kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapisten 
cezalandırıyoruz. Müebbet hapisle ağırlaştırılmış müebbet hapsin farkı nedir? Her ikisi de 
ömür boyudur, müebbet hapis cezası; normal koşullarda, ağırlaştırılmış; tek kişi özel 
koşullarda infaz edilir.  

Tasarlayarak öldürme; bu konuda iki teori var: 1) soğukkanlılık teorisi, 2) plan kurma 
teorisi. Aslında iki teoride de fiil işlendikten itibaren belli bir süre geçmesi lazımdır. Sizin olayı 
tasarlamanıza sebep olayla fiilin işlenmesi arasında uzun bir süre geçmesi gerekir. Ne 
bakıyorsun? (silah sesi) burada tasarlama yoktur. Soğukkanlılık teorisi için (Öldüreceğim seni! 
Öldüreceğim! Burada soğukkanlılık yoktur.) mesela testereyi alıyor ya da zehir katıyor 
soğukkanlı. 2, 3. Öldürmede kişinin siciline bakıyoruz. Plan kurma teorisinde, plan var mı 
bakıyoruz. Varsa tasarlayarak öldürmeden sorumlu tutuyoruz. Peki, neden tasarlayarak 
öldürme diye nitelikli bir hal var? Öyle planlar var ki sen kapının önüne geç sen kollarını tut 
ben de boğacağım burada ne var? Bir kere soğukkanlı mıyız en azından ben öyleyim, plan da 
var. Ben Mert’i tek başıma yakalasam mı daha kolay işlerim bu suçu yoksa böyle organize 
planla mı? Plan yaparak, işte bu nitelikli hal bu yüzden öngörülmüştür. Mağdurun kendisini 
savunma imkanı azaltılıyor. Bakın Yargıtay kararında ne demiş? Failin belirli bir kimseye 
karşı belirli bir suç işlemeye sebatla ve koşulsuz olarak karar vermesinden dolayı 
tasarlayarak öldürme daha fazla cezaya tabi tutulmuştur. 

Haksız tahrikle tasarlayarak öldürme bir arada olabilir mi? Kabul etmeyen görüşler var. 
Size karşı işlenen fiille işlediğiniz fiil arasında uzun süre olmamalı, haksız tahrikte o zaman 
tasarlayarak öldürme olabilir mi? Doktrindeki bir görüş kabul etmiyor ama Yargıtay birlikte 
uygulayabiliyor. Sınavda detaylardan çıkacak. 

Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek, bu ikisi farklı şeyler. Bir defa, canavarca hisle 
öldürme demek öldürme şeklinin canavarca olması demek değil bu çok önemli. Hissiyatın 
canavarca olması arkadaşlar. Mert bana küfretti aldım testereyi kestim, canavarca öldürme 
değildir bu öldürme şeklinin canavarca olmasıdır. Kişinin acıma hissi olmadan öldürmesidir 
canavarca hisle öldürme örneklerini sayacağım madde gerekçesinde böyle deniyor,  

Failin kocası ile ilişki kuran kişiden intikam için 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürmek, gözü 
önünde. Bu canavarca hisle öldürmedir neden 3 yaşındaki çocuk? Kocasını öldürseydi 
canavarca hisle sayılmayabilirdi çocuğu hem de boğarak öldürme canavarca hisle öldürmedir. 
18 yerinden bıçakladığı mağdurun vajinasına tuzluk sokmak, annesini arayıp rehineyi 
konuşturarak ağlatıp kurşuna dizmek anneye yönelik mesela. Bunlar gerçek olaylar. 
Mağdurun öldürülmesinden sonra yapılan hareketler canavarca his değildir ölünün 
hatırasına hakarettir. Canavarca his yok, işlenme şekli canavarcaysa eziyet çektirerek 
öldürme diyoruz, Mert’i bana küfretti diye testereyle öldürmem canavarca öldürme şeklidir 
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çünkü her doğradığımda yaşıyor. Eskiden Orta Çağda kişiyi herkesin önünde öldürürlermiş 
ibret olarak. (hoca birkaç yöntem anlattı) giyotin geliyor. Bu sefer de fail acı çekmiyor etrafını 
görmüyor. Bu sefer de giyotinin ucunu ısıtıyorlar o sıcaklık kan dolaşımının devamını sağlıyor 
kafayı alıyorlar gözler görüyor kendisini ve halkı gösteriyorlar bu tarz yaptırımlardan 
vazgeçilmiş. Her biri eziyet çektirerek öldürme. 

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal 
silah kullanmak suretiyle öldürme. Yangın çıkardım ama amacım öldürme değildi bu olmaz. 
Gerçekten yangın kişiyi öldürme suçu için çıkarılmış olması lazım taksirle öldürmede bu 
nitelikli hal yoktur zaten. 

Öldürme suçunun üst soy alt soy eş veya kardeşe karşı işlenmesi. Önemli iki husus var. 
Birincisi eş demek resmi nikahlı olmalı imam nikahlı tartışmalıdır. Belli bölgelerdeki yaygınlık 
nedeniyle bunu kabul eden görüşler vardır çünkü kadınların mağdur olması durumu söz 
konusu ancak bu tartışmalı. Sevgililik halinde uygulanmaz, üvey kardeşler bakımından 
uygulanmaz anne babadan birinin ortak olması uygulanması için yeterlidir. En çok sınavda 
çıkabilecek şey, annemi öldürmek isterken babamı öldürdüm ne olacak? İki görüş var biri 
burada da kasten öldürmenin nitelikli hali uygulanır çünkü ikisi de nitelikli hal zaten diğer 
görüş benimki de budur, sizinki de budur bu nitelikli hal 30/2 ne diyor? Bu nitelikli hale 
göre de kastınız olmalı. Bir karanlığa ateş ettim babam diye, mert çıktı nitelikli hal 
uygulanmaz. Mert olduğu için değil, babam olmadığı için nitelikli hal uygulanmaz. Babam 
diye vurdum annem çıktı ateş ederken biliyor muydum bilmiyordum. Ceza hukuku kadere 
bırakmaz. Annemi öldürmek istiyordum öldürebildim mi hayır o zaman nitelikli hal 
uygulanmaz, burada suçun temel şeklinden sorumlu tutmalıyız. Ama evin içi çok güvenlidir 
kimse giremez evde iki üç kişi var saat de hırsızın girebileceği bir saat değil babam diye ateş 
ettim annem çıktı olası kast varsa o zaman nitelikli hal olabilir. 

Bir adam eşini öldürmek için ateş ediyor 19. kattalar. Kurşun kendisini 20. Kattan aşağı atan 
çocuğuna isabet ediyor intihar eden. Çocuk da intihar ediyor ama attığı yerin altında 
kendisini koruyacak bir yer var. Ölmeyecek aslında ölüm sebebi kurşun fakat enteresan kısım 
şu; bu adam zaten her tartışmalarında eşine bu hareketi yapıyormuş ama hep silah boş 
olurmuş eşlerin arasında sinirlerini atmak için yaptıkları bir şeymiş, o anda dolu çıkıyor. 
Soruşturma devam ettiğinde, aslında o silahın bu çiftin çocukları tarafından doldurulduğu 
tespit ediliyor. Çocuğun da babanın bunu yaptığını bildiği, mirasa konmak istediği, babam 
annemi öldürürse annem ölür babam hapse gider paralar da bana kalır diye düşünüyor fakat 
aylarca baba tetiğe basmıyor, çocuk amacına ulaşamıyor ve krizden dolayı kendini 20. Kattan 
aşağı atıyor. Gerçek olay. Babanın ve çocuğun sorumluluğunu pratik yapabiliriz. 

(bir soru geldi) Ben soruyu sorayım bir karı koca hep aynı yerinde yatıyorlar yatağın, ben 
sağdaki babam diye sağa ateş ediyorum annem çıkıyor ne olur?  Olası kastla öldürme olabilir 
nitelikli hali. 

Çocuk veya beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olanlara karşı 
suçun işlenmesi daha ağır bir suç olarak cezayı arttırır. 

Gebe olduğu bilinen bir kadına karşı işlenmesi, bilinmesi şarttır 
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Kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle bu suçun işlenmiş olması kolluk görevlisi bu 
kısımdadır. 

Suç delillerinin ortaya çıkmaması amacıyla öldürme de nitelikli haldir. 

 

Töre saikiyle öldürme ve kan gütme saikiyle öldürme ilk defa 1953 yılında TCK’ya nitelikli hal 
olarak koyulmuştur. TCK’da böyle bir düzenleme olması kan davalarının tükenmesine neden 
olmuş mudur? Olmamıştır. Dolayısıyla hukuk her zaman tek başına yeterli değildir.  

Kan davaları kanı kanla yıkamaktır. Yargıtay’ın kan gütme saiki için geliştirdiği kriterler 
bulunur bunlardan ilki mutlaka ilk olayın ölümle sonuçlanmış olması gerek. Yani benim 
babamı öldürmüş olması lazım ki ben başkasını öldürdüğümde kan gütme saikinden 
bahsedelim. İlk ölümlü olay üzerine ikinci gerçekleşen davranışın mutlaka ilk failin mensup 
olduğu grup ya da aile efradı üyelerinden birine karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. 
Mutlaka aile üyesi olması şart değil o gruptan o soydan olması bunun öç alma duygusu ve 
görev bilinci ile gerçekleşmiş olması gerekir. Bildiğiniz gibi kan hısımlığı aranmaz. Son koşul ilk 
işlenen öldürme ile sonraki öldürme arasında uzunca bir sürenin geçmemiş olması makul 
süre olması gerekir. Doktrinde de bu görüşler benimsenmektedir fakat Yargıtay’a bazı 
eleştiriler ileri sürülmüştür. İlki, neden ilk olan öldürme, yaralama da öldürmeye teşebbüs de 
olabilir. Babamı öldürmek için ateş etti babam yaralandı göğsünden kasten öldürmeye 
teşebbüs ben oğullardan birini vurduğumda zaten kan gütme saikinden cezalandırılmalı diye 
bir görüş vardır. Yargıtay burada benim adlandırdığım gibi kan gütme saikini kullanmıyor. 
Niye? İlk olay ölümle neticelenmiş mi? Fakat doktrindeki bu eleştiriye karşı başka bir görüş 
ileri sürülmektedir. Benim babama ateş etti hiç kurşun isabet etmedi bu da nedir kasten 
öldürmeye teşebbüstür. Buna karşılık ben gidip onlardan birini öldürdüğüm zaman burada da 
kan gütme saiki niteliğini uygulamam gerekecektir bu da önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkar.  

Bir başka görüş, taksirle öldürme suçu bakımından da kan gütme saiki uygulanmalıdır. Bu da 
doğru değildir bakın mutlaka ilk öldürmenin kasten öldürme olması gerekir. Benim babamı 
kasten öldüren bir kişiye karşı, benim de gidip o grupta birini kasten öldürmüş olmam 
gerekir. Yargıtay sadece kan gütme saikini inceliyor eğer kan gütme saikinin yanında başka 
saikler de varsa örneğin töre saiki varsa kan gütme saikini uygulamıyorum yani düşünün ki 
eğer kan gütme saiki olmasaydı bu fili işlemeyecekti fail diyorsak kan gütme saiki vardır. Tek 
bir sebeple işliyorum öç alma bilinci ve görev bilinci. Gerçekten benim yakınıma işlendiği için 
o suçu o gruptan birine karşı işliyorum ve görev bana verilmiştir bilinciyle hareket etmiş 
olmam gerekir. 

Haksız tahrikle töre saiki birlikte uygulanabilir mi? Hakim görüş Yargıtay dahil 
uygulanamaz der. Fakat biz diyoruz ki hemen bu sonuca varamayız olayı incelemeliyiz. 
Somut olayda kan gütme saiki olmasına rağmen haksız tahrik de olabilir, incelememiz 
gerekir. 

Töre saikiyle öldürme konusunda ülkemizde romanlar var; Orhan Pamuk “Kar” okunabilir. 
Örnekler okuyacağım yakın dönem kararlar. 2010, kardeş sanıkların dul olan annelerinin 
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gönül ilişkisi ve cinsel birliktelik yaşadığından şüphelendikleri kişiyi öldürmeleri. Bu töre 
saikiyle öldürme. Bir başka örnek, Kardeş olan sanıkların yengesi olan kadının kendi rızasıyla 
kaçtığı ve 2-3 ay birlikte yaşadıktan sonra kocasının affetmesiyle evine dönmesine rağmen 
kaçtığı şahsı öldürmeleri.  Eniştesiyle cinsel ilişkiye giren ve hamile kalan, sonra çocuğu 
aldıran kadının baba ve kardeşleri tarafından öldürülmesi 2008. Reşit kızın kimliği bilinmeyen 
bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen sanıklar tarafından öldürülmesi 2010. Erkek 
arkadaşıyla Antalya’ya kaçan A.F.’nin ailesi tarafından ele geçirildikten sonra aile bireyleri 
tarafından kesilerek öldürülmesi ve pişirilmesi 2010.  

Şimdi töre saiki arkadaşlar, dini saik değildir. Dini inançlar sebebiyle öldürme değildir. Bazen 
töre dini inancın üzerine çıkar. Kocasından kaçan ve baba evine gelen ablanın evlenmeden 
önce ilişkisi bulunan kişiyle dini nikahla evlenmesi üzerine ablanın kız kardeşi tarafından 
öldürülmesi, 2010 Türkiyesi. Reşit kız kardeş ile yaklaşık bir haftadır yaşamaya başlayan 
şahsın öldürülmesi. Zorla kaçırılıp ırzına geçilen çocuk yaştaki kızın baba amca ve bilinmeyen 
bir akrabayla birlikte sırf kızlığı bozulduğu için düşülen öfke ve kızgınlıkla öldürülmesi, 2010. 
Bunların hepsi töre saikiyle öldürme olarak Yargıtay tarafından kapatılmıştır. Töre saikiyle 
öldürme önemlidir, namus saiki mi töre saiki mi bu konu kanayan bir yara. 765 sayılı TCK’da 
böyle bir saik yoktu. İlk defa 5237 sayılı TCK ile geldi. 

Haksız tahrik düzenlemesinin maddi gerekçesinde şöyle bir ifade var: Töre ve namus 
cinayetleri akraba içi öldürme kabul edilmiştir, altını çiziyoruz çünkü töre ve namus ifadesi 
ayrı kabul edilmiştir. Bir kimsenin en yakınının yaşamını dahi yok etmeyi göze alabileceği ve 
bunu da meşru görebileceği bir motivasyon aracıdır töre. Törenin tanımı yoktur, bu da 
belirlilik ilkesine aykırı görülmektedir. Töre, toplumdaki ananelerin gereklerine aykırı 
davranıştır. Töre saikiyle öldürme saiki için aile meclisi kararı aranmaktadır; Yargıtay’ın ilk 
dönem kararlarında aranır, fakat son dönem kararlarında bu koşulu aramaktan vazgeçmiştir. 
Bu şu demek, Yargıtay kapsamı genişletmiştir. Tam bu çerçevede namus saikiyle öldürme ile 
töre saikiyle öldürme arasında bir fark var mıdır bu gündeme gelir. Yargıtay özellikle son 
dönem kararlarında doktrinde eleştirilir, örneğin bir koca eşini bir başkasıyla el ele 
tutuşurken görüyor sinirleniyor ateş ediyor. Burada aile meclisi kararını aramazsak bu 
öldürme bir namus cinayeti olarak nitelenmektedir. Doktrinde ağırlık görüş töre saikiyle 
öldürme için toplumsal bir görev bilinciyle, aile akraba çevre anlamında hareket şarttır. Yoksa 
hani namusumu iki paralık ettin, toplum içine çıkamaz oldu bu tarz söylemler töre saikiyle 
öldürme olarak kabul edilmez ama dediğimiz gibi Yargıtay son dönemde aile kararını 
aramadığından bunlar da töre saiki kabul edilebilmektedir. Ancak son dönem özellikle 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu konuda önemli kararı vardır, bunla birlikte Yargıtay töre 
saikiyle namus saikini birbirinden ayırmıştır. Doktrinde de mutlaka aile meclisi kararı 
gerektiği görüşü ileri sürülmektedir, bunun da ispatı zordur. 

Teşebbüs: Söylenecek pek şey yok. Kasten işlenen bir suç elverişli hareketlerle doğrudan 
doğruya icraya başlanıp elinde olmayan sebeplerle icranın yarım kalması. Arkadaşlar bir 
insanın göğsüne kasten ateş ettin öldü. İlhana ateş ettin göğsüne isabet etti kasten öldürme 
suçu gerçekleşmiş midir? Hayır. Öldürme yok. Göğsüne ateş ettim beni neyden sorumlu 
tutamazsınız? Kasten öldürme. Ben İlhanın ayağına ateş ettim, İlhan göğsünden yaralandı bir 
ay komada yattı çıktı hangi suçtan sorumlu tutabilirsiniz? Kasten yaralama ya da nsay. Bakın 
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bir sorun var öldürmek için ateş ediyorum ama ayağına ama aynı suçtan sorumlu tutuyoruz. 
İşe bu sebepten dolayı biz suça teşebbüs uygulamasını öngörmüşüz. Netice gerçekleşmediği 
halde başvurabileceğimiz bir uygulama. Suça teşebbüs o yüzden ayrı bir suç değildir. Kasten 
öldürmeye teşebbüs suçu olmaz kasten öldürme suçuna teşebbüs olur teşebbüs bağımsız bir 
normdur suç değildir, iştirak gibi. Bir insanı kasten öldürme, 3 kişi yaparsa ne olacak, iştirak. 
Bir insan bomba attı 3 kişi öldü hangi düzenleme içtima genel hükümlerin özeliği budur bir 
suç tanımında çıkaramayacağımız hususları çözebilmemiz için öngörülen yardımcı normlardır.  

İştirak: Nitelikli hallerin sirayeti önemli. Tekrar tekrar anlatmayacağım gerekirse genel 
derslerine girin ama öğrenin önemli. 

İçtima: Ceza hukukunda içtima ile ilgili tek hareket çok hareket bir türlü anlaşılamamış. Fiil 
nedir? Fiil kapsamında netice var mı? Fiil eşittir hareket. Fiil denince netice anlaşılmaz. 
Önemi şu, ben ateş ettim ya da bomba attım 50 kişi öldü, 50 tane netice var. Fiil eşittir netice 
denirse 50 tane fiil var bir kere TCK ile uyumlu değil. Hareket, önce doğal anlamda hareket, 
iradeye göre bedensel hareketlerin sayısı, kimi öldürmeye yöneliyorum, İlhanı (tak) kaç 
hareketim var 1, iradem kaç 1. Önce iradeye sonra bedensel harekete bakıyoruz, 1. Kurşun 
öyle bir kurşun ki İlhanı delecek, Sezer’e isabet edecek. İradem her ikisini de vurmak o zaman 
hareket kaç 1, iradem kaç 2. Tek fiil. Doğal anlamda tek hareket varsa tek fiil vardır, iradenin 
kaç tane olduğunun önemi yok. Tartışma ben iki tane bedensel hareket gerçekleştiğimde 
ortaya çıkıyor. Tak (ilhana), tak (Sezer’e) ; ya da şu tak tak (İlhana) aynı kişiye iki bedensel 
hareketim var. Ya da bomba atıyorum 100 kişi hayatını kaybediyor şimdi bu durumda ne 
olacak? Bedensel hareket çoksa, hukuki anlamda harekete bakacağız. İlhan’a iki el ateş ettim 
iradi anlamda 1 kişi öldürmek istiyorum hareket tektir arkadaşlar. Bir iki (iki kişi) art arda 
irade kaç 2, bedensel hareket de 2, kaç fiil var 2. Peki, hukuki anlamda hareket bakımından 
bazı özel durumlar var; Mert sana kız kulesini satayım mı dedim, ben ne yaptım kız kulesini 
satıyorum. Parasını aldım gittim fiili davranış var aldatma var bağlı hareketli suçlarda tek fiil 
vardır. Özel belgede sahtecilik, belgeyi hazırlayıp kullanmanız gerekir hazırlayıp 
çekmecenizde duruyorsa suç oluşmaz. Hazırlayıp kullanma tek fiil. Mesela yağma boynundan 
tutmam cebir malını almam hırsızlık ama ikisi tek fiil kabul edilir.  

Mütemadi suçlar tek fiildir. Evimde tutuyorum 1 hafta boyunca, kızdırdığım demiri vücuduna 
basıyorum. Her bir demir basma yaralamadır topluca hepsi eziyet suçudur. Kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma tek fiil vardır. Ben Mert’e bıçağı sapladım 1, 2, 3, 4 sonunda öldü 
kasten öldürme suçu işlenene kadar kasten yaralamayı işliyorum. Her öldürme suçu yaralama 
üzerinden geçer, geçitli suç. 

Doktor hastaya müdahale etmiyor ölürse kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, 
ölmezse sürünüyor, hadi öldüreyim deyip vuruyorum. O süre zarfında ne işliyorum kasten 
yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi. Her KÖİDİ, KYİDİ kapsamında bulunur. Bıçağı art 
arda saplamam, doğal anlamda 4 fiil var hukuki anlamda tek. Seçimlik hareketlerde de tek 
fiil. Cinsel davranışlarda da tek fiil olabilir hem makas attı hem öptü hem okşadı aynı anda. 
Tek fiil vardır.  

Zamansal ve mekansal birliktelik de önemli. Bomba attım birden fazla kişi öldü ne olur tek 
fiil. Aynı neviden fikri içtima uygulanır tek ceza, cezada artırım. Ben hepinize küfretsem 
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hakaret suçu ek suçtan ceza verip cezada belli oranda artırım. Öldürme yaralama işkence ve 
yağma olduğunca gerçek içtima yalnız aynı neviden fikri içtima uygulamıyoruz sorun ne 
burada? 

Çöp kutusu var içine bomba koydum, yanında da insanlar var konserde 5 kişi, işlek bir cadde. 
Geçen bir araba var caddeden içinde de bir adam var. 5 kişi bakımından kasten öldürme var 5 
tane, yoldan geçen bakımından olası kast var. Sorun şu bu adam ölmezse yaralı olarak 
hastaneye kaldırılırsa, öldürmeye teşebbüs. Olası kastla öldürmeye teşebbüs olur mu? Olur 
ve olmaz diyen görüş var olmaz diyen görüşe göre ne var, kasten yaralama. Çok içmiş alkollü 
yanındayım diyorum bas gaza, bir ailenin ölümüne neden oldu. Şoförün yanındaki de taksirle 
öldürmeden sorumlu. Olası kastla öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme aynı suçtur. Tek 
fiille altı ayrı suç var aynı neviden fikri içtima uygulayacağız ancak kasten öldürme kasten 
yaralama işkence ve yağma istisnadır. 6 kişide 5 öldürme 1 yaralama olsa farklı neviden fikri 
içtima olur en ağır cezadan cezalandırılır. Kasten yaralama olursa sadece 1 öldürmeden 
sorumlu tutuyorum farklı neviden fikri içtima oldu bir suç farklı olduğundan. Kanuna 
alamadık ama içtihatla çözelim deniyor ama kanunilik ilkesine aykırı. Biz ne diyoruz olası 
kastla öldürmede teşebbüs olur, aynı suç oluyor aynı neviden fikri içtima oluyor istisna 
olduğundan gerçek içtima uygulanıyor tüm öldürmelerden ayrı ceza alıyor bu önemli çok 
para var bu işte 
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Evet arkadaşlar bugün kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçuna başlayacağız. 
Taksirle öldürme suçunu da bugün bitirip öldürme suçlarını tamamlamayı düşünüyoruz. 
Önümüzdeki hafta kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamayı da bitirip 
sonra da belgede sahtecilik suçlarını işleyeceğiz.  

Şimdi biz kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunda aslında geçen sene gördük. 
Bu sene biraz tekrar gibi olacak. Bazı detay bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Sonra taksirle 
öldürmeye geçeceğiz.  

Kanundaki suç tiplerine baktığımızda bütün suçların kural olarak  icrai bir şekilde 
işlenebileceğini görürüz, ihmali olarak değil. Fakat bazı suçlar ihmali olarak işlenebilecek 
şekilde düzenlenmiştir. Örneğin TCK 98 Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmemesi. Bakın bu ihmali şekilde işlenebilen bir suçtur. Şimdi burada sorun şu, bir 
benzetmeyle anlatalım. Diyelim ki bir terazimiz var. Bu terazinin sol kefesi ihmali suçun 
oluşturduğu haksızlığın ağırlığı, diğer kefesinde icrai suçun oluşturduğu haksızlığın ağırlığı var. 
Doğal olarak icrai suç ihmali suçtan ağır gelir.  Bir fiilin cezalandırılabilmesi için terazinin 
kefesinin ağır gelmesi yani cezalandırılabilirlik sınırını aşması lazım. Yani kefenin 
cezalandırılabilirlik sınırına ulaşması lazım. Mesela işlediğimiz fiilin haksızlığına 10 kg diyelim.  
10 kg cezalandırma eşiği olsun. İcrai bir hareket aslında bu kadardır işte, 10 kg olur. Örneğin 
adama bıçak sapladım. Ama ihmali davranışla işlenen suçta farklı, mesela trafik kazası 
yapmışlar durup izliyorum, yardım etmiyorum gördüğüm halde. Bu hareketimin oluşturduğu 
haksızlık icrai hareketinkine eşit değildir. İcrai için 10 kg dediysek, buna 5 kg demeliyiz. Bu 
ihmali hareketimizden dolayı yalnızca md.98 açısından sorumlu tutulabiliriz. Çünkü 98.madde 
ancak 5 kg kadar haksızlık içerir, 81.maddedeki öldürmeye tekabül etmez. Ne zaman ki ben 
buna 5 kg daha eklerim, o zaman ihmali davranışla icrai davranış eşdeğer olur. İşte belirli 
şartlar altında ihmali davranışla icrai davranış eşdeğer hale gelir ve ihmali hareket de 
cezalandırılır. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

  (TCK 81 için cezalandırılabilirlik)     
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Tıpkı icrai hareket gerçekleşmiş gibi cezalandırıyoruz. Peki nedir şartlar, ne zaman oluşur? 
Kişinin garantörlük sıfatı olduğu hallerde. Garantörlük sıfatı ne zaman oluşur? 

1) kanundan 

2) sözleşmeden 

3)ön gelen tehlikeli davranıştan doğan yükümlülük olduğu zaman. 

Devlet hastanesinde çalışan doktorun kanundan, hasta bakıcısı veya özel hastanede çalışan 
doktor sözleşmeden doğan yükümlülüğü vardır. Ön gelen tehlikeli harekette ise kişinin daha 
önce yapmış olduğu bir şeyin oluşturduğu tehlike söz konusudur.  

Bu suçu sistematikte incelersek baştan  

Korunan Hukuki Değer: yaşam hakkıdır. 

Fail: garantörlük gerektiği için özgü bir suçtur. Herkes tarafından işlenemez.  

Mağdur: yaşayan bir kişi olmalıdır, herkes olabilir. 

Konu: kasten öldürme suçunda söylediğimiz şeyler burada da aynen geçerlidir. 

Fiil: Asıl mesele ön gelen tehlikeli davranışta başlıyor. Önceki o hareket, kasıtlı da taksirli de 
olabilir. Eğer kasten işlenmişse bu suç neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç da olabilir. Örneğin 
bir adamı kasten havuza itsem ve boğularak ölse bu tartışılabilir. Ben kişiyi taksirli olarak 
itmişsem bu suç taksirle yaralama, taksirle öldürme veya kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesi olabilir. Bakın bu aradaki ayrımı nasıl yapacağımız önemli. Önce taksirle 
yaralama olursa ne olacak ona bakalım. Diyelim ben arabayla gidiyorum yanlışlıkla arkadaşa 
çarptım, yaralandı. Bu arkadaş ölürse bu suç taksirle öldürme veya kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesi suçu olabilir. İlk hareket kasten olmadığı için neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış yaralama olmaz. Diyelim ki aldım hastaneye götürdüm ama tedavi yapıldığı halde 
öldü. Bu halde taksirle öldürme olur.  “Ama ölmemesi için elinden geleni yapmış hastaneye 
götürmüş gönüllü vazgeçme olmaz mı? “ diye düşünülürse de taksirli suçlara teşebbüs 
olamayacağı için doğal olarak gönüllü vazgeçme de olmaz. Ki aynı zamanda gönüllü 
vazgeçme için neticenin önlenmesi şartı da aranıyordu, burada gerçekleşmiş.  

Arkadaşlar taksirle öldürme suçunu hatırlayacak olursak, ölüme neden olacak hareket 
gerçekleştiren herkes fail olarak sorumludur.Yeter ki nedensel bir hareket gerçekleştirmiş 
olsunlar, ihmali veya icrai fark etmez. Mesela birini yaraladım, öldü. İki dakika sonra da öldü. 
Buna hemen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu diyemeyiz arkadaşlar. 
Taksirle öldürme de olabilir. Peki nasıl ayırt edeceğiz bunu? Ben bırakıp giderken onun 
ölebileceğini öngördüm ve kabullendim. Bakın ikinci bir hareket var burada.  Yani bir 
yaraladım. İki bırakıp gidiyorum. Ama nasıl bırakıp gittim? Onu yaralayarak ve gittiğimde 
öleceğini öngörüp kabullenerek gidiyorum. Eğer gittiğimde öleceğini öngörüp ve fakat 
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istemiyorsam bu durumda az önce buradaki kast taksire dönüşür ama taksirle öldürmenin 
ihmali davranışla işlenmesi diye suç olmadığından biz ne demiştik? Taksirli suçlar öyle 
suçlardır ki, neticeye etkili her davranış ihmali de olsa icrai de olsa suça etki etmez. Mesela 
kolluk görevlisi olan bir baba silahını masanın üstüne bıraktı, beş yaşında çocuğu geldi aldı. 
Anne gördü, yemek yapıyor iken “oğlum bırak onu “ dedi. O sırada babaya sıktı çocuk. Şimdi 
ne oldu bu olayda? Kolluk görevlisinin silahı masaya bırakma hareketi ihmali harekettir. 
Annenin çocuğa müdahale etmeme hareketi de ihmalidir. Her ikisi de taksirle öldürmeden 
fail olarak sorumludur. Taksirli suçlarda herkes faildir, mantık bu. Aynı zamanda taksirle 
öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçuna da gerek yok zaten. Çünkü ihmali icrai 
hareket eşdeğer sayılıyor. Ama kasten öldürme veya kasten yaralama suçu böyle mi? hayır, 
mutlaka icrai bir hareketinizin olması gerekir. İşte eğer aktif bir hareket yoksa garantör 
olanları ihmali hareketten sorumlu tutmak için kanun koyucu, kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesi suçunu koymuştur(TCK 82).  

Eğer benim hareketim zaten ölümcül ise, mesela arabayla öyle bir çarptım ki adam bir 
dakikada öldü, failin yaşaması için tüm çabayı sarf ettiğini ileri sürmesi mümkün değildir, 
çünkü zaten mağdur o anda ölmüş netice gerçekleşmiştir. Bu durumda taksirle öldürmeden 
sorumluluk vardır. Mağdurun bir dakikada veya beş dakikada ölmesi sonucu değiştirmez, 
hareket ölümcülse taksirle öldürme vardır. Eğer olası kast varsa olası kastla öldürme olur. 
Yani arkadaşlar her zaman ilk harekete bakmalıyız. Mesela neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
yaralamada ilk harekete bakın neye yönelik. Kast yaralamaya mı öldürmeye mi yönelik? 
Öldürmeye yönelikse taksirle öldürme de olabilir. Ha eğer yaralama ölümcül değilse 
hastanede gerekli tedavinin yapılmasıyla kurtulabilecekse ama siz götürmediyseniz bu da 
kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçudur. Olası kastla da kasten öldürmenin  
ihmali davranışla işlenmesi mümkündür. Şimdi kasten yaralamaya geçiyorum. 

 

KASTEN YARALAMA SUÇU 

Mesela ben sadece yaralamak kastıyla Mert’in ayağına çelme taktım ve düşüp yaralandı. Kan 
kaybetmeye başladı. Ben bırakıp gidersem ne olur? İki suçtan biri olabilir. Bir neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış yaralama. İki kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi. Bakın 
ihmali davranış halinde iki hareket söz konusu olur: ilki yaralamam ikincisi ise bırakıp gitmem.  
Ama ben hastaneye götürmek istememe rağmen ölseydi yani yaralama ağır olsa ve ölüm 
tehlikesi doğuran yaralama olsaydı o zaman da neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
olacaktı(TCK 87/4) 

Şimdi pratik düşünelim. Ben adamın üstüne üstüne yürüyorum, adam geri geri giderken 
havuza düştü. Benim fiilim burada yaralamaya yöneliktir. Bu örnek bu kadar, bitti yani. Başka 
bir örnek verelim: adamın tekine bıçağı sapladım diyelim. Tam saplayacakken adam gerideki 
havuza düştü mesela yüzme de bilmiyor, ben de izliyorum sadece. Şimdi bu adam orada 
ölürse ben hangi suçu işlemiş oluyorum? Ya kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ya 
da neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu olacak. Kasten öldürmenin ihmali davranışla 
işlenmesi suçunda ilk hareket kasten de işlenmiş olabilir taksirle de. Yeter ki ilk harekette 
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öldürmeye yönelik olası kastı olmasın, ki o zaman olası kastla öldürme olur. Ve yine yeter ki 
ikinci harekette ölüm neticesini öngörüp en azından kabullensin. Dolayısıyla havuzda 
boğulmasını izleyen kişi de kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan sorumlu 
tutulmalıdır.  

Şimdi olayı biraz değiştirelim. Yine aynı şekilde adam daha bıçağı saplamadan havuza düşsün 
ama bu sefer düşünce kalp krizi geçirsin. Ben de bakıp göremeyince oradan uzaklaşayım. 
Öncelikle bu yaralama basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir. Kastla hareket etmiş. Bakın 
aşamalı giderseniz kolayca çözersiniz. Açacağımız başlıklara gelince: ilk olarak kasten hareket 
etmiş olduğu için kasten yaralama tartışılabilir. İkinci olarak bir tüyo vereyim, bir olayda basit 
tıbbi müdahaleyle giderilebilecek yaralama olup ölüm neticesi varsa kesinlikle neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış yaralamayı tartışmalısınız. Bunu yazmanızı istiyoruz. Üçüncü olarak da 
bakıp göremediği için gitmesi sebebiyle kasten öldürmenin ihmali davranışla 
gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Burada önemli olan nokta boğulduğunu görmesidir. Ya 
da yüzme bilmediğini biliyor olması lazım. 4.ihtimal olarak da kalp krizi geçirdiği için taksirle 
öldürme başlığı açılabilir.   

İKİNCİ DERS 

Şimdi arkadaşlar ilk derste bahsettiğimiz örnekte ihmal daha baskın olduğu için olası kastla 
öldürme demek çok da doğru olmayacaktır.  

Bir de arkadaşlar sınavda eğer biz detay vermediysek siz aklınızdan birkaç ihtimal 
yazabilirsiniz, bunlardan da puan alırsınız. Yalnız detay olmaması sizin lehinize mi aleyhinize 
mi bilemeyeceğim.  

Manevi Unsurlar:Az önceki derste aslında manevi unsurları incelemiş olduk çokça.  

Hukuka Aykırılık:Unsurunda bilhassa şunu söylememiz gerekir. Örneğin bazen hasta veya 
yakınları tıbbi müdahaleye rıza göstermiyor. Bu tamamen geçerli bir rızadır. Doktor 
müdahale etmek zorunda değildir. Müdahale etmediği için de kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesi suçundan sorumlu tutulmaz. Bilakis müdahale ederse kasten 
yaralamadan sorumlu olur. Ancak bilinci yoksa, rızanın olup olmadığı bilinemeyeceği için 
zorunluluk hali söz konusu olduğundan doktor müdahalede bulunabilir. Ha bir de bizim 
hukukumuzda aktif ötenazi cezalandırılıyor. Hasta doktora ona bir iğne vurup öldürmesi için 
yalvarsa bile doktor o hareketi gerçekleştiremez. Aktif ötenazi de aktif bir hareket 
sergilenerek hastanın hayatı sonlandırılır. Biz bunu yapamayız. Ama pasif ötenazide doktor 
müdahale etmeyerek suç işlemiş olmaz.  

 Şöyle bir örnek verelim. Doktor yarım saat boyunca bir hastaya müdahale etmiyor ve sonra 
müdahalede bulunuyorsa burada kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine teşebbüs 
gündeme gelebilir. Ama bu suça teşebbüsü kabul etmeyenler kasten yaralama suçunu kabul 
ediyorlar. Çünkü yarım saat de olsa doktor hastanın acı çekmesine sebep olmuştur, 
dolayısıyla burada kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu vardır. Şunu 
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unutmayalım ki her öldürme yaralamayı da bünyesinde barındırır, yani biz buna geçit suçu 
diyoruz.  

Kusurluluk: Kusurlulukla ilgili bir durum yoktur.  

Nitelikli Haller: Bakımından şunu söyleyebiliriz. TCK 82 ‘deki nitelikli haller md.83 için de 
geçerli midir? Doktrinde iki görüş vardır. Birinci görüş geçerli olmadığını söylerken ikinci 
görüş bunu kabul etmemekte ve geçerli olduğunu savunmaktadır. Çünkü bu özellikle 
altsoy/üstsoya karşı işlendiğinde önem taşır. Örneğin çocuğunu boğduran anne bakımından 
da 82.maddeyi uygulamak gerekecektir. Eğer ben bir anneye  “bırak çocuğunu ölsün. “ 
dersem ve o da bırakırsa anne için nitelikli hal uygulanacaktır. Peki onun nitelikli hali bana 
sirayet eder mi? öncelikle benim statümü belirleyelim. Ben burada azmettirenim. Azmettiren 
failin fiiliyle bağlıdır. Eğer ben onun çocuğu olduğunu biliyorsam ben de nitelikli halden 
sorumlu tutulurum. Daha önce bir örnek ile bu meseleyi anlatmıştık, tekrar edelim. Fail 
güneştir, azmettiren veya yardım eden aydır. Ay ışığını güneşten alır yani azmettiren failden 
ışığını alır. Ondan aldığı ışıktan fazlası yoktur kendisinde. Mesela diyelim ben komşunun 
çocuğunu boğulurken görüp  “A komşu bu senin çocuk değil mi? “ diyorum. Annesi de  “evet 
o, bırak ya “ dese çocuk ölse ne olur? Ben yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeme suçundan sorumlu olurum. Annesi ise kasten öldürmenin ihmali davranışla 
işlenmesi suçunun faili olmaz çünkü beklenebilirlik denen bir kavram var. Örneğin itfaiye eri, 
yangına müdahale etse kendisi ölecek. Bu durumda itfaiyeden yanan evin içine atlaması 
mesela beklenebilir değil. Annenin de müdahale etmesi beklenemez, örneğin çocuk 
Eminönü’nde boğulurken annesinin Sarıyer’den müdahale etmesi beklenemez. Anne olsa 
olsa komşusunu haber vermekten alıkoyduğu için TCK 98’e azmettirme ve doğrudan kendisi 
de haber vermediği için aynı suçtan sorumlu tutulabilir.  Burada taksirle öldürme de olmaz. 
Taksirle öldürme için bir şeyi unutmayalım, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış 
gerekir.  

Teşebbüs: Bu suçta teşebbüs olur mu olmaz mı tartışması vardır. Böyle bir tartışma olmasının 
sebebi teşebbüsün tanımındaki bir ifadedir: “doğrudan doğruya icra hareketlerine başlamak 
“  doktorun yarım saat müdahale etmeyip hastanın acı çekmesine sebep olduğu örnekte bu 
yüzden kasten yaralamanın ihmali davranışla gerçekleşmesi suçunu kabul eden görüş var 
dedik. Bir görüş ise kastedilen icra hareketlerinin illa aktif yapılması gerekmediğini 
savunuyor. Suçun konusu üzerinde geri dönülemez şekilde tehlike oluşturan davranışları 
gerçekleştirmektir doğrudan doğruya icra hareketine başlamak. Ben yaraladığım kişiyi ne 
zaman bırakıp gitsem geri dönülemez bir tehlike yaratmış olurum? Yan odaya gitsem olur 
mu? Havuzluya kadar gittim olur mu? Vezneciler otoparka kadar gittim ya da? Ama taksime   

İştirak: Kurallar aynen geçerlidir.  

İçtima:  TCK 83 ile TCK 98 arasında bir içtima ilişkisi var. Ama md.83 asli norm, md.98 tali 
normdur. Burada görünüşte içtima kuralı uygulanacak.  

Başka bir suça geçiyoruz. 
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TAKSİRLE ÖLDÜRME 

Korunan Hukuki Değer: İnsan yaşamıdır. 

Fail: Herkes olabilir. 

Mağdur: Yaşayan insandır, herkes olabilir.  

Konu: Yaşayan insandır. 

Fiil: Burada önemli olan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışın bulunmasıdır. 
Objektif özen yükümlülüğüne aykırılık olması gerekir. Bu kişinin sübjektif durumunu dikkate 
almamayı gerektirir. Yani kişinin eğitim seviyesin, yaşam tarzını dikkate almayız. Olağan 
koşullardaki bir insanın nasıl davranması gerekiyorsa o objektif olur. Bu yüzden normlara 
bakıyoruz. İkincil olarak da teamüllere bakıyoruz.  

(hocamız sınıf kapısına sert bir tekme attı, kapı duvara çarpacak kadar hızlı açıldı.) ben bu 
kapıya şimdi tekme attım ama ya arkasında biri olsaydı? Benim ders anlatıyor olmam bunun 
mazereti olamazdı. Çünkü objektif özen yükümlülüğüne aykırı davrandım.  

Eski sınavlarımızdan birindeki bir olaydan bahsedelim. Yaşlı bir amca çocuklar arsasında top 
oynamasın diye belirli yerlere metrelerce derinlikte çukurlar kazıyor. Amca daha sonra şehir 
dışına gider ve oğluna göz kulak olmasını ister. Bir gün yağmur yağdıktan sonra, elbette 
arazide belli belirsiz su birikintileri oluşmuştur. Çocuklar oradaki derin çukurları bilmeden 
oynamaya koyulur. İçlerinden biri çukura düşer ve derin çukurda boğulur. Burada yaşlı adamı 
sorumlu tutabilmek için bir norm yoktur. Teamüllere bakarız. Eğer bir yere çukur kazıyorsan 
etrafını çitle örmelisin veya uyarı levhası koymalısın. Hiç olmadı çocukların yanaşmasını 
engellemelisin. Ama amca bu teamülden doğan objektif özen yükümlülüğüne aykırı 
davranmıştır ve  “ben 65 yaşındayım nerden bilecektim böyle olacağını “ savunmasını 
yapamaz. Biz kişisel durumunu dikkate almayacağız.  

Aynı zamanda neticeyi gerçekleştirmeye elverişli bir davranış olmalıdır. Zira serbest hareketli 
bir suçtur.   

Netice, Nedensellik Bağı, Objektif İsnadiyet Kuralları aynıdır. 

Manevi Unsur: Neticenin öngörülebilir olmasıyla kişinin öngörüp öngörmemesi farklı 
şeylerdir. Neticenin öngörülebilir olması, manevi unsurla ilgi bir durum değildir, objektif 
isnadiyetle ilgilidir. Oysa somut olayda netice kişi tarafından öngörülmemişse adi taksir, 
öngörülmüş ama istenmemiş ise bilinçli taksir olur.  

Hukuka Aykırılık: Unsuru bakımından değişen bir şey yok.  

Kusurluluk: Bakımından yok.  

Teşebbüs ve iştirak yoktur. 
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İçtima: Burası önemli. Bu konuda özel bir düzenleme var. TCK 85/2 birden fazla ölüm 
meydana geldiği durumlarda suç yine taksirle öldürmedir ancak ceza artırımında bulunulur. 
Burada aynı neviden fikri içtima ve zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Ancak farklı 
neviden fikri içtima olabilir. Misal, ben şimdi belimden silah çıkarıp rastgele tüm amfiye ateş 
etsem ölen ve yaralananlar olsa ne olacak? Olası kastla öldürme, taksirle öldürme ve 
öldürmeye teşebbüs olabilir. Bu da farklı neviden fikri içtima oluyor.  

 

Arkadaşlar size Yargıtay’ın hatalı bir uygulamasından bahsedeceğim. Silahla etrafa ateş 
edilmesi tek başına TCK 177/2 genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçudur. Ben şimdi 
amfide arkalara doğru ateş etsem bu suçu işlemiş olurum. Bu suç tehlike suçudur. Peki ben 
ateş ederken bir kişiyi öldürsem o suç taksirle öldürme(TCK 85) olur değil mi? şimdi iki farklı 
suç var: md.85 ve md.177/2. Bu durumda farklı neviden fikri içtima olur. Sonucu failin en ağır 
cezayı gerektiren suçtan ceza alması idi. Burada en ağır taksirle öldürme yani ondan ceza alır. 
Yargıtay bu sonuca farklı neviden fikri içtimayı uygulayarak ulaşıyor. Ama bizim görüşümüze 
göre burada bir tehlike bir zarar suçu olduğu için ve içtima incelenirken ilk olarak 
uygulanması gereken kural görünüşte içtima kuralları olduğu için ilk o açıdan bakılır. Ve zarar 
suçu tehlike suçunun bertaraf eder. Yani asli/tali norm ilişkisi var. zaten zarar meydana 
geldiyse tehlikeden cezalandırmaya gerek yoktur. Bu şekilde sadece zarar suçundan ceza 
alınır yani md.85’ten. şimdi  “hocam ikisi de aynı sonuca ulaşmış bu kadar uğraşmaya ne 
gerek var? “ diyenleriniz olacaktır. Bunun önemi şurada ortaya çıkıyor. Ben iki kişiyi olası 
kastla öldürsem önceki olayımızda ortada 3 suç olacaktır. 2 tane olası kastla öldürme ve bir 
de genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçu. Şimdi en başta görünüşte içtima kurallarına 
bakarsak asli/tali norm ilişkisinden tehlike suçu cezalandırılmayacak geriye 2 tane olası kastla 
öldürme kalacak. Burada da aynı neviden fikri içtima olacaktı. İstisnaları vardı: öldürme, 
yaralama, işkence. Yani iki suçtan da ayrı ayrı cezalandırılacak. Yargıtay’ın uygulaması kabul 
edilirse önce farklı neviden fikri içtima uygulanacak ve tek öldürmeden ceza verilmiş olacak. 
İşte adalet budur!  

 

 

Taksirle öldürme hakkında bir önemli husus kaldı. TCK 27/6 da bir şahsi cezasızlık hali 
mevcuttur. Eğer fail meydana gelen taksirle öldürme suçunun neticesinden dolayı ayrıca 
ailevi ve kişisel bir mağduriyet yaşamışsa ceza vermiyoruz veya bilinçli taksir ise indirim 
yapıyoruz. Çifte mağduriyeti engellemek için bu düzenleme vardır. Örneğin aile arabayla kaza 
yapar. Ama şoförün aileden olması lazım. Mesela bunun enişte olup olmayacağı 
tartışılmaktadır. Ben sizi arabama alıp kaza yapsam, ölseniz  “vah vah ben çok fenayım o 
benim öğrencimdi “ diyemem polise. 

Hatta bu düzenlemeden yararlanan bir futbolcu var, merak edenler Google’dan bakabilir. 
SON!! 
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KASTEN YARALAMA 
Kasten yaralama suçu korunan hukuki değeri vücut dokunulmazlığıdır. Kasten öldürmede yaşam 
hakkıdır. Kişinin ruh dünyası da akıl sağlığı da vücüt dokunulmazlığıdır. Zaten sağlığını veya 
algılama yeteneğini bozma diyoruz.vücut dokunulmazlığı kapsamına iç ve dış dünyası dahildir. 

Suçun faili: Herkes olabilir. 

Konu: Kişinin vücududur. 

Fiil: Acı verme, algılama yeteneğinin bozulması mıdır? Bunlar fiil midir? Bu konuda doktrinde 
farklı görüşler var. Bazı kitaplarda vücuda acı verilmesi sağlığın veya algılama yeteneğinin 
bozulması demek birer fiildir ama bunlar bizim görüşümüze göre fiil değildir bunlar neticedir. Fiil 
ise vücuda acı verebilecek, sağlığı veya algılama yeteneğini bozulmasına sebebiyet verecek her 
türlü harekettir. Yani serbest hareketli bir suçtur ve seçimlik hareketli bir suçtur yani netice 
birden fazla, bu neticelerden birinin gerçekleşmesi yeterlidir 

Netice: Vücuda acı verilmesinden ne anlaşılıyor? Bir defa maddi cebir kullanılmasında, en ufak 
bir acı vermede kişinin saçını çektiğinizde verdiğiniz acı yeterlidir. Bununla birlikte manevi 
anlamdaki etki de belli bir sınıra ulaşmak kaydıyla netice sayılabilir. Mesela gece çok yüksek ses 
çıkarıyorum evde, arkadaş acı çekiyor, yarın da final sınavına yetişecek, acı verdiniz. Bu tarz 
uykusuzluğa sebep olma ızdırap verme acı çektirme de maddi olmasa da manevi olarak (belli bir 
limite ulaşmak koşuluyla) acı verme sayılır. 

 Sadece tiksintiye sebep olma acı verme sayılmaz. Makarnaya kurt koydum al ye dedim 
karşımdaki tiksindi yaralama değildir. Surata tükürme hakaret olur yaralama olmaz. Ama bö! 
diye bağırdım kişide oluşan korku bakın belirli bir dereceye ulaştı bir süre etkisinde çıkamadı 
yaralamadır. Yatağa yılan, kafatası atmak mesela.  

Vücuda virüs verme, tabiki şırıngayla verme yaralamadır. Ancak mesela yargıtay kararlarına da 
konu olmuş, eşler arasında AIDS bulaştırma, kadın da kocası aleyhine dava açıyor nsa yaralama 
oluyor zaten ama ada kendisinde virüs olduğunu biliyor ve buna rağmen ilişkiye giriyorsa kasten 
yaralama vardır.bilmiyor fakat bir sürü adada (!) dolaşıyor denizci J böyle bir ihtimal varsa kesin 
bilmiyor ya olası kast ya da taksirle yaralamadan bahsederiz manevi unsurla alakalı. Bir de kişinin 
rızası olabilir “bak be AIDSim haberin olsun.” Olsun. Mesela Amerikan Ruleti diye bir oyun var . 5 
10 kişi bir araya geliyorlar korunmasız, aralarından 3 ü AIDS. 

 Artık kime bulaşırsa. Mesela burda yaralama kabul edilebilir fakat rıza var. Rıza varsa ne oluyor? 
İki görüş va burada; aslında biz bu konuyu kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma (khyb) ve konut 
dokunulmazlığında gördük. Ne dedik, rıza ya tipikliğe engel olur ya da hukuka uygunluk nedeni 
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olarak karşımıza çıkar. Eğer tipikliği sayarsak tipiklik gerçekleşmemiştir. Eğer hukuka uygunluk 
nedeni dersen tipiklik vardır ama hukuka uygunluk nedeni olduğundan suç oluşmaz. 

Kasten yaralama suçu Alman Hukukunda rızanın tipikliğe engel olduğu bir suçtur. Niye? Tam da 
bu AIDS örneği yüzünden. Eğer siz muhattabınızın AIDS olduğunu bilerek ilişkiye giriyorsanız 
neyiniz var sizin acı çekme sağlığınızın bozulmaına rızanız var. Mesela cinsel saldırı suçunda da 
böyle, çünkü mesela eşler arası cinsel ilşki zaten rızası var. Eğer biz burayı hukuka uygunluk 
nedeni rıza kabul edersek nasıl olacak ? mesela karı koca cinsel ilişkiye girmiş cinsel saldırı 
suçunun maddi unsuru var manevi unsur da var ama ne yok rıza var. Buraya kadar gelmeye 
gerek var mı ? Yok. Ne diyorlar cinsel saldırıda rıza tipikliğe engel olan rızadır yani fiil unsurunda 
değerlendirilir. Cinsel davranışlarla kişiye saldırıya bulunmak ne demektir, kişinin rızası olmadan 
kişiye dokunmaktır. Rıza bazı suçlarda tipiklikte açıkça bildirilir. Mesela bizde hangileri böyle? 
Konut dokunulmazlığı, hırsızlık ama bazılarında açıkça değildir kelimeden anlamanız gerekir 
mesela cinsel saldırı suçu (henüz kabul edilmiş değil Türkiyede tartışılıyor.) bunun önemi ne? Bir 
hataya düşüldüğünde, tipikliğe engel olan rıza dersek ne olur? 3/1 kastı kaldıran hata olur. 
Çünkü maddi unsurlar işlemez. 

Rızanın varlığında hataya düşerseniz taksir olur. Taksirle cinsel saldırı olur mu? Bakın özellikle 
cinsel saldırı suçu , adamın eşi yanında uyuyor eşi her zaman uyuyor rızası var sanıyor dokundu 
etti vs, sonra eşi uyanıyor sen ne yapıyorsun? Dün izin verdim diye bugün de izin verdim 
anlamına mı geliyor? Rızam yoktu! Gidiyorum karakola. Hayda! Rızanın varlığı konusunda hataya 
düşüldü. Bakın tipiklğe engel rıza kabul edersek cinsel saldırıda, adamın kastı var mı? Yok taksir. 
Taksirle cinsel saldırı var mı? Yok. O zaman su yok.Peki rızayı hukuka aykırılık unsurunda kabul 
etsek ne olacaktı? İki görüş 30/1 30/3 hadi 30/1 taksirli halden gidiyor 30/3 ü kabul edersem ne 
yapacağım? Eşine dokundu sadece.30/3 kabul edilirse ne olacak cinsel saldırı suçu var hata 
kaçınılabilir mi değil mi? Biraz daha değiştirsek dün akşam da ufak bir tartışma geçmiş 
aralarında. Kadın, biz tartıştığımız için benim rızam yok ve bu kaçınılabilir bir hata değil. Ne 
olacak? Cinsel saldırı suçundan mahkumiyet olacak. şu halde, 1. Sonucu hatayla ilgilidir, o 
yüzden bazı suçlarda rızayı tipikliğe uygun rıza olarak kabul ederiz. Daha önemli bir sonucu; eğer 
rızayı hukuka aykırılık unsuru olarak ele alırsak, davranışlarını yönlendirme ve algılama 
yeteneğini ararız. Yani mesela bu çocuk dişinin çekilmesine rıza gösterebilir mi? Evet peki bu 
çocuk, böbrek ameliyatına rıza gösterebilir mi? Hayır. Aslında rızanın işlediği fiilin hukuki 
sonuçlarını anlama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığını inceliyoruz somut 
olayda.  

Yani çocuk bir yerde bulunmaya rıza gösterebilir başkasının evinde bulunmaya ders çalışmaya 14 
yaşında bir çocuk. Ama cinsel ilişkiye rıza gösteremez çünkü bu cinsel ilişkinin hukuki anlam ve 
sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip değildir. fakat cinsel suçlarda rıza tipiklik kapsamında 
görülürse ne olacak? o zaman doğal irade kabiliyeti vardır. İşlediği fiilin hukuki anlam ve önemini 
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kavrama ve davranışlarını yönlendirme kabiliyetine bakmıyoruz genel olarak bilinci yerinde mi? 3 
yaşında  bir çocuk bana topunu ver sana dondurma vereceğim. aldım verdim alışveriş aslında, 
normalde kandırsaydım bu yaptığım neydi? Dolandırıcılık. Çok kaliteli bir topu dondurma karşılığı 
alsam dolandırıcılıktır. ama bakın burada doğal irade yeteneği kabul edildiğinden burda çocuğun 
iradesi kabul ediliyor. Tipiklik kapsamındaki rızada işlediği fiilin hukuki anlam ve önemini 
algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği olup olmadığına incelemiyoruz. Bunun en 
önemli sonucu cinsel saldırı suçunda rızayı tipiklik kapsamında görmezsek hukuka aykırılık 
unsurunda görürsek neyi aramamız gerekiyor? Kişinin rıza gösterebilmesi için ne gerekiyor? Rıza 
yeteneği bulunması gerekiyor.  bunun için de işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 
ve davranışlarını yönlendirme yeteneği olması gerekiyor.  

Akıl hastası, akıl hastaları rıza gösterebilir mi eğer rızayı hukuka aykırılık unsurunda incelersek? 
Bütün rızaları geçersiz. Bunun sonucunda akıl hastasıyla cinsel ilişkiye giren herkes ne işliyor 
cinsel saldırı suçunu işler. Bunun sonucu akıl hastasının cinsel hayatı sıfır, yok. ama burdaki rızayı 
tipiklik kapsamında görürseniz ne olur, doğal irade yeteneği yeterli olur. yani doğal anlamda 
kendini idame edecek kadar bilince sahip olması yeterli. evet akıl hastası olabilir ama kendince 
bazı şeylere karar verebilir dolayısıyla cinsel ilişkiye girebilir akıl hastası. Dolayısıyla Alman 
Hukukunda cinsel suçlarda  da rıza tipiklik kapsamında görülecektir ifadeden hareketle. Aynı 
şekilde yaralama ifadeden hareketle tipiklik kapsamında görülür. Ama Türkiye'de bu oturmuş 
değil henüz yavaş yavaş bunu yaymaya çalışıyoruz diyelim ve buradan sağlığın bozulmasına 
sebebiyet vermeye geçelim. 

Acı vermek sağlığın ve algılama yeteneğinin bozulmasına sebebiyet vermek. Manevi de olabilir. 
Her şekilde kişinin sağlığının bozulmasına sebebiyet vermek aslında yaralama kapsamında 
değerlendirilebilir. Özellikle kişi üzerinde korkutma etkisiyle oluşturulan manevi ızdırap sağlığı 
bozmuşsa bu da kasten yaralama kapsamında kabul edilir. Kasten yaralamada nedensellik bağı 
ve objektif isnadiyet kapsamında yapılan açıklamalar öldürme kapsamındakilerle aynı dolayısıyla 
tekrar detaya girmiyoruz. 

Manevi unsur: Bu suç kasten işlenen bir suçtur. 

Hukuka aykırılık: Hukuka uygunluk nedeni tamamı geçerlidir. Sadece şunu söyleyeyim tıp 
mesleğiyle ilgili ilgilinin rızası koşullarını hatırlıyor musunuz? 

 1- hekimin uzman olması bir ameliyat gerçekleştirmek için 2- kişinin aydınlatılmış olması 3- rıza 
yeteneğine sahip olan kişinin 4- rızasını açık veya zımni beyan etmiş olması lazım büyük bir 
operasyonsa bunun yazılı olması lazım 5- tıp bilimi verilerine uygun olması lazım. bu son koşul 
orantılılıkla ilgilidir. Bütün 4 koşul var operasyonu gerçekleştirirken, bağırsaktan parça alırken 
rahme de girmişse rahmin de bir kısmını almışsa dikkatsizlik sonucu orantısızlık sınır aşılması. Bu 
sınır taksirle mi aşılmış kastla mı aşılmış? Bu noktada bilirkişi incelemesi lazım, tıp mesleğine 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU  Sayfa 5 
 

mensup bilirkişiler şunu inceler acaba bağırsak alınırken rahimden parça alınması normal midir? 
Tipik mi atipik midir? Bilirkişiler genelde tıp meslek mensupları birbirini korudukları için 'bakın 
aydınlatmış yazıda hepsi var' evet, çünkü yazı banka kontratı gibi. her şey yazıyor 10 sayfa küçük 
puntolarla her şeyi yazıyorlar mümkün değil dışında bir şey olması. Mesela guatr ameliyat ses 
tellerinin zarar görmesi, kısılması ihtimali yüksektir. Bu olasıdır bu bir komplikasyon diyebiliriz. 
Ama bağırsak alınırken rahmin, hem de yarısının alınması ve çocuk yapma yeteneğinin ortadan 
kaldırılması bu normal midir? bilirkişilere göre normaldir ama biz ne yapıyoruz, o bilirkişiden ikna 
olmayınca başka bilirkişilere gidiyoruz ta ki bu işi objektif olarak yapanları bulana kadar. 

Demek ki ilgilinin rızasının koşulları var. Ancak şunu da söyleyeyim eğer kişi küçükse veya bilinci 
yerinde değilse, bu durumda kimin rızasına başvuruyoruz? Yasal temsilci ya da velinin ya da en 
yakınlarına başvuruyoruz. O imkan da yoksa acil bir müdahale gerekiyorsa rıza aramayacağız ve 
müdahaleyi gerçekleştireceğiz. bu durumda arkadaşlar varsayılan rıza diye bir kavram yok bunu 
kabul etmiyoruz bu durumda rıza vardır diyoruz. Rıza yoksa kimseye müdahale etmeyiz.bakın, 
küçükle velisinin rızası çatışırsa, küçük müdahale istemiyor veli istiyor ne yapacağız? Kendi 
çocuğunuzdan düşünün doktor geldi diyor ki bu çocuğa müdahale edilmesi gerekiyor, çocuk da 
istemiyor. doktora dediniz ki yapın. doktor çocuğa mı bakacak size mi? hemen nasıl değişti 
fikriniz sizin çocuğunuz olunca :) tabiki sizin, mantık gereği de size bakılması gerekiyor 
müdahalenin yapılması gerekiyorsa, velinin ya da vasinin iradesine bakarız. Tam tersi, veli 
istemiyorsa, burada kararı doktor yani gerçekten müdahale gerekiyorsa çocuğun iradesine veliye 
rağmen müdahaleyi yapmak gerekiyor. 

Bazen de kişi , yakınlar rıza göstermese bile müdahale edilmesi gereken durumlar söz konusu. 
Kamu sağlığını tehdit eden, mesela hastaneye gittiğiniz zaman ilk sorular verem geçirdiniz mi, 
yakınlarınızda tüberküloz olan var mı ? Hepatit B, A var mı  bunları sorarlar niye? Bunlar bulaşıcı 
hastalıklar. bu hastalık malzemelerden bir bulaşsa tüm hastaneye bulaşır zaten . o yüzden önce 
bunların tespitini yaparlar eğer varsa karantinaya alırlar, ailenizi de karantinaya alırlar mecburi 
artık rızaya bakılmaz. 

Kusur: Durum yok. 

Nitelikli haller: Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama daha az cezayı gerektiren bir 
haldir. Sorumuz şu hocam ben yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama 
olduğunu nasıl anlarım? Arkadaşlar bu konuda adli tıp tarafından hazırlanmış bir rapor var. bu 
raporda hangi yaralamaların ne tür olduğu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama olup 
olmadığı var. Mesela ne diyor, eğer bir yetişkinde vücut yanığına sebep olmuşsanız ve bu vücut 
yanığı vücudun yüzde 10 unu geçmediyse basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralamadır. Bazı 
kendini bilmezler var çakmağı tutuyor suratına o anda elinize denk geldi bakın bu basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilir yaralamadır. Elektrik, kişiye elektrik vermek basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilir yaralama mıdır? Voltaj ve tutulma derecesine bağlı değil mi?  
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Yıllar öncesinde bir şaka programında işlek bir caddeye bir direk dikiyorlar direğin yanına da çok 
kalın bir kablo direğin üzerinde de kocaman kırmızı bir düğme dokunmayın tehlikelidir. 10 kişinin 
üzerinde test ediyorlar bunu, 10 kişinin 9 u da basıyor arkadaşlar :) Adamlara diyorlar ki yazıyor 
orda yazı niye basıyorsun diyorlar ki merak ettim valla :) O yüzden bakın gerçekten elektrik 
verseydiniz bu basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama olur muydu? bazı yerlerde evin 
duvarının üzerine tel yapıyorlar o tellere elektrik veriliyor. Mesela bu basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilir yaralama  değildir.  

(Rızada tipiklik- hukuka uygunluk ayrımında soru geldi) Bizim sistemimizde daha oturmadı Alman 
Hukukunda geçerli. Yani sınavda tutup tipikliğe engel olan nedendir yazmayın. Bu bir hukuka 
uygunluk nedeni olarak kabul edilir bizim sistemimizde. Ama 10 yıl sonra değişir bu hakim 
olduğunuzda karşınıza çıkar anlarsınız meseleyi.  

Çocuklarda yanık oranı vücudun yüzde 5 i yanıksa basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama . 
Çizik, çiziğin derinlik ve uzunluğu önemli. diyor ki 5 cm ve üzeriyse basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilir yaralama değildir diyor mesela tek tek tespit edilmiş. Bizim olaylarımızda zaten 
bellidir nedir itiyordur ya sprey sıkıyordur ya ağzına uykuluk koku veriyordur bunlar basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilir yaralamadır. 86/3 e baktığımız zaman  ky daha az cezayı gerektiren 
haller bunları zaten kanundan bakarsınız. 

Teşebbüs: İle ilgili bir durum yok. 

İştirak: Çift arkadaşlarla incelerken nitelikli hallerin sirayetini tekrar anlatmam istendi siz de ister 
misiniz?  

İçtima: kasten yaralama suçu zincirleme suçlar bakımından istisna suçlardandır. kasten öldürme 
kasten yaralama işkence ve yağma bu fiille birden fazla kişiyi yaralamışsanız her bir kişiye karşı 
işlenen kasten yaralama suçlarından sorumlu olursunuz diyip içtimayı bitirelim. 

NSA yaralama suçuna geçmeden önce nitelikli hallerin sirayetine değinelim.  

Genel bağlılık kuralımız neydi? Kim kime bağlıydı, şerik faile bağlıydı failin fiilini esas alıyorduk. 
Failin işlediği suç bizim için önemli. Şerik failin işlediği suçtan daha fazlasından sorumlu değildi 
hatırlarsak. Fail kasten öldürmenin nitelikli halinden sorumluysa şerik de kasten öldürmenin 
nitelikli halinden sorumlu olabilir, ama fail kasten öldürmenin temel şeklinden sorumluysa şerik 
kasten öldürmenin nitelikli halinden sorumlu olamaz. Bakın kişi kendi eşini bile öldürtse 
başkasına, kasten öldürmenin nitelikli halinden sorumlu olmaz. O yüzden 1. ihtimalimiz; 
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1)        AZMETTİREN                                     FAİL (81)                                             MAĞDUR 

2)        FAİL    82/1 (d)                                  AZMETTİREN                                     MAĞDUR 

3)        FAİL 82/1 (d)                                     FAİL 81                                               MAĞDUR 

 

Azmettiren Fred olsa, fail Şirin Baba olsa mağdur da Wilma olsa . Fail bakımından fail hangi 
suçun faili kasten öldürmenin temel şekli, 81. Peki Fred neden sorumlu? Kasten öldürmenin 
temel şekli. Çünkü şerik faile bağlıdır, failin işlediğinden daha fazlasından sorumlu olamaz. Kendi 
eşini öldürtse de, bu önemli. Türk Hukukunda, bunu kabul etmeyen görüşler var. Yani Fred'in 
eşini öldürttüğü için kasten öldürmenin nitelikli haline azmettirmeden sorumlu tutulması gerekir 
ama bu görüşler bağlılık kuralına aykırıdır, eski kanun döneminden kalmadır kabul etmiyoruz. 

İkinci ihtimal, fail Fred, azmettiren Şirin Baba, mağdur Wilma. Fail kasten öldürmenin nitelikli 
halinden sorumlu olur. Fred 81 in faili olur mu? Evet. Zaten normalde insan öldürmeden sorumlu 
olur ayrıca kasten öldürmenin nitelikli halinden de fail olur, 82. 82/1 (d) eşe karşı işleme. Peki bu 
82/1 (d)  nasıl bir suçtur? Özgü bir suçtur. Sadece altsoy üstsoy eş ve kardeşe karşı işlenebilir. 81, 
genel bir suçtur. Fred özel normun genel norma önceliği kuralı gereğince 82/1 (d) den sorumlu 
olacak. Arkadaşlar Şirin Baba ise 82/1 (d) ye azmettirmeden sorumlu olacak Fredin Wilmanın eşi 
olduğunu bildiği halde, en azından olası kastı varsa. 

Gelelim 3. duruma, Fred ve Şirin Babanın müşterek fail olması. Her ikisi de fail. Fred 81 kasten 
öld tem şekli,  82 de var fakat özel norm gereği 82den mahkum olur. Şirin Baba 81 in faili olur 
mu? Evet peki 82/1 (d) olur mu? Hayır çünkü özgü suçtur ancak şerik olabilir. Peki Fred 
hangisinden sorumlu failliğin şerikliğe asliliği gereğince 82den sorumlu olur. 

Sınavda ceza genel gibi olaylar beklemeyin daha kapsamlı detaylı olacak. 
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NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ (NSA) 
YARALAMA 

KASTEN yaralamanın gene olarak aynısıdır farklı hususlara değineceğim. 

Nsa suçlar ya kanunda ayrı düzenlenir başlık olarak 82deki gibi ya da madde gerekçesinde olur 
mesela cinsel saldırı cinsel istismar işlenirken kişinin yaralanması cinsel saldırı veya mm suçunun 
nsa halidir. doktrinde kişinin ağır ekonomik kaybı nsa haldir bakın ayrı başlık halinde 
düzenlenmemiştir ama madde gerekçesinde bu kanun hükmü nsa hal olduğu yer alır. Şu var nsa 
suçlarda suçun nitelikli hali olduğu kabul eden görüşler vardır. Bu ayrı suç değildir bağımsız suç 
değildir bu suçun nitelikli halidir diyip başlığı kasten yaralamadan açıp sadece nitelikli hallerde, 
örnek veriyorum kolun kırılması gözün görmemesi nitelikli haline yazan görüş vardır. Bizim 
kürsümüzde de bu konuda iki görüş vardır Selman hoca nitelikli hal kabul eder kürsüdeki genel 
görüş nsa suçları bağımsız suç kabul eder. Bu şu demek bir görüşe göre başlığı kasten 
yaralamadan açıp nitelikli hallerde nsa halleri yazmamız gerekiyor diğer görüşe göre nsay 
suçundan başlık açıp nitelikli hallerde bunu incelemeye gerek olmamış oluyor. biz hangisini 
kabul edeceğiz, doktrine böyle bir görüş var diyeceğiz ama hakim görüş nsa suçun bağımsız bir 
suç olduğu yönündedir. 

Bu suçu biliyoruz, sorularda gelebilecek tarzına dikkat çekeyim; 

Konuşmada sürekli zayıflık ; duyu organları işlevinin sürekli olarak zayıflık, gebe bir kadına karşı 
işlenip çocuğun düşmesi, yaşamın tehlikeye sokan durum. Bakın HIV AIDSin bulaştırılması yaşamı 
tehlikeye sokan durum kabul edilebilir. Aynı şekilde iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığın 
bulaşması bu da olabilir bazıları taşıyıcı olur zarar görmez, yaratık filmindeki gibi kendisi zarar 
görmez bulaştırır. 

3. fıkra kemik kırığı bu önemli bizim için, 4. fıkra ölümdür. Şimdi sizinle önceden işledik 86/1 ve 
86/3 yani kasten yaralamanın temel şekli, daha az ceza verilmesini gerektiren nitelikli hali, 87/1 
87/2 87/3 ve 87/4 e atıf yapmaktadır. Ama 86/2 yaralamanın basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilir halinde 87/1 e gidebilir miyiz? Gidemeyiz. 2.fıkradan 82.maddeye atıf yoktur. daha 
doğrusu 87/1e 87/2ye 87/4 e atıf yoktur sadece 87/3 te atıf var.Şu halde ben birine sprey 
sıkarsam kör olursa ne olacak basit tıbbi müdahale ile ama bu spreyin gözü kör edici bir etkisi 
olmaması bizim bilgimiz olmaması lazım o kişinin spesifik alerjisinden kaynaklı olması lazım o 
spreyin böyle bir etkisi olmaması gerekir. 

Bakın hemofiliye benziyor. Ufak bir çizik attım basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama ama 
hemofili olduğunu biliyorsam kasten öldürmeden sorumluyum.  
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Manevi unsur: İlk hareketin kasten olmasını kabul ediyoruz. İlk hareket taksirliyse nsa yaralama  
yoktur. biz taksir taksir kombinasyonunu kabul etmiyoruz. İlk hareket taksirliyse ne olur? Taksirle 
yaralama olur eğer yaralama kastense ağır netice kasten veya taksirle olabilir. Geçen hafta bir 
soru hocam ağır neticeye yönelik kast olabilir mi? Nasıl oluyor? Mesela ölüm, ölüme yönelik bir 
suç varsa zaten kasten öldürme olur. O zaman ağır neticeye yönelik kast nasıl olabilir? zaten 
kasten öldürme olur yani nsay ağırlaşmış suç bakımından kast ,kast olmaz. Mesela cinsel amacım 
olmadan kulağa çöp soktum ve sağır ettim. Kast taksir kombinasyonu olur mu? Kast kast olur.  

Daha basit örnek, adama kavga ederken diz attım çocuk yapma özelliğini kaybetti kast kast 
kombinasyonu ya da kafa attım burnu kırıldı kast kast kombinasyonu. Ölüm haricindeki nsa 
suçunun diğer tüm hallerini kast kast kombinasyonu????. Gebe kadının karnına tekme attım 
çocuğu düşürmek için kast kast kombinasyonudur. Demek ki nsay suçunun kast kast 
kombinasyonu ölüm harici mümkündür. Ölüme yönelik kast varsa zaten kasten öldürme. 

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralamada bakın başlığı birkaç suçtan açmalısınız. Kasten 
öldürme basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama kasten yaralama taksirle yaralama nsay 
ve taksirle öldürme ya da olaya göre kasten öldğrmenin ihmali davranışla işlenmesi (köidi)den 
bakın 4 tane suçtan başlık açmalısınız! Hemofili hastalığı biliyorsam kasten öldürme dedik 
bilmiyorsam? Taksirle öldürme olabilir yakınlık olması lazım yine . Geriye kasten yaralama 
kalıyor. Kilolu adamı itiyorum, yaz ayları 60 yaşında adam ayakta zor duruyor kalbi var , ben o 
adamın kalbi olduğunu biliyorsam kasten öldürmeden. Bilmiyorum ama belirtileri var olası kastla 
öldürme ya da basit tıbbi müdahale ile giderilebilir sonucu ölüm meydana geliyor taksirle 
öldürme veya olası kastla öldürmeden sorumlu olurum.Bakın ölüm neticesine sebebiyet veren 
şeyin bizim tarafımızdan değil objektif olarak öngörülmesine bakıyoruz arkadaşlar. Objektif 
olarak öngörülebilirse o zaman taksirle öldürmeden sorumluluğu tartışamayız. ama öngörülür 
değilse bunu da tartışamayız.  

Köidi suçununda ince yarımlara dikkat etmeniz gerektiğini belirtmiştik geçen hafta iki tane kıstas 
vardı 1) yaralamanın öldürücü olmaması gerekiyordu. İlk yaralama ölümcülken ben bırakıp 
gidiyorsam zaten ya kasten öldürme ya da taksirle öldürme olur. Eğer yaralamaları ölümcül 
değilse ve ben bırakıp giderken öleceğini öngörürsem ne olur, olası köidi suçu. Bu da önemli 

Teşebbüs: Ya temel yaralama suçuna teşebbüs vardır; adamı öldürmek istiyorum ateş ettim 
isabet etmedi ama kulağı sağır oldu. Kasten yaralamaya teşebbüs ama ağır netice var. Diğer yol 
ağır netice teşebbüs olabilir yumruk atıyorum kafa atıyorum kafan alnına geliyor, burnunu 
kırmaya teşebbüs ettim dolayısıyla nsa suçuna iki şekilde teşebbüs mümkündür.  

İştirak: Nsa suçlara iştirak mümkündür, iki görüş var. Bir görüş diyor ki ağır neticeye yönelik suç 
ortaklarının taksiri yeterlidir. anladınız değil mi? Nsay suç kast taksir yeterli ya aynısı iştirak bk da 
geçerlidir. yani başkaları suça iştirak etiyse azmettirme varsa ağır net bk taksirlerinin olması 
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yeterlidir. bizde diyoruz ki bu bağlılık kuralına aykırıdır. Ağır netice bk en azında kasten hareket 
gerekir. Yani Nsay suç bk farklı bir kriter aranır diğer suç ortakları bakımından arkadaşlar. 
Azmettiren ve yardım eden bakımından en azından olası kastlarının olması gerekir ağır netice 
bakımından.  

içtima: Detaylı husus yok. Aslında nsa yaralama suçu kasten yar ve taksirle öldürme suçunun 
birleşmiş halidir yani 82/4 86/1 artı 85in birleşimidir.  

  

KASTEN YARALAMANIN İHMALİ 
DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇU (KYİDİ) 

Kyidi bilgilerinin ve yaralamanın birçok hükmü geçerlidir. Bilhassa doktorları unutmayın, acı 
çeken hastaya müdahale etmezse kyidi veya diğer görüşe göre köidi teşebbüs olabilir. Özellikle 
sınav bakımından şunu kaçırmayın 88 yani kyidi suçu sonucu ağır netice meydana gelirse, kişi 
felç kalırsa ne olur? 87 uygulanır yani 86dan 87ye gidilebilir; ama 88den değil çünkü 88 için 
yaralama hükümleri var. Bakın kişi müdahale etmemesi icraya eşdeğerse ve kişi ölürse köidi olur. 
Müdahale etmedim felç kaldı, kyidi sonucu yaralamanın ağırlaşmış haliyle meydana gelmiş olur 
yani başlığı şöyle açacaksınız kyidi ve nsay suçu .  

Taksirle yaralama 89da düzenlenmiştir. 

Nsa suçunun nitelikli halleriyle aynıdır. taksirle öldürmede yapacağımız açıklamalarla burası 
büyük oranda benzer. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı fiil unsurunda incelemiştik 
,manevi unsurda açıklamaları yaptık. 22 /6yı inceledik şahsi cezalandırma, 6. fıkra ve taksirli 
öldürmeyi tamamlıyoruz.  

Çiftlerle aynı yerdeyiz artık belgede sahteciliğe geçebiliriz haftaya. 

(Soru geldi) 

Adam sarhoş, ben adamın üzerine gidiyorum adamın arkasında havuz var arkasınaki havuzu 
görüyorum biliyorum ki düşecek sarhoş biliyorum. Adam havuzda çırpınıyor görüyor ve 
izliyorum. Adam boğuluyor. Ne var? Aşama aşama gidin ilk suç ne olabilir burda kaç hareket var? 
İtiyorum önce, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama var. Peki sonucunda ne oluyor 2. 
hareket yok izliyorum boğulduğunu gördüm, öldü.  

Soru şu ben onu itsem ve hiç bakmadan dönüp gitseydim, yüzme biliyor mu bilmiyor mu bilgim 
yok, itiyorum sadece bu ikisi arasında fark var mı? Var. Bakın birisinde görmüyorum çırpındığını 
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yüzme bilip bilmediğini boğulacağını. Ne oluyor gittiğimde taksirle öldürme veya yüzme 
bilmediğini biliyorsam olası kastla öldürme veya doğrudan kastla öldürme. 50 cm suysa taksirle 
öldürme bakın tek bir veri. Sol kolu yoksa yeni veri ekledim. Peki görüyorum yüzemediğini 
izliyorum ne olur ihmali hareketle öldürme. Daha önce yarattığım tehlike basit tıbbi 
müdahaleyle giderilebilecek yaralama olabilir önemli olan ön gelen tehlikeli hareketi 
gerçekleştirmiş olmam. Çırpınıyor izliyorum unutmayın icrai hareket yaptım 1. aşama 2. aşama 
ihmal izliyorum. Oysa görmediğimde gidiyorum ihmal yok. İhmal en azından olası kastla olmalı.  

Şöyle örnek vermiştim; taksirli olarak çarptım titredi titredi öldü,  kyidi den mi sorumluyum ben? 
Çarptım ya olası kastla ya bilinçli taksirle öldürme demek ki bu ön gelen tehlikeli hareket ölümcül 
bir tehlike değil sadece yaralayıcı bir tehlike dolayısıyla hastaneye giderken öldü olası kastla ya 
da bilinçli taksirle öldürme olur. Kyidine teşebbüs olmaz. Bakın burada ince çizgi önemli. 

(Soru geldi) 

Bak bu iyi soru sınav için. Kyidi de önemli bir kriter var. beklenebilirlik. Sizden bu davranışı 
gerçekleştirmeniz beklenebilir mi? Yani siz ne yaparsanız yapın düşünün çarptınız sara hastası 
ağzından köpükler geldi ve boğuldu. Çarptığınız için hastalığı tetiklendi ve öldü güzel soru :) ilk 
harekete bakarız. İlk hareket yaralamaya yönelik ölüme yönelik kast yok. Arkadaşınız şunu tespit 
etti ilk hareket yaralamaya yönelik ölüme yönelik kast yok. Burada olsa olsa kasten yaralama 
veya taksirle öldüreme olur. sara hastası olduğunu biliyorum aslında değil mi, olası kastla 
öldürme olur mu? olası kastla öldürme de olabilir bilinçli taksirle öldürme de olabilir orayı 
tartışabiliriz. Ama nsay da olabilir. Önemli olan sara hastası olduğunu bilmiyorsa sadece 
yaralama amacıyla hareket ettiyse sara hastası olduğunu görüyor tıbben bir şey yapabilecek 
durumda mı onu inceleriz. Oradan bir sonuca gidebiliriz.  

Mesela bir itfaiye görevlisinin yangında kendi hayatını tehlikeye atması gerekir mi? Beklenebilir 
değildir.Bekleyemeyiz o yüzden kyidi den sorumlu tutamayız.  

Son! 
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                                      CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 
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 TCK 204’e baktığımız zaman Resmi Belgede Sahtecilik suçundan itibaren belgede sahtecilik 
suçunun düzenlendiği görüyoruz. Ancak daha öncesinde parada sahtecilik, kıymetli damgada 
sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçlarının düzenlendiğini görüyoruz. Bu suçların tamamı 
Kamu Güvenine Karşı Suçlardır. Kamu güvenine karşı suçlar aslında Topluma Karşı Suçlar 
başlığı altında düzenlenmiştir. Yani biz bugünden itibaren 3 hafta boyunca bu başlıklar 
altında düzenlenmiş belgede sahtecilik suçlarını işleyeceğiz. Belgede sahtecilik suçları 
arasında neler olduğuna kanundan bakalım:  

-204. Maddede Resmi Belgede Sahtecilik 

-205. Maddede Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 

-206. Maddede Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  

-207. Maddede Özel Belgede Sahtecilik 

-208. Maddede Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 

-209. Maddede Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 

-210. maddede Resmi Belge Niteliğindeki Belgelerle İşlenen Sahtecilik Suçları. 

 İşte üç hafta boyunca bu suçları inceleyeceğiz.  

 Şimdi bu suç için korunan hukuki değer: Delil niteliğindeki araçların güvenliği ve 
güvenilirliğidir. Çünkü evrak, yani belgeler delil niteliğindedir. Hatta delil niteliği en yüksek 
olan şey belgelerdir. Dolayısıyla belgelerin sahte olmaması delillerin güvenilirliği bakımından 
önemlidir. Burada kamu güveni söz konusudur. Kamu güveni söz konusu olduğu için de 
mağdurun rızası önem taşımamaktadır. Ayrıca bu şunu da gösteriyor ki bir belgenin maliki 
belge üzerinde istediği gibi değişiklik yapamaz.  

 Belgede sahtecilik suçları tehlike suçudur. Bu suçların işlenmesiyle herhangi bir zararın 
ortaya çıkmış olması aranmaz. Bütün bu saydıklarımızdan sonra belgeyle ilgili olarak 4 farklı 
husus olduğu söylenebilir: 

1) Belgenin gerçekliği> belgenin sahte olup olmadığına bakılır. 

2) Belgenin varlığı> bir belgeyi istediğimde yok edemem. 

3 )Belgenin doğruluğu> yalan beyanda bulunulamaz. Belge doğru şekilde düzenlenmelidir. 
Gerçeklikle doğruluk farklıdır. Bir belgeyi doğru düzenlemek başka bir şeydir, belgeyi doğru 
şekilde düzenledikten sonra gerçekliğine zarar vermemek ayrı bir şeydir. 

4 )Belgenin kullanılması> sahte bir belgeyi kullanamayız. 



 Suçun konusu: Belgedir. Belge resmi veya özel olabilir. Arkadaşlar ne eski ne de yeni TCK’da 
belgenin tanımı yapılmamıştır ancak 204. Maddenin gerekçesine baktığımızda belgede bazı 
unsurlar olması gerektiği görülür. Unsurları incelenmeden önce genel bir tanım verelim: 
Belge, hukuken önem taşıyan ve onu meydana getiren kişinin delil amacıyla belli bir beyanını 
içeren yazı parçasıdır. Yani içeriğin hukuki öneminin olması ve bu beyanın sahibinin belli veya 
belirlenebilir bir kişi olması gerekir. Ve en önemlisi de delil amacıyla belli bir bayanı içeren 
yazı parçası olmasıdır. Şu halde unsurları şunlardır: 

1) yazılı olmalı> bir irade beyanı mutlaka yazıya geçirilmiş olmalıdır. Maddi varlığı olan bir 
şeyle bağlantılı olacak şekilde yazıya geçirilmelidir. Yani bu bir tahtanın üzerine yazılmış 
olabilir, mezar taşı olabilir. İşte bunlar hep belge olabilir. Ancak bilgisayar ortamında 
depolanan bir veri belge olamaz. Yani yazılı olması yetmez, maddi varlık gerekir. Bilgisayarda 
depolanan veriler için zaten ayrı bir suç düzenlenmiştir. 245. Maddede bilişim sistemine karşı 
işlenen suçlar vardır. Fotokopi de belge olamaz. Yargıtay 2007 yılında verdiği bir kararda 
metal levha üzerine yazı yazılmasının da belge sayılabileceğini kabul etmiştir. Mesela sahte 
bir araç plakası yapılıp üzerine mühür basılıyorsa bu da bir resmi belgede sahteciliktir. Ama 
kum üzerine yazı yazmak belge sayılmaz, çünkü silinir gider. Ya da bir kağıttaki kan lekesi 
veya parmak izi belge sayılmaz çünkü tek başına bir irade beyan etmez. Ancak eğer o kan 
lekesi laboratuvarda incelenip kime ait olduğu gibi kriminal bilgiler bir kağıda yazılsa, işte o 
kağıt belge olur. 

2) düzenleyeni belli veya belirlenebilir olmalı> yeter ki kime ait olduğunu bilelim. Adı 
yazmıyor olabilir ama imzası vardır, tespit edilebilir. Kişinin teşhis edilebilir olması gerekir. 
Anonim nitelikteki yazılar belge olabilir mi? mesela camide duvara bir levha asmışlar ve 
içinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın Duası yazıyor. Şimdi bu belge midir arkadaşlar? Nasrettin 
hocanın fıkrası? Bir söz yazıp altına da keloğlan yazmışlar mesela. İşte bu tarz tarihi veya 
uydurma olabilecek şeyler belge kabul edilmiyor. Bir belgenin nüshası da belge kabul 
edilmez. Fotokopi ancak bir resmi kurumca onaylanmak koşuluyla resmi belge sayılır. Fax ile 
gönderilen yazılar konusunda tartışma vardır ancak çoğu resmi kurumda kabul edilmez. 
Ağırlıklı olarak ise aslını sonradan getirmek kaydıyla kabul edilir.   

3) hukuken önem taşıyan belirli bir içerik olmalı> yani hukuken sonuç doğuracak bir etkisi 
olmalıdır. Örneğin ben bir öğrencinin adını bu tahtaya yazıp yanına çok iyidir, yakışıklıdır vs. 
yazıp altına imza atsam hukuken ne sonuç doğurur? Ancak iyi biri olduğunu referans 
mektubunda yazsam bu belge sayılır çünkü mektubu alan kurumun öğrenciyi işe alıp 
almamasında etkili olur. Belge bir kişinin düşüncesini ortaya koymalıdır ancak tek başına 
düşünce beyanı da belge olmaya yetmez. Kan lekesi veya parmak izi üzerinde oynama 
yapmak da belgede sahtecilik sayılmaz. TCK m.281’de düzenlenen Suç Delillerini Yok Etme, 
Gizleme veya Değiştirme suçunu oluşturur. Çünkü bunlar belge değildir.  Zaten sahte olan bir 
belge üzerinde sahtecilik suçu işlenemez. Konu yoktur bu durumda. Çünkü sahte belge, belge 
olarak kabul edilmez, yoktur. Mesela biz bir dilekçe yazıyoruz kendi imzamızla birlikte bütün 
sınıfın adını altına yazıyoruz yerlerine de imza atıyoruz. Bu durumda bu bir belgedir ve 



geçerlidir. Çünkü sadece bizim imzalarımızla bile o dilekçe işleme konacaktı, sonradan 
eklenen imzaların etkisi olmamıştır. Ancak biz arkadaşlarımızın adına imza attığımız için 
sahtecilik davası açılıyor. Hatta buna yararsız sahtecilik denir. Çünkü dediğimiz gibi bir etkisi 
olmamıştır, o dilekçe zaten işleme konacaktı. Bazıları bunun suç olmaması gerektiğini 
savunur. Diğer bir görüş de bunun suç olarak kalmasını ancak cezalandırma sırasında bu 
durumun dikkate alınması gerektiğini söyler.  

 Yargıtay kararları okuyalım biraz. Yargıtay’ın 1991 yılında verdiği bir karar var. Olayda sanık, 
seçmen kütüğünde mükerrer şekilde oy kullanan seçmenleri şikayet etmek için bir dilekçe 
yazıyor ancak kardeşi adına imzalıyor. Yargıtay bu gereksiz bir işlemdir, bu durumda 
sahtecilik suçunun unsurları oluşmaz demiştir. Yani faydasız sahtecilik vardır demiş. Eğer 
seçmenlere iftira niteliğinde olsaydı bu hukuki sonuç doğurabilirdi. Ancak olayda bir işlem 
vardır, içeriği doğru ama hukuken önemsiz bir etkisi var. Yani düzenleyen ben olsam ne olur, 
olmasam ne olur? Faydasız sahtecilikte görüldüğü gibi Yargıtay suç oluşmayacağı için ceza 
vermeme kanaatini taşıyor göründüğü gibi.  

 Yargıtay konser, sinema ve maç biletlerini belgeden saymamış. Ama akbili saymış çünkü 
öğrenci akbilini düşünelim. Ben kendi akbilimin üzerine öğrenci yazsam fotoğraf bassam 
belgede sahtecilik olur. 

 Ürün fiyatlarını gösteren kartlar bu belge değildir. 

 Kartvizit belge sayılmaz arkadaşlar. Hele ülkemizde istediğiniz gibi kartvizit bastırabilirsiniz. 
Cumhurbaşkanı olarak bile bastırabilirsiniz. Hiçbir hukuki niteliği yoktur.  

2. DERS 

 Evet, arkadaşlar devam edelim. Ehliyet ve otoparka giriş kartları sizce belgedir. Şifrelenmiş 
yazıların da belge olabileceği kabul edilmektedir. İçeriği anlaşılabilir olanlar belgedir. Mesela 
hiyeroglif yazıları ve Orhun abideleri eğer yazarları belliyse belge sayılabilir.  

 

                                                                 BELGE TÜRLERİ 

                                                                                                                                                                                                   

               Resmi Belge                                  Özel Belge                     Resmi Belge Hükmündeki Belge 

 

 Bu belgeler arasındaki farklar nedir arkadaşlar? Öncelikle buna bakalım. 

1) Resmi belgede sahtecilik ile özel belgede sahtecilik suçları ayrı düzenlenmiştir ve cezaları 
farklıdır. Bunların cezalarının farklı olmasının sebebi resmi belgenin özel belgeden daha çok 
delil niteliğine sahiptir. Özel belgeye bir örnek verelim: kira sözleşmesi. Resmi belge bütün 



kamu düzenini ilgilendirir. Örneğin diploma. Bakın, dikkat edin; bir resmi belge bir kişiyle ilgili 
olabilir ama bütün insanları etkiler. O diplomayla mülakata girilir, işe girilir. Yani bu tüm 
toplumu etkiler. Ama iki kişi arasındaki bir sözleşme tüm toplumu etkilemez. O yüzden resmi 
belgeyle özel belge arasında işlevsel bir fark vardır. Bu yüzden remi belge üzerinde yapılan 
sahtecilik, özel belgedekine göre daha fazla cezalandırılır. Ceza dışında bir fark daha var. O da 
suçun unsurları bakımındandır.  

2)  Resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek ve onu kullanmak ayrı suçlar iken özel belgede 
sahte olarak düzenleyip kullanmak iç içe geçmiştir. Yani özel belgeyi sahte olarak 
düzenledin ama kullanmadıysa bu suç oluşmaz ancak remi belgeyi kullanmasan bile 
düzenlemiş olman cezalandırılır. Yani özel belgede sahtecilik suçu bağlı ve çok hareketli bir 
suçtur.  

RESMİ BELGE 

   Resmi belge; kamu görevlisi tarafından, kamu görevlisinin görevi gereği veya göreviyle 
bağlantılı olarak kanundaki usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan belgedir. 

Kamu görevlisinin düzenlediği her belge resmi değildir. Kamu göreviyle ilgili olmalıdır. Aynı 
zamanda kanuna uygun olmalıdır.  

Kamu görevlisi kimdir? Bu geniş bir alandır, memur olarak algılamayın. İETT otobüs şoförleri 
de kamu görevlisidir. Yeri geldiğinde bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan taksici de 
kamu görevlisi sayılabilir. TCK m. 6’da kamu görevlisinin kim olduğu yer almaktadır: 

  Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 
herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılır. 

 Bir memur kira sözleşmesi yapsa bu resmi belge değildir. Yine vasiyetname düzenlese bu 
resmi hükümdeki belgedir ancak görevi gereği olmadı için bu da resmi belge sayılamaz. 
Mesela bizim düzenlediğimiz not işleri ya da bilirkişi raporları hep görevimizden olduğu için 
remi belgedir.  

 Kanundaki usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekiyor. Yani yetkili memur 
imzalamalı. Hiç kurul tarafından düzenlenmiş bir belge gördünüz mü? En alttan üste doğru 
makama göre herkesin imzası olur. Memurdan memur şefine, müdür yardımcısından 
müdüre, müdür vekilinden müdüre en son başkanın imzası bulunur. Bu liste uzar gider. Bu 
usulün sebebi başkanın bütün imzaladığı belgelerin doğruluğunu kontrol etme imkanı 
olmadığı içindir. Zaten belli bir imzadan sonra uygulamada artık içeriğe bakılmaz imzalar 
kontrol edilir, çünkü alttakiler incelemiştir.  

 Eğer bir belge kanundaki usul ve esaslar uygun hazırlanmamışsa, bu yine de belgedir ancak 
bu belgede sahtecilik yapılırsa özel belgede sahtecilik suçu söz konusu olabilir ancak. 

 Şimdi TCK m.204/3’ e bakalım: 



 Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 

 Bakın burada çok önemli bir ifade var:  “sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliği “ bu ifadeden çıkarılacak anlam şudur: Bu belge öncelikle doğru kabul ediliyor. 
Sonrasında biri bunun sahteliğini iddia ederse, belge incelemeye alınır ve eğer sahteliği tespit 
edilirse bu suç oluşur. Yani sahtelik sabit olana kadar bu belgelerle işlemler yapılacaktır ve 
bunlar geçerlidir. İşte bu yüzden bu hal nitelikli olarak düzenlenmiştir. Peki, bu belgeler 
nelerdir arkadaşlar? HMK m.204: Mahkeme kararları, düzenleme şeklindeki noter senetleri. 
Bu maddeyle sınırlı değildir. Bunun dışında CMK m.220’de duruşma tutanakları var. 
Gündemle ilgili olarak seçim tutanaklarındaki sahtecilik de cezayı artıran nitelikli haldir. Başka 
kanunlarda da bu tarz belgeler vardır. Bakın, bu nitelikli hal sadece TCK m.204 bakımından 
geçerlidir. Çünkü burada var. Ama TCK m.205, m.206, m.207 ve m.208 bakımından TCK 
m.204/3’teki gibi bir düzenleme yoktur. Üçüncü fıkra sadece 204. Maddenin bir ve ikinci 
fıkraları için uygulanır.  

RESMİ BELGE HÜKMÜNDEKİ BELGELER 

 Geliyoruz remi belge niteliğindeki belgelere. Resmi belge hükmündeki belgelerin ne 
olduğunu öğrenmek için TCK m.210/1’e bakıyoruz:  

 Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı 
temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Yani bu fıkrada sayılan belgeler şunlardır. 

1) emre veya hamiline yazılı kambiyo senetleri: bono, poliçe ve çek 

2) emtiayı temsil eden belge  

3) hisse senedi 

4)tahvil 

5)vasiyetname 

 Bu belgeler özel olmasına rağmen m.204. Madde hükümleri uygulanır.  

Şimdi TCK m.210/2’ye bakalım: 

 Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık 
mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin 
kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu 
nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 



 Buna göre ister kamu görevlisi olsun ister olmasın sağlık mesleği mensupları bakımından da 
bu özel hükme yer verilmiştir. Sağlık mensupları için en bilindik sahtecilik olayı sahte 
rapordur. Normalde devlet hastanesinde doktorun düzenlediği rapor resmi belgedir ve 
sahtecilik halinde doğrudan TCK m.204/2 uygulanmalıdır. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası 
var ve erteleme yok, derhal uygulanmalı. Ama m.210/2’deki düzenleme ne demiş 3 aydan 1 
yıla kadar hapis cezası. Ama devamındaki hükümde ne diyor? Haksız menfaat sağlaması veya 
kamuya zararı varsa resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanır. Yani yine 3-8 yıl. Demek ki 
sağlık mesleği mensuplarının sahteciliği eğer birilerine maddi olarak haksız yarar sağlıyor 
veya kamuya zarar veriyorsa bu belgeler resmi belge hükmünde kabul ediliyor. Devlet 
hastanesindeki doktorun düzenlediği belge zaten resmi iken özel hastane doktorunun belgesi 
de resmi hükmünde sayılıyor.  

 Bahsedildiği gibi bir özel belgenin resmi hükmünde olması için tüm unsurları taşıması 
gerekir. Örneğin bizim 2013 yılında ceza özel vizesinde sorduğumuz soru: Çekin unsurları 
nelerdir? “ Unsurlardan birinin eksik olması halinde resmi belge hükmünde olmaz, özel belge 
olur ancak. Yani esaslı unsurları içermesi gerekir. 

 Bir Yargıtay kararına bakalım. Bir adam senet düzenliyor. Senette karşı tarafın imzasının 
olması gereken yere karşı tarafın daha önce imzaladığı bir belgenin pulunu yapıştırıyor. Tabi, 
bu emre yazılı bir senettir. Yargıtay diyor ki, imzanın senetteki tüm unsurları kapsayacak 
şekilde atılması yeterlidir. Pul dışına taşması veya dışında kalması önemli değil. Üzerinde 
olmasın yeterlidir. Yani pul yapıştırılmış, üzerinde de karşı tarafın imzası var. Yargıtay bu 
imzayı geçerli kabul ediyor.  

ÖZEL BELGE 

 Resmi belge hükmündeki belgeler sahte olarak düzenlendikleri an suç oluşur. Ayrıca 
kullanmak şart değildir. Kullanmak özel belgede şarttır.  

 Resmi belge ve resmi belge hükmünde olmayan belgeler, özel belgelerdir.  

 Fatura ve defterler normalde özel belgedir ancak bunlardaki sahtecilik için VUK m.359’da 
ayrı bir suç düzenlenmiştir. Yine önceden söylediğimiz gibi kamu görevlilerinin görevleri 
dışında düzenledikleri belgeler özel belgedir. Şimdi Yargıtay kararlarından özel belge 
örneklerine bakalım: 

-banka hesap cüzdanı, bilanço ve gider tablosu, bankacılık hizmet sözleşmesi, anonim şirket 
olağan genel kurul toplantı tutanağı, GSM hattı abonelik sözleşmesi, hizmet akdi, ibraname, 
istifa, banka kredisi sözleşmesi, maaş bordrosu, nüfus kayıt örneği, vergi beyannamesi, sınav 
cevap kağıdı. Aslında teslim edildiği andan itibaren cevap kağıdı resmi belge sayılabilir. 

 Teslim edilene kadar özel belge olup, teslim edip onaylandıktan sonra resmi belge olan 
belgeler olabilir. Arkadaşlar teslimden önceki aşamada yapılan sahtecilik özel belgede 
sahtecilik, o halde onaylandıktan sonra ise resmi belgede sahtecilik suçu olur.  



 Arkadaşlar şimdi geldik Resmi Belgede Sahtecilik suçuna. Size kanunun tanımını okuyup 
dersi bitireceğim.  

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını 
aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir 
belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte 
resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır 

Aradaki farka bakalım. Birinci fıkrayı herkes işleyebilir. İkinci fıkrayı sadece kamu görevlisi işleyebilir.  

 

SON!! 
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Hatırlarsanız geçen hafta belgenin ne olduğunu söylemiştik; belge unsurlarını, resmi belge, 
özel belge nedir söylemiştik. Şimdi bu hafta artık  resmi belgede sahtecilik suçunun hareket 
unsurlarına geçeceğiz. Geçen hafta şununla bitirdik dersi bir resmi belgenin sahte olarak 
düzenlenmesi gerçek resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve o sahte 
belgenin kullanılması şeklinde hareketlerle olur. Fakat 204. maddenin 2. fıkrasında ayrıca bir 
hareketin olduğunu söylüyorlar. Neydi o, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek şeklindeki 
(tahtadaki) bu altını çizdiğimiz beyaz hareket o bunun çok daha ayrı bir önem arz ettiğini, 
m.204/1’de olmadığını sadece m.204/2'de olduğunu söylemiştik ve dikkat ederseniz m.204/1 
herkes tarafından işlenebilirken m.204/2 sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Burada 
şunu arıyoruz: Gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek ne ise, bunu sadece kamu görevlisi 
gerçekleştirebilir yani kamu görevlisi olmayan kişi bu gerçeğe aykırı belge düzenleme işini 
gerçekleştiremez. Şimdi bu hareketlerin ne olduğuna bakalım. 

Bu hareketleri iki üst başlıkta toparlıyoruz. Sahtecilik ikiye ayrılır; maddi sahtecilik, fikri 
sahtecilik. Fikri sahtecilik; şekli anlamda her şey tam, düzgün, şekil şartları var ama içerik 
sahte. Yani içerdiği fikirler, olay sahte. Ama düzenleyen gerçektir, düzenleyen kişi doğru kişi. 
Düzenlemesi gereken kişi düzenlemiş. Bütün şekillere, kanundaki usul ve esaslara uymuş ama 
içerik sahte. Bir olay yanlış şekilde aksettirmiş, olduğundan farklı lanse edilmiş. Örneğin; sizin 
diplomanızın altında rektör ve dekanın imzası var. Gerçekten rektör ve dekan imzalamış ama 
ortalamanız 2.20 iken 3.90 olarak gösterilmişse içerik doğru mu? Değil. Hiç çalışmadınız güzel 
havalara kandınız. Hala geç değil. :) Bakın bu fikri sahtecilik.  
 
Maddi sahtecilik nedir? İçerdiği bilgiler doğrudur, gerçekten ortalamanız 3.90dır ama dekan 
imzalamıyordur yani düzenleyen kişi dekan olarak gözüküyor ama siz imzalıyorsunuz dekanın 
imzasını taklit ederek. Veya değişiklik yapıyorsunuz o 2.20’yi kendi elinizle ne yapıyorsunuz, 4 
yapıyorsunuz. Aslında bu değişiklik maddi sahteciliktir. Yani bir belgenin sahte olarak 
düzenlenmesi, değiştirilmesi, kullanılması, maddi sahteciliktir.  
Fikri sahtecilik ise sadece 2. fıkrada yer alan, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmesidir. 
Bakın bu çok önemlidir. Demek ki fikri sahteciliği sadece kamu görevlisi gerçekleştirebilir. 
Onun dışındaki belgede sahtecilik suçunda yer alan diğer üç hareket maddi sahteciliktir. 
Şimdi bunların ne anlama geldiğine bakacağız. Sahte belge düzenlemek dediğimiz; maddi 
sahteciliğin ilk hareketi. Bu ilk hareketten ne anlamamız gerekiyor? Bu taklit etmektir 
arkadaşlar, bir belgenin taklit edilmesidir. Yani belgenin düzenleyeni olarak görünen kişiden 
farklı bir kişi tarafından düzenlenmesidir. Bakın belgenin düzenleyeni gözüken kişi tarafından 
düzenlenmesi durumunda zaten sahtecilik, mutlaka düzenleyeni olarak görünen kişi dışında 
başka biri tarafından düzenlenmiş olması gerekiyor. Dr. öğretim üyesi Muhammet Demirel 
ismi var ama sizin düzenlemeniz imzalamanız lazım belgeyi, benim imzamı atarak. İşte bu, 
sahte belge düzenlemektir. İçindeki tüm bilgiler doğru olabilir, bununla ilgilenmiyoruz, biz 
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düzenleyen olarak gözüken kişi tarafından mı düzenlenmiştir, yoksa başka bir kişi tarafından 
mı?  
 
Peki, “Hocam bu kişi yaşamayan, var olmayan bir kişi olsa ne olur?” Hiç fark etmez. Yani 
sahte bir isimle de atabilirsiniz Nasrettin Hoca da yazabilirsiniz bakın böyle bir kişi mevcut 
değildir. Peki, imzası anlaşılmıyorsa, adı soyadı yoksa kim tarafından düzenlendiği belli 
değilse sahte belge düzenleme olur mu? Geçen hafta söylemiştim. İmza belli değil 
düzenleyenin adı soyadı yok, kime ait olduğu belli değil sahte olarak düzenlemeden 
bahsedebilir miyiz? Ne oluyor, belge niteliğini sahip olamaz. Belgenin unsurlarından biri 
belirlenebilir bir kişi tarafından düzenlenmiş olmasıdır. Yani bir kişiye izafi edilebilir olması 
gerekir. Orhun Abideleri belge miydi? Hayır. Çünkü düzenleyen belli değil. O yüzden, bakın 
bunlar önemli, imza gözükmüyorsa, kime ait olduğu teşhis edilemiyorsa artık işlenemez suç 
vardır çünkü suçun konusu yoktur. Bakın burada sahte belgenin düzenlenmesinden söz 
edemeyiz. Gerçekten belli bir kişi tarafından imzalanmış ama takma isim kullanmış adam 
mesela Fikret Yaramaz isimli bir adam, Fikri Yarar ismini kullanıyor her belgede. Borç ilişkisi, 
borcun ne kadar olduğu, vade tarihi her şey doğru. Borcu kabul ediyor ve ben attım imzayı da 
diyor. Yargıtay şunu söylüyor,"Niçin Fikri Yaramaz yerine Fikri Yarar dedin? Amacın ne?", 
adam diyor "Ben bütün işlemlerimde bunu kullanırım. Yaramaz soyadından rahatsızım Fikri 
Yarar'ı kullanıyorum" diyor. Bakın Yargıtay burada belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı 
kararını vermiştir. Arkadaşlar biz eğer kişi takma isim kullanıyorsa hatta takma isim 
kullanmasa bile imzasına veya diğer bilgilerden hareketle kim olduğunu tespit ediyorsak, 
artık sahte belgeden söz edemeyiz. Yani burada sahte belgenin düzenlendiğinden 
bahsedemeyiz bu gerçek bir belgedir. Yeter ki kim tarafından düzenlendiğini tespit 
edebilelim.  
Özelikle sınavlara başkası yerine girme mevzusu var. Kulaklığı geçirmiş kulağına soruyu 
soruyor cevap geliyor. Daha enteresanını söyleyeyim aynı adam yakalanıyor, aynı hareketi 2. 
kez gerçekleştiriyor. Sınava başkası yerine giren kişi, kendisinden sınav başında kimliği 
isteniyor, sınav cevap kağıdında yerine sınava girdiği kişinin adını soyadını imzasını atıyor 
değil mi? Bilgiler doğru, bu tipik sahte belge düzenlenmesidir fakat eğer sınavın başında 
yakalanmışsa henüz sınava girmeden sınav başlamadan yakalanmışsa bu kabahatler kanunu 
40.maddedeki kimliği bildirmemedir. Eğer sınavın ortasında, sınav başlamasından itibaren 
veya sınav sonunda yakalanmışsa m.204/1dir. Sahte belge düzenlenmesinden hüküm 
giyecek.  
 
Hocam o zaman bu suça teşebbüs olmuyor mu? Ona geleceğiz. 
 
İkinci harekete bakıyoruz; başkalarını aldatacak biçimde belgenin değiştirilmesi. Bakın burada 
da olan şey belgeyi değiştirme yetkisi olmayan bir kişinin belgeyi sonradan değiştirmesidir. 
Düzenlenmiş gerçek bir belgenin belgeyi düzenleme veya değiştirme yetkisi olmayan kişi 
tarafından sonradan değiştirilmesidir. Bakın burada önemli bir mevzu var, ben bu belgeyi 
düzenlemeye yetkili olabilirim ama sonradan değiştirme yetkisine sahip olmayabilirim. Eğer 
ben bu belgeyi değiştirme yetkisine sahip değilsem ve değiştirmişsem ne olur? Yani belgeyi 
düzenleme yetkisine sahip olan kişi belgeyi değiştirme yetkisine sahip olmamasına rağmen 
değiştirmişse m.204/2'deki sahte olarak bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme 
hareketini gerçekleştirmiş olur. Yani bunu kamu görevlisi olmayan normal bir kişi işlemişse 
m.204/1, kamu görevlisi yetkisi olmadan değiştirmişse m.204/2deki değişiklik olur. Bir kamu 
görevlisinin bir belgeyi düzenleyebiliyor olması bu belgeyi istediği zaman değiştirebileceği 
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anlamına gelmez. Diplomanız 3.20 ise bunu değiştirebilir mi? Hayır. Kamu görevlisi olan 
öğrenci işleri müdürü de bunu değiştirdiği zaman sahte olarak değiştirmiş olur. Son dakika 
büt sınavı açıklanmıştır mezuniyet töreninden önce tam o esnada (hakikaten geçen yıl oldu 1. 
ile 2. ortalama aynıysa devamsızlığa mı ne bakıyorlar) birisi öne geçmiş. Bu büt sınavı 
açıklandığı için yetki dahilinde yapılan bir değişiklik.  
 
Değişiklik nasıl olabilir? Bir ekleme olabilir, muhteviyatında bir değişiklik veya var olan bir 
şeyi tamamen değiştirme şeklinde olabilir arkadaşlar. Bu belgenin bu değişiklik öncesinde 
hukuken önem taşıyor olması gerekir. Hukuken içeriği önem taşımıyorsa ne deriz ona? Belge 
yoktur, suç oluşmaz, işlenemez suç olur. Suçun konusu yok. Hatırlayın ateş ediyorum 
yorganın altından yastık çıkıyor nedir bu işlenemez suç. Sonucu nedir? Cezalandırılmaz. Bu 
değişikliğin başkalarını aldatacak şekilde olması gerekir diyor kanun koyucu. Sahte olarak 
düzenleme veya kullanmada başkalarını aldatacak şekilde ifadesi var mı? Yok. Değiştirilmede 
yer verilmiş  Bu eleştiriliyor. Oysaki madde gerekçesinde, aldatıcı nitelikte olması gerekir 
sahteciliğin dedik kapsayacak şekilde, hepsini kapsayacak şekilde konulmamış maddede. 
Ama biz ne diyoruz hepsini kapsayacak şekilde, gerçekten aldatıcı nitelik taşıması gerekir diye 
yapılan değişikliği, düzenlemeyi kullanıyoruz. Objektif olarak bakılınca gerçekten muhatabın 
bunun sahteliğini anlayamayacak durumda olması gerekir. Muhatabın bunun sahteliğini 
anlayacak durumda olması halinde bu artık sahtecilik olmaz. Öyle bir belge olmalı ki "Sıkıysa 
Yakalı”yı izlediniz mi? Adam sürekli sahtecilik yapıyor avukat oluyor doktor pilot oluyor. 
Profesyonel şekilde sahtecilik yapıyor işi kılıfına tam uyduruyor. 
 
Geliyoruz kullanmaya. Kullanma hareketinde bir resmi belgenin sahte olarak düzenlendikten 
veya değiştirildikten sonra kullanılması da ayrı bir hareket olarak düzenlenmiştir. Geçen hafta 
ne dedim, özel belgede sahtecilik suçunda düzenleme ve kullanma bağlı harekettir. Özel 
belgede sahtecilik suçu için hem düzenlemiş, değiştirmiş olmam gerekir hem de kullanmış 
olmam gerekir suçun tamamlanmış olması için. Ama resmi belgede sahtecilik suçu öyle mi? 
Baktığımızda kullanma hareketi de bağımsız olarak suç şeklinde düzenlenmiştir yani siz bu 
belgeyi sahte olarak düzenlemiş, değiştirmiş olmasanız da sadece kullanarak dahi bu suçu 
işlemiş olabilirsiniz. Peki, kullanmak nedir? Ben bir belgeyi çekmeceye koydum kullanıyor 
muyum, hayır. Bir nüfus cüzdanını değiştirdim cebimde taşıyorum kullanmış oluyor muyum? 
Polis durdurdu beni, kimlik? Kimliğim yok dediniz. O zaman TC'ni söyle dedi söylediniz bakın 
sahte kimliğinizi kullandınız mı? Hayır. İşte belgenin kullanılmış sayılabilmesi için 
muhatabınıza sunmanız, ulaşılabilirliği sağlamış olmanız gerekir. Örneğin; notere verdiniz, 
polise sundunuz, kullanmış alenileştirmiş oluyorsunuz. Bunu cebinizde taşımanız bir kullanma 
hareketi değildir. Kullanma için mutlaka vermiş olmanız gerekir. 
Bazı örnekler var: sahte düzenlenmiş bir bononun ciro edilmesi, sahte bir pasaportun 
gümrükte işlem için memura ibraz edilmesi, sahte plaka takılan araçla trafiğe çıkılması. Sahte 
plakalı aracı garajda tutuyorsunuz kullanmış olmazsınız. Bakın çok enteresan trafikte 
dolaştığınız sürece kullanıyorsunuz. Bu suç nasıl bir suç? Mütemadi, kesintisiz suç, hareket. 
Plaka için diyorum içindeki için değil. Mesela her gün başka bir kolluğa gösterdiniz öbür gün 
başka kolluğa burada ne var? Mütemadilik yok zincirleme suç var. Ama plakada mütemadi bir 
suç var güzel sorular çıkabilir. En çok işlenen suçtur, avukatın en çok yanlış yaptığı suçtur. 
Özellikle çek kambiyo senedinde dikkat edin. Sahte ruhsatla avukatlık icra ettiniz mütemadi 
bir suçtur.  
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Suçun belgesinin taşınması kullanma olur mu? Hayır. Ruhsat? Hayır, diplomanızı sahte olarak 
değiştirip kullanmıyorsunuz. Bir kuruma bunu sunmuş olmanız gerekir.  
Hangi belgeyi kullanabilirsiniz? Sahte olarak düzenlenen bir belgeyi de kullanabilirsiniz, 
sonradan değiştirilen bir belgeyi de kullanabilirsiniz. Kullandığınız belgenin sahteliğinin 
nereden kaynaklandığının bir önemi yoktur. Peki, hocam sahte olarak düzenledim belgeyi 
aynı zamanda kullandım ne olur? Bir suç tipindeki her iki seçimlik hareketi de 
gerçekleştirirsiniz. Aynı fail gerçekleştiriyorsa tek suç işlenmiş olur bir belgede sahtecilik suçu 
işlenmiş olur, ama cezanın belirlenmesinde dikkate alınır. Benim sahte olarak düzenlediğim 
belgeyi arkadaş kullanıyorsa ve kullandığını biliyorsam hatta bunun için düzenlemişsem, 
onun kullanma hareketine iştirak etmiş olurum. Ama nasıl iştirak ettiğinizi birazdan 
açıklayacağım arkadaşlar.  
 
Gelelim bir diğer harekete, fikri sahtecilik. Buraya kadar maddi sahtecilik işledik m.204/1. 
Hem m.204/1’de var hem m.204/2’de var o halde şunu söyleyebiliriz: m.204/1 sadece maddi 
sahtecilik içermektedir, m.204/2 hem maddi sahtecilik hem fikri sahtecilik türündeki 
hareketleri içermektedir. Demek ki alelade bir kişi, kamu görevlisi olmayan bir kişi fikri 
sahtecilik hareketini gerçekleştiremez. Gerçekleştirse bile ne olur birazdan göreceğiz. 
Arkadaşlar gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme nedir? Düzenleyen gerçek yetkili, bir kamu 
görevlisi ama içindeki bilgiler doğru değil. Yani kişi kamu görevlisi, yükümlü olduğu bir olayı, 
düzenlemekle yükümlü olduğu bir belgeyi içeriğindeki olayları yanlış aksettiriyorsa artık bu 
belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesinden söz ediyoruz. 
 
Bazen bir kamu görevlisine bilgi vermemiz gerekebilir. Kolluk görevlisi ifademizi aldı biz olayı 
yanlış, olduğundan farklı anlatıyoruz. Kamu görevlisi yazarken imza alacak, ifade tutanağı 
altına imza atacak o zaman ne oluyor, bu belgeyi düzenlemiş olmuyor mu kamu görevlisi? 
Evet. Kamu görevlisi diyelim ki ifadeyi alıyor, ifadenin yanlış olduğunu biliyor yine de 
yazıyorsa belge içindeki bilgiler yanlış, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme suçunun faili 
olur. Fikri sahtecilik m.204/2. Karşıdaki ne, müşterek fail mi? Hayır olamaz, şeriktir 
azmettiren ya da yardım eden olabilir ayrıca bu arkadaş başka bir suçun daha faili olabilir 
2.ders yetiştirirsek değineceğiz.  
 
Netice: Yoktur sırf hareket suçudur tehlike suçudur bu hareketlerin gerçekleşmesi yeterlidir 
netice aranmaz.  
 
Manevi unsur: Kasten işlenir, doğrudan veya olası olabilir. Burada bazı karmaşalar var. 
Soruyorum: benim düzenleyebileceğim bir belge ifademi aldılar, kolum da kırık. Memur bey 
şuraya benim imzamı atsanız? Rızan var atayım. 1) Bu hangi hareket? Kolluk görevlisi yerime 
imza attı. İçerik doğru. Sahte olarak belge düzenleme maddi çünkü imzayı başkası imzalıyor 
m.204/1 mi m.204/2mi? Sahte olarak belge düzenleme hareketini kolluk görevlisi 
gerçekleştirdiği için m.204/2 oluyor, ben olsaydım m.204/1. İçeriği doğruysa sahte olarak 
düzenleme, içeriği doğru değilse ne olur gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme olur. Esas 
gelelim noktaya: Kolluk görevlisi hakkında m.204/2den soruşturma açıldı kamu görevlisi şöyle 
bir savunmada bulunuyor; kolu kırıktı zaten rızası vardı. Çünkü onun ifadesini aldım rızası 
olduğunu düşünerek yerine imza attım. Tam yorumluk bir soru. 
 
(Hoca öğrencilere söz verdi) Burada ilgilinin rızası geçerli olur mu? İkisinde de ifade doğru 
kendi imzalasa da imzalamasa da. Geçen haftadan hatırlayın dilekçeye kendi imzamı ve 
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arkadaşınkini atsam değişiklik var mı? Hayır. Kamu görevlisi adamın önünde kendi imzayı 
atmış, ne olur bir sonucu var mı? Hayır. 1) Bu suçta rıza geçerli midir? Peki diyelim ki ifadeyi 
hatalı verdi iftiradan üzerinde gidilecek; bu imza bana ait değil ki aleyhime bir belge 
düzenlenmiş imzam atılarak. Bu kolluk görevlisi  imza atmış sahtecilik iddiasında bulunabilir. 
Bu belge kamu güvenliğini koruyor. Hangi değeri koruyor bu belge dolayısıyla? Kamu 
güvenliği peki kamu görevlisi delillerin güvenliğini koruduğu için bu suçta imza geçerli olur 
mu? Peki, rıza geçerlidir niye hukuka uygunluk nedenlerinin koşullarında hata değildir bu? 
Hukuka uygunluk nedenleri koşullarında hata hatırlarsanız size 2. haftada şunu dedim: Polisin 
silah kullanma koşulları nelerdi? Gözaltı, zorla getirme tutuklama, suçüstü hali. Bunlardan biri 
var sanıp ateş ettiyse hukuka uygunluk koşullarında hataydı. Peki, bunlar arasında aramanın 
da olduğunu zannedip ateş ettiyse ne vardı? Haksızlık hatası. Normun kendisinde hataya 
düşüyor haksızlık yapmadığını düşünüyorsa dolaylı haksızlık hatası. Yasak hatası işlediği fiilin 
suç olmadığını düşünüyor, işlediği fiilin hukuka uygun hale getiren bir durumun var olduğunu 
düşünüyorsa nedir dolaylı yasak hatası. Olaya bakalım ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni 
olabilir diyorsam dolaylı yasak hatasıdır. Fiilini hukuka uygun hale getiren, yani " kişi rıza 
gösterebilir rızası var yani" durumu yok burada. Bu konu rıza gösterilebilir bir konu değil. İşte 
biz bu hataya yasak hatası diyoruz m.30/4. Burada kaçınılmazlık değerlendirmesini yaparız 
arkadaşlar. Bu mevzu çok önemli. 
 
Bir durumun, dolaylı yasak hatası olduğunu söyledik m.30/4. Yüce Yargıtayımız bunu tam da 
sizin kabul ettiğiniz gibi aslında m.30/1 kastı kaldıran hata olarak değerlendirir. Yani 
mağdurun rızasının olabileceği zannıyla hareket eden kişinin kastının bulunmadığı 
varsayımıyla hareket etmektedir. Bakın Yargıtay ne diyor bir karar okuyorum: ”Belgede 
sahtecilik suçlarında, önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasından 
zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden, suç kastından söz edemeyiz.” 
Yargıtay demek ki bu suç için zarar verme kastı ve iradesini arıyor? Bu nasıl olabilir? Bu suç 
bir tehlike suçudur, zarar suçu değil ki. İşte bu Yargıtay zarar suçu olmamasına rağmen 
belgede sahtecilik suçunu zarar suçu kabul etmektedir ve kişinin kastından bahsedilebilmesi 
için mağdura zarar verme bilinç ve iradesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu eleştirilmektedir. 

Bir diğer mevzu, fail üzerinde değişiklik yaparken üzerinde değişiklik yaptığı şeyin belge 
olduğunu bilmiyorsa ne olur? Mesela geçen hafta örneği, Mehmetcan önde oturan 
karizmatik, yakışıklı, orta saçlı, kumral, sakallı bir arkadaşımızdır ve 2016-2020 yılları arasında 
eğitim görmüş, bakın hepsi doğru. Altına imza attım. İlgili kuruma referans. Şimdi, Bülent 
arkadaşımız da Mehmetcan’a hazırladığım bu yazı üzerinde değişiklik yapmak istiyor. Diyor ki 
bu eksik, başarılı 3.20 ortalaması olan gibi ifadeler ekliyor. Bu nedir, Bülent’in yaptığı? 
Değiştirme hareketi. Peki, hukuken önem taşıyan bir içerik yok. Belge midir bu? Hayır. 
İşlenemez suç. Bakın dersin başından beri üçtür işlenemez suç diyorum. Sizin sezgilerinize 
göre bunun  bir anlamı olmalı, daha ne diyeyim ben. Sınavlarınız okunmak üzere. Sınav 
kağıdına “ihtilaf” yazan arkadaşlar, bu salt notunda mı yazıyordu nedir? Ben burada 
toplumsal ananeler anlatıyorum oraya anneanne yazılmış gördüm. Kimse o. Muhtemelen, 
ihtilatı da ihtilaf olarak yazmış. Bu soruyu yapan az kişi var. Yanlışlarınızı söyleyeyim iki, dört 
sorular vardı mesela 1. Sorudaki sistematiğe göre cevaplıyorsunuz; cinsel suç, konut 
dokunulmazlığı ihlali o iki suça göre de ihtimalli cevap vermeniz gerekiyor. Çoğu arkadaş 
sadece cinsel suçtan cevap vermiş. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu olasılıklar 
üzerinden değerlendirmemişsiniz. Oradan çok puanınız gitti mesela. Süre demeyin bana 
cevap yok cevap. 
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Bir de basit yani kişi hürriyetinden yoksun kılma. Şu olursa şu olur. 14 yaşında bir çocuğun 
başkasının evinde bulunmasında karar düşüncesi nedir anlattım. Rıza tipiklik kapsamında mı 
farklı kapsamda mı? Neyse. Finale iyi çalışın. 
 
Bazen şu olur benim üzerinde değişiklik yaptığım şey belge olabilir, bilmiyorumdur o zaman 
ne olur? Ben bunun belge olduğunu bilmiyorum. Kast kalkar çünkü suçun konusunu 
bilmiyordum. Her zaman kast kalkacak mı peki? Her belgede sahtecilik yapan kişi bunu der, 
nüfus cüzdanı, ben belge olduğunu bilmiyordum ben uzman mıyım? Diyenler çıkacaktır. Ne 
olacak? Bir arkadaş sordu bana biraz önce hocam kambiyo senetleri resmi belge midir? 
Resmi belge hükmündeki belgedir. Dolayısıyla biri bunu bilmediğini söyleyebilir. Ne diyeceğiz, 
hukuken önemli sonuçları olduğunu düşündüğü bir belge olması yeter. Bunun belge ya da 
resmi belge olduğunu bilmesi şart değil. Yeter ki bu belgeyle hukuken bir şeyleri 
değiştirebileceğini, baştan konumlandırabileceğini bilsin. Hatırlayın belge için yazdığımız 
şeyin belirli bir hukuki durumu değiştirmesi, sonlandırması veya başlatması gerekir. İşte o 
kişinin de bunu tasavvur etmesi yeterlidir. Yoksa bunun resmi belge olduğunu bilmesi şart 
değildir. 
 
Manevi Unsur: Olası kastla da işlenebilir bir suçtur. 
 
Hukuka aykırılık: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur. İlgilinin rızası bir hukuka 
uygunluk nedeni olamaz. 
 
Nitelikli Haller: Önemli olan kısım, bizim kürsümüzde de farklı bir görüş var, baktığınız 
zaman maddeye birinci fıkra ile 2. arasında bir ilişki var. 2. fıkra 1. fıkranın daha ağır ceza 
verilmesini gerektiren nitelikli halidir. 2. fıkra bir özgü suçtur, aynı zamanda da nitelikli haldir. 
Arkadaşlar doktrinde ikisini de bağımsız suç kabul eden görüşler vardır. Yani nitelikli hal 
olarak değil ancak bizce m.204/2 m.204/1 in cezayı arttıran nitelikli halidir. 
 
(204/3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. Örnek olarak mahkeme 
ilamları, noter senetleri ve orman kanunu (ve bazı özel kanunlardaki) maddeler demiştik. Bu 
belgelerle işlenmişse, çünkü bunlar sahtelikleri ispatlanıncaya kadar geçerli kabul ediliyor ve 
hukuki sonuçlar doğuruyor. Bazı kişilerin zararına neticeye sebebiyet verilmiş olabilir o 
zararın ortadan kalkmasına kadar bu işlemler geçerli olabilir. Ağır sonuçlar olabilir. İşte böyle 
belgeler varsa cezayı arttıran nitelikli halin varlığından bahsedebiliriz. Resmi belgede 
sahteciliğin terör amacıyla işlenmesi de cezayı arttıran nitelikli haldir ama TCK’da değil, 
Terörle Mücadele Kanununun 4.maddesine düzenlenmiştir. 

211. maddeye bakıyoruz daha az ceza verilmesi gereken nitelikli hal vardır: “Bir hukuki 
ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede 
sahtecilik suçunun işlenmesi” hali. Yani arada da bir borç ilişkisi var örnek verelim, 300 bin 
lira almış ödemek için sahte belge düzenliyor.Bu durumda da belgede sahtecilik vardır ancak 
daha az cezayı gerektirir arkadaşlar. 

Kusurluk: Zorunluluk halinden söz edilebilir. Örneğin, Yargıtay, acil bir durum için annesini 
hastaneye getiren ve tarihinin geçmesi nedeniyle, mevcut yeşil kartla annesini tedavi 
ettiremeyen adamın vize kartı üzerinde tarihte oynama yaparak annesini tedavi ettirmesi 
durumunda, acil hal, resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları oluşmamıştır diyor. Ne 
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diyorsunuz? Doğru değil bu karar. Resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları oluşmuştur 
ama burada zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmemesi kararı veririz.  
 
Teşebbüs: Teşebbüse elverişli değildir diyor Yargıtay dolayısıyla sırf hareket suçu olduğu için 
teşebbüse elverişli değildir. Ama biz teşebbüse elverişli olabiliri kabul ediyoruz. Bu seçimlik 
hareketlerle örneğin sahte olarak düzenlemekle. Düzenlerken yakalandı ne oldu teşebbüs. 
Değiştirirken yakalandı. Kullanırken teşebbüs aşamasında kalabilir mi? Ne zaman tamamlanır 
bu suç? Trafiğe çıktığı an ne oldu suç tamamlandı, kesinti gerçekleştiği anda yani plakayla 
yakalandığı anda suç sona erer. Kullanma bakımından teşebbüs olmayabilir. Ya da ibraz 
ederken yakalanırsa icra hareketi başlamış oluyor yani kullanma bakımından da teşebbüs 
tartışılabilir teşebbüsten söz edilebilir. 
İştirak: Bu suçta iştirak biraz sıkıntılıdır. Yorum yapalım biraz kafamızı kullanalım. m.204/1 
herkes tarafından işlenebilir, herkes müşterek fail olabilir mi? Evet. Birlikte sahte olarak 
düzenleyebilir, birlikte değiştirebilir ya da birlikte kullanabilirler. Sorun yok. 
Dolaylı fail olabilirler mi? Biri birini aldatır, git bu belgeyi notere ver tasdik ettir. Verdiğim 
belge sahteyse, noterde tasdik edilince ne olur gerçek zannederek kullanma. Araç olarak 
kullandım m.204/1’in dolaylı faili oldum. Arkadaş araç oldu. Bu suçun taksirli hali olmadığı 
için cezalandırılmaz. 
Bakın arkadaşlar, öyle bir soru sorulabilir ki, mesela ben ona derim ki “Rızam var yerime 
imzalar mısın? Bilmeme rağmen olmayacağını, attı. Sonra da diyebilir ki ben imza 
atabileceğimi zannediyordum. O nede hataya düştü? Yasak hatası. Ben neyim dolaylı fail. Bu 
tarz değiştirilebilir. 
 
Esas sıkıntı m.204/2’de arkadaş kamu görevlisi ben arkadaşa ifadede bulundum bilmiyorum 
ki verdiğim ifadeler yanlış. Belgeyi düzenletiyorum. Arkadaş resmi belgede sahtecilik suçunun 
2. fıkrasının faili olabilir mi? İçindeki bilgileri doğru zannediyor yazıp imzalıyor. Halbuki ben 
onu kandırıyorum. Kast yok. Gerçek olmadığını bilmiyordu, kast yoktur. Bu bazen şöyle de 
olabilir: kamu görevlisi, verilen belgeyi araştırmak zorunda oluyor. Araştırmıyor. Bazen de 
araştırmasına gerek olmuyor. Bunu ayırt eder miyiz? Eğer araştırma yükümlüğü varsa durum 
değişir yoksa değişir. Yükümlülüğü yok, m.204/2’nin faili olmaz. Çünkü gerçek zannediyor. 
Yük var araştırmadı olası kastla m.204/2’nin faili olabilir. Bu ikisinde de durum değişiyor. 
Hatta birlikte bu belgeyi düzenleyebiliriz. Ben plaka yapıyorum o da kamu görevlisi bununla 
ilgili plakalı araçlarla ilgili aldı plakayı. Aldı sisteme koydu plakayı hangi suçun faili m.204/2 
peki ben?m.204/1. Bakın aslıda suçun icrası birlikte gerçekleşiyor ama m.204/2 özgü suçtur o 
yüzden ben o suçun anca şeriki olabilirim. 204/1 in faili olabilirim ama şuna dikkat edin çok 
önemli, ben m.204/1’in ancak hangi hallerde faili olabilirim? Sahte belge düzenleme, 
değiştirme ve kullanmada faili olabilirim. Yani ilk sahteciliğin faili. Peki ya fikri sahtecilik 
yapıyorsam burada? “Sayın hocam ortalamamı değiştirebilir misiniz?” “Sen iste yeter ki! 
3.90.” imza attı hangi sahtecilik? Buyrun hocam her şey burada malzemeler burada hangi 
sahtecilik? Ben normal bir suçta fikri sahteciliği işleyebilir miyim? Peki, ben m.204/1’in faili 
olabilir miyim? Zaten içerik yanlış düzenleyen düzenlemiş. Ben m.204/2’ye sadece iştirak 
ettim. Ama eğer maddi sahtecilikse bu hem m.204/1 faili hem m.204/2’nin şeriki olabilirim. 
Burada da m.204/1’in failliğinden sorumlu tutulabilir diyoruz. Anladınız mı?  
 
(Anlamayanlar olunca hoca tekrar yaptı) 
Maddi sahtecilik hem m.204/1 hem m.204/2’de var. Herkes tarafından işlenebilir, kamu 
görevlisi tarafından da işlenebilir. Eğer bir kamu görevlisi ile birlikte m.204/1’deki maddi 
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sahteciliği işliyorsam ben zaten m.204/1’in faili değil miyim? Evet. m.204/2’nin faili olabilir 
miyim? Hayır. Ben ancak şerik olabilirim. m.204/1’in faili m.204/2’nin şerikiysem, failliğin 
şerikliğe asliliği kuralı gereğince sadece m.204/1’in failiyim. Ama eğer fikri sahtecilikse, 
m.204/1’de var mı? Yok. O zaman sadece m.204/2’deki şerik olurum.  
 
Şimdi vitesi arttırıyorum çünkü bahsedeceğim husus sebebiyle, Almanlar, kanunlarında özel 
bir düzenlemeye yer vermişlerdir. Kamu görevlisi, belgeleri sahte araştırma yükümlülüğü yok 
bu belgelere dayanarak resmi bir belge düzenliyor. Hataya düştü. O suçun taksirli halinden 
sorumlu, ben neyin failiyim neyin dolaylı faili olabilirim içerik yanlış bakın, hangi hareket? 
Değişiklik yok kullanma yok sadece gerçeğe aykırı belge düzenleme. Bir durum tespiti 
yapılıyor yanlış, o arsa ona ait değil notere tasdik ettirdim sahte belgelerle. Burada dolaylı fail 
olabilir miyim ya? Özgü suç olduğundan olamam çünkü ben özgü suç fail niteliğine sahip 
değilim. Neden sorumlu olabilirim? Madde 206 resmi belgenin düzenlenmesinde yalan 
beyan, başka? Arkadaşlar Alman Ceza Kanununda, yanılmak suretiyle sahte belge 
düzenlenmesinde (bakın bir açığın kapanması için düzenlenmiştir bu bizde böyle bir 
düzenleme yok) resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu olur. Resmi belgede 
sahtecilik suçu olmuyor arkadaşlar.  
 
İçtima: Seçimlik hareketlerden birden fazlasını gerçekleştirirsek ki tek suç vardır cezanın 
belirlenmesinde dikkate alınır. Esas dikkat etmemiz gereken şey şu, hareketleri, farklı 
zamanlarda gerçekleştirip suçu farklı zamanlarda işlemişse ne olur? Birden fazla suç mu var 
tek suç mu diyeceğiz? Yargıtay böyle durumlarda şuna bakmış, farklı zamanlar ifadesinin çok 
arası açık olması, yani kısa süre geçmişse tek suç kabul etmiş tek fiil, zincirleme suç 
hükümlerini uygulamamıştır. Biz ne diyoruz eğer bir suç işleme kararı varsa bir suç işleme 
kararının icrası kapsamındaysa, araları kısa süreli olsa bile farklı fiiller vardır, farklı suçlar 
vardır zincirleme suç hükümleri uygulanır yine tek suçtan ceza arttırımına gidilir. Bakın size 4 
tane ihtimalden söz edeceğim, 1) A B’ye ait çek kartını eline geçirdi, o çek yapraklarından 
birden fazlasını aynı anda B’yi borçlu gösterecek şekilde çek düzenledi. Ona veriyor, buna 
veriyor. Bu tek fiildir.  
2) bugün ona yazıyorum, öteki gün bir başkasına, bununla arasında fark var mıdır? 
3)kardeşinin nüfus cüzdanının üstündeki resmi değiştiriyorum, götürüyorum bankaya kredi 
çekiyorum. Resmi değiştirdim. Ertesi gün Vakıfbank’tan kredi çektim bu nedir? Kaç fiil var, 
kaç suç var? 
Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. 
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CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 

26.03.2019 

Bu hafta belgede sahtecilik suçlarını bitireceğiz. Böylece önümüzdeki haftadan itibaren irtikap, 
rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına başlayacağız. Haftaya belki pratik çalışma 
yapabiliriz. Geçen hafta 204. maddeyi yani resmi belgede sahtecilik suçunu anlattık. Ve şimdi 
205. maddeye; resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçuna geldik. Şimdi bu 
suçun kanuni tanımına bakalım: 

 Madde 205-  Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

Bakın burada bozmak, yok etmek veya gizlemek şeklinde üç tane hareket var. Hemen 
devamında kamu görevlisi tarafından işlenmesi cezayı artıran bir neden olarak düzenlenmiş 
yani nitelikli halidir.  

Korunan hukuki değer: Kamu güvenidir.  

Fail: Bu suçun faili herkes olabilir. Ve fakat kamu görevlisi bu suçu işlediğinde cezayı artıran 
nitelikli hal ortaya çıkar. Bununla birlikte kamu görevlisiyle ilgili olarak hatırlarsanız resmi 
belgede sahtecilik suçunda kamu görevlisinin göreviyle bağlantılı bir belge olması gerektiğini 
söylemiştik. Burada nitelikli halin gerçekleşebilmesi için göreviyle ilgili bir belge olması şart 
değildir. Yeter ki bir remi belge olsun. Yani bir kamu görevlisi göreviyle ilgili olmasa da bir 
belgeyi bozar, yok eder veya gizlerse yine bu suçun nitelikli hali oluşacaktır. Burada kamu 
görevlisi bakımından görev şartı yoktur.  

Konu: Resmi belgedir. Burada önemli olan husus mutlaka elimizde bir belge olmasıdır. 
Belgenin unsurları nelerdi? Yazılı olması, düzenleyenin belli veya belirlenebilir olması, hukuken 
içeriğinin önem taşıyor olması. Bu üç unsurdan biri yoksa artık resmi belgeyi bozmak, yok 
etmek veya gizlemek suçundan söz edilemez. Ortada konusuz bir suç vardır, o zaman 
işlenemez suçtur. 

Mağdur: Herkes olabilir. Toplum olabilir. 

Fiil: Bu seçimlik hareketli bir suçtur. Fiil unsurlarından ilki belgeyi bozmaktır.  “gerçek bir resmi 
belgeyi bozmak “. Peki, bozmaktan ne anlamalıyız? Var olan bir belgenin tamamının veya bir 
kısmının anlaşılamaz hale getirilmesidir. Üzerinde oynama yapmak değildir arkadaşlar. 
Bozmanın bir özelliği var: belge, belge olmaktan çıkacak. Yani objektif olarak aldatıcı nitelik 
taşımayacak. Eğer belge üzerinde bir değişiklik yapılıyorsa ve insanları aldatmak için yapılıyorsa 
bu durumda zaten 204. maddedeki değişiklik olur. Ama buradaki değişiklik bir bozmadır ve 
aldatmaya elverişli değildir. Örneğin belgenin üzerine kahve dökülmüş ya da üzerine çizik 
atılmıştır. Bunlar değişiklik değildir yani artık bozulan belge hiçbir şekilde kurtarılamaz. Aldatıcı 
niteliği de yoktur.  
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Yargıtay kararlarına baktığımız zaman, bir hakkın kullanılamayacak hale getirilmesi gereği 
aranmaktadır. Yani Yargıtay’a göre bir bozma, bir hakkın kaybına sebep olmuş olmalıdır.  
Nitekim Yargıtay bir kişinin fotoğrafını başka bir nüfus cüzdanına yapıştırılmasını bozma olarak 
kabul etmemiştir. Ancak doktrinde hakim görüşe göre sadece bozma hareketinin yapılması ve 
bunun aldatıcı nitelik taşımaması bu suçun işlenmesi için yeterlidir.  

Diğer bir hareket yok etmektir. Yok etmek bir belgenin mevcudiyetinin tamamen 
sonlandırılmasıdır. Mesela yırtmak, çöpe atmak bu hareketi sağlar. 

Üçüncü hareket gizlemektir. Gizlemek, belgenin ulaşılabilir olmaktan çıkmasıdır. İlgili kurum 
ve kişilere erişiminin engellenmesidir. Özellikle bazı kurumlardan belgenin çalınması ve 
saklanması durumunda soruşturma veya kovuşturma kapsamındaki bir suçun gizlenmesi 
amacıyla yapılmamışsa bu fiil ,ki o zaman suç delillerini yok etme ve gizleme suçu oluyor, 
hırsızlık suçundan değil resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçundan sorumlu 
olunur. Yani burada cezalandırılmayan ön hareketten bahsediyoruz. O belgeyi çaldık ama 
gizlemek için çaldık. Çalmak burada araç, gizlemek amaçtır. O halde amaç suç, esas suçtur. Biz 
de bu yüzden kişiyi 205. maddeye göre cezalandırıyoruz.  

Manevi unsur: Doğrudan veya olası kastla işlenebilir. Burada önemli olan kişinin bozmaya, yok 
etmeye veya gizlemeye yönelik hareketi en azından öngörerek ve kabullenerek 
gerçekleştirmesidir.  

Hukuka aykırılık: Tartışılacak bir durum yok. 

Kusur: Tartışılacak bir durum yok. 

Nitelikli unsurlar: Kamu görevlisi tarafından işlendiğinde cezayı artıran nitelikli hal ortaya 
çıkar. Kamu görevlisinin göreviyle ilgili olmasına gerek yoktur yeter ki unsurları tam olan bir 
resmi belge olsun.  

Teşebbüs: Bu suç sırf hareket suçudur. Sırf hareket suçları teşebbüse elverişlidir. Teşebbüs 
olabilir. İcra hareketlerine başlamak ile suç oluşur. Ancak suçun tamamlanması için belgenin 
işlev göremez hale gelmesi gerekir. Örneğin bir belgenin bozulmuş olması için işlev göremez 
hale gelmesi gerekir, eğer hala kullanılabiliyorsa o zaman bozma olmaz. Teşebbüs aşamasında 
kalmış olur. Mesela elime kalemi aldım belgeye bir nokta attım. Belge kullanılamaz hale 
gelmedi değil mi? Teşebbüs aşamasında kaldı öyleyse suç.  

İştirak: Tartışılacak bir durum yok 

İçtima: 212. maddede bir hüküm var: Eğer bir suç işlemek için o belge kullanılırsa hem 
sahtecilik hem de o suçtan ceza verilebilir.  Yani gerçek içtimaya gidilir. Eğer bu hüküm 
olmasaydı araç suç-amaç suç diyecek ve sahtecilikten cezalandırmayacaktık. Bir sorum var: Bu 
hüküm resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu için uygulanır mı? Hayır, 
uygulanmaz çünkü hükümde başka bir suçu işlemek için sahte bir belgenin kullanılmasından 
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bahsediyor oysa m. 205’te belgeyi bozmaktan bahseder. Yani 212. madde sadece 204,207 ve 
210. madde bakımından uygulanabilir. Biz 205. maddeyi bu hükümden ayrı düşünüyoruz. Eğer 
biz bir belgeyi başka bir suçu işlemek için gizliyorsak ne olacak? Bir örnek verelim: mesela 
zimmet suçu. Ben kamu görevlisiyim vezneden hesabıma para aktaracağım. Paraların bana 
geldiği anlaşılmasın diye belgeleri, faturaları saklıyorum. Çünkü fatura varsa para da vardır 
demektir. Parayı cebe atıyorum. Şimdi ben zimmet suçunu işlemek için belgeyi saklıyorum. Ne 
olacak? Bu örnekte; dikkat edin belgeyi saklayarak parayı alıyorum, parayı almakla belgeyi 
saklamak eşzamanlı. O yüzden zimmeti işlemek için belgeyi gizliyorum. Şimdi farklı bir örnek 
vereceğim. Parayı hesabıma aktardım diyelim. Ardından diyorum ki  “100 bin doların 
aktarıldığını ispat eden bu belgeleri saklamalıyım.“ Bakın arkadaşlar ben belgeyi yok edip 
zimmet suçunu işliyorsam amaç suç-araç suç var mı? Bakın bir fiil devamlılığı var yani tek fiil 
var ama iki suç var. Tek fiil ile iki suç olunca ne yapıyorduk; farklı neviden fikri içtima. Arkadaşlar 
bakın fiil kesişmesi olduğu için, devam eden bir fiil olduğu için hem zimmet hem de resmi 
belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu var. Tek fiille iki farklı suç; farklı neviden fikri 
içtima var. En ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılır, yani zimmet suçundan cezalandırılır. 
Peki, zimmet suçunu işledim ardından belgeleri kaldırıyorum ortadan o zaman iki ayrı fiil olur 
ve gerçek içtima uygulanır.  

Zincirleme suç: Bu suç zincirleme suça uygundur.  

Başka bir suça geçiyoruz. 

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU 

Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda 
bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Burada fikri sahtecilik söz konusu çünkü kamu görevlisine içerik bilgisi veriliyor. Sahte olan şey 
içeriktir. Bu maddede fikri sahtecilik cezalandırılmaz. 

Fail:  Bu suçun faili yalan beyanda bulunan kişidir. Yani doğruyu söyleme yükümlülüğü altında 
olan kişidir. Demek ki kişinin bir yükümlülüğünün olması ve bunun da ötesinde belgenin ispat 
edici bir niteliğinin olması gerekiyor. Örneğin; tanık ifadesi. 

Mağdur: Herkestir. 

Konu: Yalan beyandır.  

Fiil: Yalan beyanda bulunmaktır. Aynı zamanda kamu görevlisinin bu beyanın doğruluğunu 
araştırma yükümlülüğü olmaması gerekir. Eğer böyle bir görevi varsa artık bu suçtan 
bahsedemeyiz.  

Şimdi kimlik sorma meselesi var. Bazı kanunlara göre bir kamu görevlisi tarafından kimlik 
sorulduğunda gösterilmek zorundadır. Buna rağmen kişi kimlik bilgilerini vermiyor veya 
uydurma bir kimlik belgesi veriyorsa kabahatler kanunun 40. maddesince kabahattir. Eğer kişi 
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işlediği bir suçtan dolayı uydurma kimlik bilgileri veriyorsa resmi belgenin düzenlenmesinde 
yalan beyan suçu olur. Eğer başka bir gerçek kişinin kimliğini veriyorsa resmi belgenin 
düzenlenmesinde yalan beyan + iftira suçu oluşur. Bu da farklı neviden fikri içtima kuralına 
uyar.  

Manevi unsurlar: Bu suç kasten işlenebilir. Doğrudan veya olası kastla işlenebilir.  

Hukuka aykırılık: Anayasa m. 38’de savunma dokunulmazlığı vardır. Bir kişi kendi aleyhine delil 
vermeye zorlanamaz. Yani savunma dokunulmazlığı dolayısıyla müsamaha gösterilir. Fakat 
eğer kişi başkasının kimliğini verdiyse artık bu savunma hakkı kapsamında değerlendirilmez, 
iftira suçu oluşmuştur çünkü.  

Teşebbüs: Yalan beyanda bulunmayla birlikte bu suç tamamlanır. O yüzden belgenin 
düzenlenmiş olması gerekmiyor. Bununla birlikte eğer düzenlenmişse fikri sahtecilik olur. Hem 
yalan beyan suçu hem de resmi belgede sahtecilik olacağını söyleyen görüşler var. Belgeyi 
düzenleyen kamu görevlisinin beyanının doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoksa yani suç 
işlemeye kastı yoksa m. 204/2 özgü suç olduğu için kamu görevlisi fail olmuyordu, arka 
plandaki kişi dolaylı fail olmuyordu. Ancak işlediği fiilin faili oluyordu. m. 204/2’nin şeriki de 
olamaz çünkü kamu görevlisi değil.  

İştirak: Herhangi bir özellik göstermez. 

İçtima: Zincirleme suç hükümleri uygulanabilir.  

2.DERS 

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını 
aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) 
Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

Burada iki alternatif var: Birincisi sahte olarak düzenleyip kullanmak ve ikincisi başkalarını 
aldatacak şekilde değiştirip kullanmak. Buradan bu suçun seçimlik hareketli bir suç olduğu 
sonucuna varıyoruz. Yine çok hareketli bir suç olduğunu görüyoruz. Yani birden fazla hareketin 
gerçekleştirilmesi gerekir bu suçun oluşması için. Ya düzenleme + kullanma ya da değiştirme + 
kullanma olacak.  

Korunan hukuki değer: Kamu güvenidir. 

Fail: Herkes olabilir. 

Mağdur: Toplumdur fakat bununla birlikte özel belgenin muhatabı da bazı hallerde mağdur 
olabilir. Bunu resmi belgede söylememiştik çünkü özel belge kişiler arasındaki ilişkiyi 
ilgilendirir.  
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Konu: Özel belgedir. Örnek: fatura, istifa dilekçesi, satış sözleşmesi vb. belgelerdir. Bir de resmi 
belge hükmünde belgelerden olan kambiyo senetleri vardı hatırlarsanız. Bunların kurucu 
unsurlarında eksiklik olursa da bunlar özel belge sayılır. Bu özellik sadece kambiyo senetlerine 
mahsustur. Diğer resmi belgelerde kurucu unsur eksikliği olduğunda özel belge sayılma 
durumu yoktur.  

Fiil: Maddi sahtecilik sahte olarak bir belge düzenlemektir. Bu suçta maddi sahtecilik 
görülmektedir. Maddi sahtecilik suçuna bir de kullanma fiilini eklemiştir. Yani bağlı hareketli 
bir suçtur. Özel belgede sahtecilik suçlarında fikri sahtecilik mümkün değildir. Düşünsenize 
sözleşme taraflarından biri çıkıyor ve diyor ki “sözleşmeyi birlikte düzenledik, imza da bana ait 
ama içerik yanlış “ nasıl olacak bu? Zaten birlikte düzenlemişsin. İşte özel belgede sadece 
maddi sahtecilik olur. İçeriğinin doğru olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Örnek vermek 
gerekirse; sahte arazi sözleşmeleri olabilir. Bazen boş bir kağıdın altına imza attırıp üzerini 
istediği şekilde dolduranlar var. Burada özel belgede sahtecilik suçu olmaz. Verilen izin dışında 
farklı amaçla doldurulmuşsa buradaki açığa imzanın kötüye kullanılması(TCK m. 209)  suçudur.  

Özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilip kullanılması şeklindeki hareket belgeyi 
düzenleyen tarafından da işlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken değiştirmek ve bozmak 
arasındaki farktır. Özel belgeyi bozmak örneğin üstünü karalamak olabilir.  

Belgeyi kullanma hareketine gelirsek; mutlaka ibraz etmek gerekir. İbrazın önemi teşebbüste 
ortaya çıkar. Örneğin değiştirilen belgenin çekmecede tutulması teşebbüs olur mu? 

Manevi unsurlar: Hem doğrudan hem olası kastla işlenebilir. Ama ikinci fıkra yalnızca 
doğrudan kastla işlenebilir çünkü bilmek ifadesi var. 

Nitelikli haller:  

Madde 211- (1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun 
belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı 
oranında indirilir. 

Teşebbüs: Özel bir sonucu vardır. Mesela belgeyi sahte olarak düzenlemiş adam, 
çekmecesinde bulunuyor. Adam bize kullanacağımı nerden biliyorsun, kullanmayacaktım 
diyor. E şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince haklı. Bu durumda kullanma kastının 
kanıtlanması gerekir. Doktrinde bazı görüşler kullanmayla ilgili zamansal ve mekansal bilgileri 
göz önüne alarak kanıtlamaya çalışır. Gerçekten kullanmaya dair yakın emareler tespit edilmiş 
olmalıdır.  

İştirak: m. 207/2’nin faili düzenleyen dışındaki kişidir. Zaten düzenleyip sonradan kullanmışsa 
m. 207/1 olur.  

Bir kişi m.207/1’e yardım eden veya azmettiren de olabilir. Azmettiren sonradan kullanırsa 
belgeyi ayrıca 2. fıkranın da faili olur.  
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Özel belgeyi bozma, yok etme ve gizleme suçuna geçmeden önce şunu tekrar etmek istiyorum: 

Resmi belge hükmünde belgeler 

 Madde 210- (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, 
emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, 
eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin 
zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya 
hükmolunur. 

Özellikle ikinci fıkra çok önemlidir. Devlet hastanesindeki görevlilerin cezasının azalmasını, özel 
hastanedeki görevlilerin ise ceza almasını sağlayan bir düzenlemedir. İkisi arasında fark var.  

208. maddeye baktığımız zaman 205. Maddenin aynısı olduğunu görüyoruz. 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek  

Madde 208 - (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Burada önemli olan suçun konusunun gerçek bir özel belge olması olmaz gerekiyor, sahte 
olmaz. Eğer sahte bir özel belge varsa 208. maddeden bahsedemeyiz, işlenemez suç olur.  

(bu maddenin gerekçesi okundu.) 

Geliyoruz son suçumuza. 

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI 

Açığa imzanın kötüye kullanılması 

 Madde 209- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen 
veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı 
hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, 
belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. 

Fail: Bakın kullanılmak üzere kendisine verilen kişi diyor. Yani veren ve verilen kişi arasında bir 
güven ilişkisi söz konusu. Verilen kişi emin sıfatıyla zilyettir. Bu suçun faili sadece kendisine 
güven duyulan kişidir. Suçu sadece bu kişi işleyebilir. Yani özgü suçtur.  

Mağdur: Toplumu oluşturan herkestir.  

Konu: Boş kağıt. Bu belgedir, unutmayın. Boş diyoruz ama içinde imza var. 
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2. fıkraya bakıyoruz. İlk fıkrayla arasındaki fark: hukuka aykırı olarak ele geçirilmesidir. İlkinde 
kendisine verilmişti.  

Teşebbüs: Bu suç ne zaman tamamlanır? Kararlaştırılan dışında tamamlanmasıyla bu suç 
tamamlanır. 

Böylece sizinle belgede sahtecilik suçlarını bitirmiş olduk. 
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CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                 (02.04.2019) 
 
 
Birazdan pratik çalışmamıza başlıyoruz,önümüzdeki hafta görev suçlarına başlayacağız. Hafta 
sonuna ek pratik koyacağız. 
 
 
OLAY I 
 
D'nin iş arkadaşlarıyla altın günü vardır. D, arkadaşları E, F, G ve H ile sohbet esnasında 
dayanamaz ve ağlayarak kocası C'nin kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini anlatır. Arkadaşları 
da D'ye "Kocandır olur böyle şeyler ne var bunda" derler. Arkadaşlarının bu sözlerine sinirlenen 
D "Siz onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsunuz. Kocam şerefsizin, ahlaksızın sapığın biridir. Ayrıca 
çalıştığı şirketten para çalıyor." der. Ertesi gün H D'nin kocası C'yi telefonla arayarak karısı D'nin 
onun için sarf ettiği sözleri aktarır. 
 
SORU: D'nin ceza sorumluluğunu sistematik çerçevesinde değerlendiriniz. 
 
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, H'yi sormuyoruz. Dyi soruyoruz. D'nin cezai sorumluluğuna 
baktığımız zaman zaten başlığı neden açacağımızı biliyoruz. "Siz onun nasıl biri olduğunu 
bilmiyorsunuz. Kocam şerefsizin ahlaksızın sapığın biridir ayrıca şirketten para çalıyor." ifadeleri 
hakaret suçu bakımından değerlendirilmelidir.  
 
Korunan Hukuki Değer ve Konu: Kişinin şerefi, saygınlığıdır. Aynı zamanda kişilerin şeref ve 
saygınlığı hakaret suçunun konusunu oluşturmaktadır. Bu suçta Cnin şeref ve saygınlığı 
korunmaktadır çünkü D kocası C hakkında bu ifadeleri kullandı. 
 
Fail: Herkes tarafından işlenebilir, suçun faili D'dir. 
 
Mağdur: Bu suçun mağduru belirli veya belirlenebilir, teşhis edilebilir kişidir. olayda belirlidir, C. 
 
Fiil: Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde somut bir fiil ya da olgu 
isnadında bulunmak ya da sövmek suretiyle onur şeref ve saygınlığını rencide etmek hareketi. Şu 
halde iki tane seçimlik hareket vardır. Ya somut bir fiil ya da olgu isnadında bulunulması gerekir 
ya da kişiye sövülmesi gerekir. olayda D kocası hakkında "şerefsizin ahlaksızın biridir." demiştir. 
Bu ifadeler hangi seçimlik harekete uymaktadır? sövmek değil mi, söverek onur şeref ve 
saygınlığına saldırmak, saygınlığını rencide edici harekette bulunmak. 
 
Diğer ifade "çalıştığı şirketten para çalıyor." ifadesi, bu da somut fiil veya olgu isnadı kabul 
edilmektedir, gördüğünüz üzere iki seçimlik hareketi de gerçekleştirmiştir D. Hangi seçimlik 
hareket olduğunu tespit ediyoruz önce, daha sonra da diyoruz ki hakaret suçu işlemiş, huzurda 
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veya gıyapta hakaret şeklinde işlenmektedir. Bir kimsenin yüzüne karşı veya yazılı da olabilir, 
telefonla çeşitli iletişim araçlarıyla yüzüne karşı eğer ifadeler kullanılırsa huzurda hakaret; eğer  
en az 3 kişiyle 3 kişinin bulunduğu bir ortamda bu ifadeler kullanıldıysa gıyapta hakarettir. 
Olayımızda hangi tür var, gıyapta hakaret söz konusu olabilir çünkü E F G ve H'nin bulunduğu bir 
ortamda dolayısıyla en az 3 kişinin bulunduğu bir ortamda, 3 kişiyle ihtilat ederek hareketi 
gerçekleştirmiştir. 
 
Manevi Unsur: öncelikle somut bir fiil ya da oldu isnadı veya sövme hareketini nasıl 
gerçekleştiriyor? Bilerek ve isteyerek, kasten.  
 
Ancak eğer bir suçta gıyapta hakaret söz konusuysa, hatırlarsanız gıyapta hakaret ihtilatta iki 
görüş vardı: Birinci görüş ne diyordu, ihtilat bir neticedir. Eğer ihtilatı netice olarak kabul edersek 
kastın kapsamında yer alıyordu, dolayısıyla failin ihtilatı da en azından olası kastla hareket 
etmesi yani üç kişinin bu söylenen sözü duyduğuna bildiğine, öğrendiğine yönelik olarak en 
azından öngörü ve kabullenmesi olması gerekir. İkinci görüş, bu bir objektif cezalandırılabilirlik 
koşuludur netice değildir suçun unsurları dışındadır dolayısıyla da ihtilata yönelik olarak kasta 
gerek yoktur. Sadece sövme veya somut fiil ya da olgu isnadına yönelik kastın bulunması 
yeterlidir diyor bu ikinci görüş. (Yazar notu:İhtilat ve görüşler bu suçun incelenmesinde çok 
önemli, hoca birçok kez üzerinde durdu.) 
 
Olaya baktığımız zaman bizim bu iki görüşe göre değerlendirmemiz gerekiyor. İlk görüş yani 
ihtilatı netice olarak kabul eden görüşe göre kastın bulunması lazım. Olayda zaten o insanların 
yanında yapıyor direkt dolayısıyla ihtilat açısından doğrudan kastı vardır. Birinci görüşe göre 
ihtilat bakımından da kastı vardır. Suç oluşur. İhtilatı objektif cezalandırılabilme koşulu olarak 
gören ikinci görüşe göre bkz. cezalandırılabilmenin diğer şartları diyoruz bunu içtimadan da 
sonra inceleyeceğiz. 
 
Hukuka Uygunluk Nedeni: İncelenecek husus yoktur. 
 
Nitelikli Haller: yoktur 
 
Kusur: TCK 129, haksız bir fiilin meydana getirdiği, haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi 
durumunda ceza verilmez veya daha az ceza verilir. Bu 129. madde özel haksız tahrik halidir. 
Burada D bakımından söz konusu mudur? Evet kocası kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girmeye 
çalışıyor, eş de olsa eşler arasında zorla cinsel ilişki de yine cinsel saldırı suçunu oluşturur. Hem 
de nitelikli haldir fakat eşler arasında olduğundan şikayete tabi hale geliyor. Dolayısıyla burada 
en nihayetinde haksız fiile tepki olarak işlendiğinden dolayı D'ye ceza verilmeyebilir veya 
cezasında indirime gidilebilir diyoruz.  
 
Teşebbüs: Suç tamamlanmış 
 
İştirak: 
 
İçtima: Hem sövme hem somut fiil veya oldu isnadı var. İki seçimlik hareket de var bu cezanın 
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belirlenmesinde dikkate alınacaktır diyoruz. 
 
Diğer Cezalandırılabilirlik Şartları: Objektif cezalandırılabilme koşulu; ihtilattan bahsettik, 
objektif cezalandırılabilme koşuludur ikinci görüşe göre. Eğer bu görüşü kabul edersek kastın 
kapsamında değildir dolayısıyla kişi sövme hareketini veya somut fiil ya da olgu isnadını 
gerçekleştirdiği anda bilerek ve isteyerek artık hakaret suçu işlenmiştir bu ihtilat yalnızca bir 
objektif cezalandırılabilme koşuludur.  
 
Bir başka cezalandırılabilme şartı da var burada, isnadın ispatı. Çalıştığı şirketten para çalıyor 
ifadesi var. Burada isnadın ispatıyla ilgili düzenlemeyi açıyoruz: "MADDE 127- (1) İsnat edilen ve 
suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması hâlinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret 
edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet karan verilmesi hâlinde, isnat ispatlanmış sayılır. " 
Arkadaşlar bakın, kesinleşmiş mahkumiyet kararını arıyoruz. Devam edelim. 
"..Bunun dışındaki hâllerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup 
olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına 
bağlıdır." 
 
İki şartımız var ya hakaret edilen kişinin rıza göstermesi gerekiyor bu isnadın ispatına, ya da rıza 
göstermese de mahkeme tarafından bu konuda kamu yararının bulunduğu ortaya konulması 
gerekir. Yani bu kamuya mal olmuş bir kişi değilse D'nin kocası bakımından kamu yararı 
olduğunu söyleyemeyiz. Yani C'nin rıza göstermesi gerekir isnadın ispatına hakkında kesinleşmiş 
bir mahkumiyet kararı verilirse bu cinsel suç bakımından artık D'nin işlediği hakaret suçu 
bakımından ceza vermeyebiliriz. Burada davanın düşmesi, zamanaşımı, davanın reddi bunlar 
kesinleşmiş mahkumiyet hükmü müdür arkadaşlar? Hayır. Buna dikkat edin sınavla ilgili.  
 
(Bir öğrenci soru sordu)İsnadın ispatı,sadece somut fiil veya olgu isnadı için yoksa sövme için 
devam ediyor. Sövme isnadın ispatından söz edebilir miyiz? "Şerefsiz."dedik. 
Bir insanın sapık olup olmadığıyla ilgili isnadın ispatı olabilir mi? Yani sapık mı değil mi? Sapık 
ifadesi bir sövmedir küfürdür, olgu isnadı değildir sapık mı değil mi zaten sapıklık nedir 
hastalıktır. Mesela pedofili. O yüzden delilik akıl hastalığı gibi sövme kabul edilir. isnadın ispatı 
olmaz. 
 
OLAY II 
 
C'nin belgede sahtecilik yaptığını öğrenen A'nın kardeşi F, okuma yazma bilmediği için arkadaşı 
G'ye C hakkında küfürler içeren bir mektup yazdırır. F, mektubu hediye paketinin içerisinde 
koyarak paketin içinde ne olduğunu bilmeyen H aracılığıyla C'ye gönderir. Fakat G, H'yi arayıp 
paketi götürmemesini, yok etmesini ister. Bunun üzerine H paketi çöp kutusuna atar. Kağıt 
toplayıcısı K,paketi çöpün içinden alarak mektubu görür ve bir kahvehanede otururken 
arkadaşları L ve M'ye okur. L, bu olayı C'ye bildirir. Mektubunun C'ye ulaşmadığını öğrenen F, 
C'yi arayarak C'nin eşi N'ye C olduğu düşüncesiyle küfreder. Olayda F epilepsi hastası ve 17 
yaşındadır. H 14 yaşındadır. 
 
SORU: F, G ve H'nin ceza sorumluluğunu sistematik çerçevesinde değerlendiriniz. 
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"C'nin belgede sahtecilik yaptığını öğrenen A'nın kardeşi F, okuma yazma bilmediği için arkadaşı 
G'ye C hakkında küfürler içeren bir mektup yazdırır.."  Şimdi kim kime yazdırıyor? F arkadaşı G'ye 
C'ye yönelik yazdırıyor. Yani mağdur kim? C. Fail G. Ona yazdıran kim? F. 
"..F, mektubu hediye paketinin içerisinde koyarak paketin içinde ne olduğunu bilmeyen H 
aracılığıyla C'ye gönderir.."  Hediye paketi yani biliyor mu içinde ne olduğunu? Hayır. 
"Fakat G, H'yi arayıp paketi götürmemesini, yok etmesini ister.." Demek ki G gönüllü vazgeçiyor 
yani teşebbüs aşamasına geçiliyor. 
K,paketi çöpün içinden alarak mektubu görür ve bir kahvehanede otururken arkadaşları L ve 
M'ye okur. L, bu olayı C'ye bildirir. Mektubunun C'ye ulaşmadığını öğrenen F, C'yi arayarak C'nin 
eşi N'ye .." K paketi bulup okudu ihtilat gerçekleşti mi? Bunu tartışacağız. 
 
Arkadaşlar hala bu ihtilatı anlamayan var mı? Mesela ben bir kişinin yüzüne hakaret ettim ya da 
mektup yazdım gönderdim okuyor ya da whatsapptan video gönderdim izliyor. Bu huzurda 
hakarettir yüzyüze. Ne zaman ihtilat meydana gelir? Ben arkadaşın arkasından küfretmişimdir 
bulunduğum ortamda en az 3 kişi vardır birisi bunu iletir, gıyapta hakaret.İletmesine de gerek 
yok 3 kişi vardır bu gıyapta hakarettir. Dedikodu yapmayacaksınız yaparsanız da en fazla 2 kişi 
:)Diyelim ki bunu netice kabul etmedik objektif cezalandırılabilme koşulu kabul ettik 1 kişiyle bile 
yapsanız yine suç çünkü netice değil suçun dışında. Siz kulaktan dolma bir şey söyleseniz 1 kişiyle 
bile yapsanız hakaret suçudur. Eğer o kişi o şahsa iletirse , şahıs benimle ilgili şikayette 
bulunduğunda, bakın yine ceza verilmeyecek bana suç oluşsa da.  
 
(1.Görüş) 
 
MADDİ UNSUR                                MANEVİ UNSUR 
Sövme + somut bir fiil ya da olgu isnadı               Kast 
(ihtilat netice unsurundaysa) 
 
(2. Görüş) 
 
OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME KOŞULU         MADDİ UNSUR           MANEVİ UNSUR 
(ihtilat bu unsurdaysa)                  sövme + somut bir fiil     kast+ somut bir fiil ya  
                                        ya da olgu isnadı           da olgu isnadı 
 
 
 
 
Adama şeftali dersiniz, İç Anadolu Bölgesinde hiçbir anlamı yoktur, ama Van'da derseniz adam 
bozarır, o da size küfreder gider dava açar. Gerçek bir olay. 
 
"Mektubunun C'ye ulaşmadığını öğrenen F, C'yi arayarak C'nin eşi N'ye C olduğu düşüncesiyle 
küfreder." 
 
Okuma yazma bilmeyen F'nin, G'ye C hakkında küfürler içeren bir mektup yazdırması olayında 
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hakaret suçu işlenmiştir. 
 
KHD: Kişinin şeref ve haysiyetidir. Olayda C'nin şeref ve haysiyetidir. 
 
Fail:Herkes olabilir, olayda G'dir. 
 
Mağdur: Belirli veya belirlenebilir bir kişi olması gerekir yani bir kişiye matuf edilebilir olması 
lazım, olayda C'dir. Bakın bu önemli. 
 
Konu: Kişinin şeref ve haysiyetidir, olayda C'nin haysiyetidir. 
 
(Hoca derse katılımın az olduğu, pratiğe yeterince katılmadığımız ve çalışmaya başlanılmadığının 
belli olduğu ile ilgili konuştu.) 
Fiil:Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde somut bir fiil ya da olgu 
isnadında bulunmak ya da sövmek suretiyle onur şeref ve saygınlığına saldırmak.Bunlardan 
hangisi var somut fiil veya oldu isnadı mı var sövme mi var? Küfür içeren bir mektup var yani 
sövme. İkinci aşamada neyi tespit ediyoruz? Huzurda hakaret mi var gıyapta hakaret mi? Diyoruz 
ki huzurda hakaret için yüzyüze olması ya da iletişim araçlarıyla olması lazım sms video 
olabilir.Olayda mektup var mektup normal şartlarda huzurda hakarettir ama olayda huzurda 
hakaretle birlikte gıyapta hakaret var. Çünkü kişinin kendisi okumuyor o kişinin dışında 3 kişi 
çöpten çıkan mektubu okuyorlar. Gıyapta hakaret durumu da var, ihtilat koşulunun gerçekleşip 
gerçekleşmediği birinci görüş ikinci görüş bunları inceleyeceğiz ama demek ki burada hem 
huzurda hem gıyapta hakaret var. 
 
Huzurda hakaret gerçekleşmiş tamamlanmış mıdır? Hayır. Bkz. teşebbüs. Ama gıyapta hakaret 
gerçekleşmiş mi? Evet. 3 kişi okumuş mektubu. Bakın aslında ihtilat koşulu gerçekleşmiş. Biz 
sadece ihtilatın niteliğine dair bir inceleme yapacağız. İhtilat acaba netice midir yoksa objektif 
cezalandırılabilme koşulu mudur? Ara verelim. 
 
Arkadaşlar, pratiği ben çözeceğim, rahatsınız:) Gıyapta hakaret için mağdurun bunu duymasına 
gerek yok, ihtilat koşulunun gerçekleşmesi yeterlidir hatta eğer ihtilatı objektif 
cezalandırılabilme koşulu kabul edersek sadece somut fiil veya olgu isnadı ile tamamlanmış olur. 
Bakın burası önemli. Yani biz mağdurun kendisiyle ilgili sövmeyi veya isnadı duymasını 
aramıyoruz gıyapta hakarette. huzurda hakarette arıyoruz.  
Manevi unsur: F ve G'nin huzurda hakarete dair kastı var mıdır? Evet. Bu niye önemli, bazen 
adamlar günlük yazarlar o gün rastladığımız adama küfür yağdırırsınız o adamın eline geçer. 
Huzurda hakarete yönelik kast var mı? Hayır. 
 
Burada şunu tartışmalıyız acaba gıyapta hakarete yönelik kast var mıdır? Mektubu okumaya 
yönelik F ve G'nin kastları var mıdır yani. Bir defa, ihtilatı netice kabul eden 1. görüşü kabul 
edersek ihtilat kast kapsamında mıdır? evet. Dolayısıyla kişilerin K L ve M'nin okumasına da 
yönelik en az olası kastları olmalı. N çöpe attı akıllarından başkasının okuması geçiyor mu hayır, 
olası kast yok. O halde ihtilatı netice kabul eden 1. görüşü kabul edersek suç oluşur mu? 
Hayır.Eğer ihtilatı objektif cezalandırılabilme koşulu kabul edersek ihtilata yönelik kasta gerek 
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yok. Somut fiil veya olgu isnadı veya sövmeye yönelik kastımın olası yeterli. Küfür içerikli 
mektubu zaten yazıyorlar her şey ortada kast var bakın suç var. Objektif cezalandırılabilme 
koşulu var mı o da gerçekleşmiş. 2. görüşe göre ihtilata yönelik kast aranmıyor bu çok 
önemli.Sizin isteğiniz dışında öğrenmişlerse bu yeterli bizim için.  
 
Hukuka Aykırılık: İncelenecek husus yok. 
 
Nitelikli Hal: Yok 
 
Kusur: Epilepsi hastalığı bir geçici nedendir 34/1. Geçici neden kusuru etkiler mi? Bu suçla ilgili 
bir durum mudur sara hastalığı, hayır dolayısıyla sara hastalığının hakaret suçu bakımından 
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kusurluluğu etkileyen bir durum yoktur. Peki 17 yaşında 
olmasının bir etkisi var mıdır? İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını 
yönlendirme yeteneğine bakılmaksızın ceza oranında indirim yapılır.  
F,A’nın kardeşi. Niye yazdırıyor bu küfür içerikli mektubu? Belgede sahtecilik suçu değil mi? 
Belgede sahtecilik suçunu işlediği için kardeşi, hakaret içerikli mektup yazdırmış. Ne var burada? 
Özel haksız tahrik hali var. Yani haksız bir file tepki olarak hakaret suçu işlenmiş.129. Maddeye 
göre ya ceza verilmez, ya da daha az ceza verilir. 
 
Soru: Belgede sahtecilik suçunun mağduru kamudur ama ... 
Biz bunu sormak istesek resmi belge yazardık, mesele zorlaşırdı. Bunu düşüneceğiz  
 
Teşebüs: Kastın huzurda hakarete yönelik olması gerekir ama eğer mektup ulaşmazsa video 
açılmazsa son anda whatsappta okunmadan silerseniz bu teşebbüs aşamasında kalmış olur. 
 
İştirak: G mektubu yazandır harekete hakimiyet vardır, fail. Gelelim F’ye F müşterek fail 
yazılırken yanında zaten o söylüyor o yazıyor. “Ben şuraya bir not bırakıyorum bundan bir not 
yaz haydi görüşürüz.” Deseydim mektubu yazıp postalasa ben azmettiren olurdum. Bu adam da 
azmettiren olurdu hem azmettiren hem müşterek fail. Ama F nerede dolaylı fail olur (G ile 
birlikte), H’ye mektubu göndertiyorlar ama özel hediye paketi içinde, söylüyorlar mı içinde küfür 
içeren mektup olduğunu? Hataya düşürme suretiyle hakaret suçunun dolaylı faili olurlar. H nedir 
burada araçtır.  
H yardım eden olur mu? Evet olabilir ama kastı yoktur. Bağlılık kuralı gereğince kasten hukuka 
aykırı bir fiilin varlığı gerekir H’nin bu suça iştirak için kastı bulunmamaktadır. 
H nerede dolaylı fail olur? H sonuçta bu mektubu götürdü çöpe attı, sonuçta ulaşmasına vesile 
oldu gıyapta hakaretin H’nin sorumluluğu nedir?Kastı yoktur taksirle sorumluluk hali saklıdır. 
Hakaret suçunun taksirli hali var mı? Yoktur, H’nin sorumluluğu yoktur. Bitti. 
 
İçtima:İncelenecek husus yok 
 
Cezalandırılabilirlik Şartları: Gönüllü vazgeçme şahsi cezasızlık sebebi. “Hocam, biz gönüllü 
vazgeçmeyi teşebbüsün içinde incelemiyor muyduk? İnceleyebilirsiniz bakın size iki tane 
alternatif sunuyoruz. İster teşebbüs içinde inceleyin ama yeter ki şahsi cezasızlık sebebi 
olduğunu söyleyin, ister içtimadan sonra suç incelemesinin dışında kalan cezalandırılabilirlik 
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koşulları içinde ayrı bir başlık açabilirsiniz. Gönülü vazgeçme şahsi cezasızlık sebebidir veya 
cezada azalmayı gerektiren şahsi sebeptir. Bu ne demek G mektubugöndertmek istemiyor ya 
çöpe attırıyor aslında G ne apıyor gönüllü vazgeçiyor. Suçun icra hareketlerinden gönüllü 
vazgeçen suç ortağı gönüllü vazgeçmeden yararlanır. Bütün çabasına rağmen netice meydana 
gelirse ne olur? Bunun altını çizelim. Yüksek lisans derslerinde tartışılabilecek bir mevzu. G F ile 
birlikte müşterek fail ya suç ortağı, iştirak halindedüzenlenen suçlarda gönüllü vazgeçme var 41. 
Madde bir de suçu tek kişi işliyorsa o zaman 36.maddedeki gönüllü vazgeçme var. 36.maddedeki 
gönüllü vazgeçmeye göre fail neticeyi engelleyebiliyorsa gönüllü vazgeçmeden yararlanır. Çaba 
gösterecek ama bütün çabasına rağme neticeyi engeleyebiliyorsa bundan faydalanabilir, tek fail. 
Ama iştirak halinde gönüllü vazgeçmede, suç ortaklarından biri bütün çabayı gösteriyor netice 
yine de meydana geliyorsa suç ortağıgönüllü vazgeçmeden yararlanır. Anladınız mı? Ben birine 
ateş ediyorum öldürmek için, hastaneye kaldırıyorum tüm çabayı gösterdim kan verdim para 
verdim doktor tuttum.öldü. Bütün çabayı gösterdim gönüllü vazgeçmeden yararlanır mıyım? 
Hayır, bakın netice meydana geldi. Eğer yanımda müşterek fail olsaydı, be bütün çabayı 
göstersem ama ölseydi yararlanır mıydım? Evet. Bakın bu fark çok önemli. Siz bütün çabayı 
gösteriyorsunuz , yine sizin dışınızda sorumlu tutulabilecek biri var.  
 
(Soru)İki müşterek failin ikisi de vazgeçmiş olsa? Yine faydalanır. 
(Soru)Adam müşterek faille birlikte gidiyor, kendisi ateş ediyor ona rağmen kalkıyor hastaneye 
götürüyor elinde geleni yapıyor adam ölüyor ? Arkadaşlar düzenleme açık, ortada özel bir şey 
yok. 
 
Dikkat edin bu şahsi bir cezasızlık sebebidir ve sadece o suç ortağını etkiler diğer suç ortaklarını 
etkilemez yani bağlılık kuralı gibi değil.  
 
F okuma yazma bilmiyor, G yazıyor sonuçta,.. Evet şöyle düşünün ben diyorum arkadaşa yaz, 
“Dııııt”. Farkındayım yani ne yaptığımın. Ne zaman fail olmaz bu yazan? Tutardım elinden, 
“Yazacaksn yazacaksın böyle yazacaksın!” bu nedir, burada mutlak kuvvet var elinden 
tutuyorum. Dolaylı fail olurum. Hareket yok. Çok güzel soru . 
 
F, G’ye mektup yazdırıyor ya, farklı bir dilde yazdırıyor bu durumda G fail olmaz mı? 
Biliyorsunuz arkadaşlar Fenerbahçeli bir futbolcu hakkında bir pankart açıldı neydi o? Stadda. O 
futbolcu çıkmıyor, onun anlayacağı dilden bir pankart stadda kimse anlamıyor, 3 kişi anlasa ne 
olacak, gıyapta hakaret olacak. Ihtilat gerçekleşti mi? Kimse anlamadı ki. Huzurda hakaret için 
kişinin o dili bilmesi lazım ama çevirip anlayabilir.  
Geçiyoruz ikinci olaya. F’nin C’yi arayarak eşine C olduğunu düşünerek küfretmesi hakaret suçu 
bakımından tartışılmalıdır. Artık fail mağduru geçiyorum. Burada bir kimsenin onur şeref ve 
saygınlığını rencide edebiecek nitelikte somut fiil ve olgu isnadı veya sövmek suretiyle şeref veya 
haysiyete saldırmayla gerçekleşebilr seçimlik hareket. Olayda küfrediyor sövme hareketi 
gerçekleşmiştir. Huzurda hakaret vardır. Kadının çıktığını bilip dese ki “ O C’ye söyle şöyle 
şöyle...” gıyapta hakaret olur. Ama telefonda C varmış gibi saydırıyor yani huzurda hakaret. , 
 
Manevi unsur: N’ye değil C’ye küfretmiştir bu hatadır ve kastı ortadan kaldırır diyebilir miyiz? 
Şahısta hata önemsizdir burada ister kendi ister eşi olsun. Tıpkı öldrme gibi. Nasıl ki ben 
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karanlıkta A yerine B’yi öldürsem bu şahısta hata önemsizse çünkü ikisinde de korunan değer 
insandır. Burada nedir? Herhangi bir kişinin şeref veya saygınlığıdır. Ister eşi olsun, ister A ister B 
olsun fark etmez, burada bir insanın şeref ve saygınlığı korunur. Hangi insan olduğu önemli değil. 
Birinin şerefi diğerinin şerefinden daha az korunmuyor arkadaşlar o yüzen şahısta hata bu suçta 
önemsizdir. Peki bu suçta içtimayı tartışalım.  
 
İçtima: Acaba zincirleme suç olabilir mi F bakımındn? Bir mektup yazıyor teşebbüs aşamasında 
kalıyor ya suç. Bir de telefonla arayıp küfrediyor. Zincirleme suç olur mu? Aynı kişiye olması 
gerekiyor değil mi, ama aynı kişi yok. Bir de bir suçişleme kararının icrası kapsamında olması 
gerekir ta en baştan olması gerekir bu kararın. Yani mektubum gitmedi açayım telefonu da 
küfredeyim. Bu artık bir suç işleme kararı içinde bulunmuyor diyelim ve olay 3 e geçelim.  
 
OLAY III 
 
Avukat A, müvekkili B aleyhine boşanma davasında verilen hükme karşı temyiz kanun yoluna 
başvurur. Temyiz dilekçesinde “Bu hüküm kadı düzenini andıran keyfi bir hükümdür.” Ve “Bu 
hüküm etik değildir”. Ifadelerine yer verir. 
 
SORU: N’nin ceza sorumluluğunu sistematik çerçevesinde değerlendiriniz. 
 
KHD, fail, mağdur bunları geçiyorum artık. Arkadaşlar, “kadı düzenini andıran keyfi bir hükümdür 
bu.”, “ bu hüküm etik değildir.” Demiş. Aslında bu ifadeler acaba hakime yönelik olabilir mi? 
Hakimin nezdinde, hakimin saygınlığını rencide edecek somut fiil veya olgu isnadı mıdır yoksa 
sövme midir? Burada küfretmiyor aslında, “sen söyle adamsın!” demiyor. Ne diyor? “sen 
yobazsın” dese ne olacaktı? “kadı düzenini andıran keyfi bir hükümdür bu.” diyor yani yanlış 
hüküm verdi diyor. Olumsuz bir değer yargsıı varsa somut fiil ya da olgu isnadıdır. Hakime 
yönelik keyfi davranıyorsun kurallara uygun hareket etmiyorsun, etik değil bu. Ama yobaz ne 
demektir? Yobaz bildiğin sövme. Burada olumsuz bir değer yargısı içerdiği için somut fiil ya da 
olgu isnadından bahsedebiliriz.” Huzurda hakaret var, gıyapta değil çünkü direkt dilekçeye 
yazıyor hakim okuyacak bu dilekçeyi.  
Manevi unsur: Kast 
 
Soru: Hocam fiil var mı? Keyfi hükümdür demesi suçsa hiç konuşamayacak hale geliriz. Açılan 
daalar var böyle nasıl kurtaracaksınız fiil yok mu diyeceksiniz? Burada hukuka aykırılık hususuda 
inceleme yapmamız lazım. Hangi madde? Madde 128. 
 
Hukuka Aykırılık: Açalım 128. Mddeyi, 
Madde 128 - (1) Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, 
iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz 
değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza verilmez. Dikkat edin, somut insat ya da 
olumsuz değerlendirme dedi gördünüz mü? Somut isnat da şart değil olumsuz değerlendirmeler 
de var. Bu düzenleme bir hukuka uygunluk nedeni aslında. Burada ceza verilmez kişiyle ilgili 
olarak diyor. 
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Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve 
uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir. Bu kullanılan ifadelerle ilgili ne diyorsunuz? Uyuyor mu 
gerçek ve somut vakalara dayanacak ve uyuşmazlıkla bağlantılı olacak. Yani uyuşmazlığın 
çözümüne katkı sağlamalı. 

 
(Öğrenci)Ortada somut bir şey yok sadece hakimi zan altında bırakabilir isnat edilecek bir durum 
yok. 
Somut olayla bağlantılı sayılaaz mı bunlar? Sonuçta bir hüküm veriyor, bunla ilgili bir 
değerlendirme yapıyor. Keyfidir diyor diyemez mi? Bir de avukat.  
 
Avukatların iddia ve savunma dokunulmazlıkları geniş arkadaşlar bunu unutmayın.Avukat 
olacaksanız doknulmazlığınız biz öğretim üyelerinden geniş arkadaşlar. Polis aramasında 
avukatsanız GBT arama yapmıyorlar size, bir öğretim üyesine yapıyorlar ve hatta diyorlar ki 
norma kimlik ver normal  öğretim görevlisi kimliği verilince hava atılıyor sanıyorlar. 
 
Şimdi arkadaşlar bu avukatların iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilebilir 
ve uyuşmazlıkla bağlantlıdır. Zaten bu değerlenidirmeler gerçek mi somut mu belirleyemeyiz ve 
bir avukatın iddia ve eleştiri kapsamı oldukça geniştir Anayasa 36 da güvence altına alınmıştır. 
Çok dava var son zamanda avukatlarla ilgili bu önemli. 
 
Soru:İlk derece mahkemesi kararını beğenmedi temyiz dilekçe yazıyor hakim vicdana sığmayan 
bir değer vermiştir kararı son derece vahim buluyorum yazıyor burada deerlendirme de bunun 
gibi değil mi? 
 
Evet. 
 
OLAYIV 
 
C, D’nin yardımıyla bilgisayar programlarını kulanarak şirket müşterisi olan ve şirkete borçlarını 
inkar eden N’nin imzasını taklit etmek suretiyle onun adına yüksek meblağlarda iki adet bono 
düzenlediğini öğrenen N, C hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gider. Arabasını 
P’ye ait otoparka bıraktıktan sonra adliyeye giren N, savcılık kaleminde görevli S’ye suç 
duyurusunu içeren dilekçeyi verir. Dilekçesinde N, C’nin büyük bir sahtekar olduğunu, birçok 
kişiyi dolandırdığını belirterek cezalandırılmasını ister.  
 
Soru: N’nin ceza sorumluluğunu sistematik çerçevesinde değerlendiriniz.  
 
Dilekçesinde C’nin büyük bir sahtekar olduğunu, dolandırıcılık suçunu işlediği sözleri hakaret 
suçu bakımından tartışılmalıdır. Burada da fail mağduru KHD’yi geçiyorum. 
 
Fiil: Mağdur kim? Bono düzenleyen kişi. Bu huzurda hakaret mi gıyapta hakaret mi? Gıyapta. En 
az 3 kişinin okuması halinde ihtilat şartı gerçekleşir. Bakın ihtilat niteliğini hep maddi şartlar 
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altında tartışaaksınız arkadaşlar. Birinci görüşe göre neticedir, ikinci görüşe göre objektif 
cezalandırılabilme koşuludur. Netice kabul edersek kast kapsamındadır, objektif 
cezalandırılabilirlik koşulu kabul edersek kast kapsamında değildir ve suç hareketin 
gerçekleşmesiyle işlenmiş olur. 
 Olaya bakalım. Dilekçeyi verdiği mercide en az 3 kişi dilekçeyi okur mu? Evet. Bunu biliyor mu, 
öngörüp kabulleniyor mu? Evet. Kastı var. Bu netice olarak kabul edersek. 
Eğer objektif cezalandırılabilme koşulu olarak kabul edersek zaten ihtilat gerçekleştiği 3 kişi 
olduğu anda bu suç gerçekleşmiş olur. Esas neyi tartışacağız burada iddia ve savunma 
dokunulmazlığını. 128.madde, eğer burada bir yetkili merci idari makamlar nezdinde yapıla yazılı 
ya da sözlü başvuru isnat ve değerndirmeler gerçek ve soyut, ve de uyuşmazlıkla bağlantılıysa 
artık hukuka uygun olacaktır. Kullanılan ifadeler nedir? Gerçek,tabi gerçekten kastımız yalan 
olmaması, soyut ve en önemlisi uyuşmazlıkla bağlantılı olmasıdır. Bağlantılı mıdır? Evet. Eğer 
buraya bu adam zaten sapıktır ahlaksız yaşamı vardır deseydi bağlantılı olmazdı, iddia ve 
savunma dokunulmazlığında sınırın aşılması olurdu onu da kusurda inceleyecektiniz, kasten 
aşılmış olurdu suç işlenmiş olurdu.  
Olayımızdaki değerlendirmeler iddia ve savunma dokunulmazlığı çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Son olayı da yapalım ve hakaret suçu defterinii kapatalım. 
 
OLAY V 
 
Kulüp başkanı E’nin nasıl zengin olduğunu öğrenmek isteyen gazeteci D, E’nin arkadaşlarıyla 
konuştğu bir ortama kayıt cihazı koyar. Ancak D, kayıtta E’nin nasıl zengin olduğunu anlamaya 
yarar hiçbir bilgi olmadığını görür.buna rağmen D, “Hem kulüp başkanı, hem dolandırıcı hem 
tacizci “ başlığı ile bir haber yayınlar. Haberde, E’nin adı kullanılmaksızın, İstanbul’da kurulu ikinci 
lig kulübünün başkanının yıllardır yönettiği kulübün gelirlerini mal edindiği ayrıca çalışanlarını da 
taciz ettiği şeklinde iddialara yer verilir. Futbolla ilgilenen kişiler bahsi geçen kulübün Z spor 
kulübü olduğunu kolayca anlamışlardır. Bu haber üzerine E hakkında kulübe ait malları iç ettiği 
iddiasıyla açılan ceza davası zamanaşımı nedeniyle düşme kararı ile sonuçlanır. 
 
Soru: D’nin ceza sorumluluğunu sistematik çerçevesinde değerlendiriniz. 
 
Yine konu fail mağdur geçiyorum. 
 
Fiil: iki seçimlik hakaret var hakaret suçunda onu yazıyoruz. Hangisi var? Basın yoluyla işlenmiş, 
eğer kişi okumamışsa gıyapta hakaret okumuşsa okuyabileceği bir yerdeyse en azından huzurda 
hakarete olası kasttan bahsederiz. Ki gazete haberi var önümüzde, her ikisi de olabilir bu önemli. 
 

Mağdur: Bilinmesi bilinebilir olması gerekiyor. 126. Madde ne diyor, mağdurun ismi açıkça 
belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına 
yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de 
hakaret açıklanmış sayılır. Zaten bu adam kulüp başkanı adı kullanılmasa bile E’den bahsedildiği 
bilinebilir. E mağdur. 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 12 
 

Manevi unsur: Kasttır. Huzurda gıyapta hakaret kısmını ayırın. Bu kişinin okuyacağı olası kast 
olması, yoksa da gıyapta hakareti tartışın. 

Burada asıl tartışmamız gereken şey aslında, hukuka uygunluk nedenlerinden basının haber 
verme hakkı. Baının haber verme hakkını kullanabilmesi için haberin gerçeklik değerinde olması 
gerekir. Görünüşte bir gerçeklik bu. Güncel kamusal yararı olması ve haber ve içerik arasında 
dşünsel bir birliktelik olması lazım alakasız olmaması gerekiyor. Olaya bakalım. Şirket gelirlerini 
mal edinmesi, olabilir, tacizci olduğu arkadaşlar. Bu sizce bu kapsama girer mi? Dolandırıcı 
ifadesi? Dolandırıcı olması için bir kişinin dolandırıcılık suçunu işlemiş olması gerekir. Dolandırıcı 
tacizci ifadeleri somut olgu isnadıdır ve haber verme kapsamında değerlendirilmez arkadaşlar. 
Niye? Bunlar tamamen sınırın aşılmasıdır. Haberlerde gerçeklik yoktur kayır yoktur çünkü. 

Nitelikli Haller: 125. maddenin 4. Fıkrası , aleniyet. 

Cezalandırılabilirlik Koşulları: Mahkumiyet karrı verilmesi halinde koşul vardır. Zamanaşımından 
davanın düşmesi mahkumiyet kararı olamayacağından sayılmaz. D hakaret suçu nedeniyle 
cezalandırılabilir hale gelir. 

Ne yaptık? Öldürme, yaralama suçları cinsel suçlar, hürriyete karşı suçlar, hakaret suçu, belgede 
sahtecilik. Çalışmaya başlayın artık. 
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(09.04.19) 

ZİMMET SUÇU 
Zimmet suçunun kanuni tanımına baktığımız zaman: 

Zimmet  

Madde 247- (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle 
yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 (3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, 
verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. 

Öncelikle millete ve devlete karşı suçlar başlığı altında kamu idaresinin güvenilirliği ve 
işleyişine karşı suçlar düzenlenmiş. Burada kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişinden 
bahsedilir. Demek ki bu başlık altında düzenlenen zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye 
kullanma suçlarında korunan hukuki değer en başta kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişini 
korumadır. 

Korunan hukuki değer:  Bu suçlardan ilki zimmet suçudur ve korunan hukuki değerinin 
devletin mali menfaatleri olduğunu söyleyen görüşler vardır. Ama eğer bu görüş kabul 
edilirse şöyle bir sorun ortaya çıkabiliyor; devletin mali değerlerine sadece kamu görevlileri 
zarar vermez, sıradan bir vatandaş da verebilir. Ama kamu görevlisi olmayan kişinin bu 
hareketi hırsızlık suçuna girer. Demek ki zimmet suçu kapsamında devletin mali değerleri 
korunmaktadır diyen görüş doğru değildir, kabul edilemez. Burada korunan hukuki değer 
devlet görevlilerine karşı duyulan güvendir. Yani kamu idaresi altında görev yapan kamu 
görevlilerinin düzgün bir şekilde görevlerini yerine getirmesi, işlemesidir. 

Fail: Bu suçun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Kimin kamu görevlisi olduğunu TCK m.6’dan 
öğreniyoruz.  

Tanımlar 

 Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;  

c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 
herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılır.  

Burada önem arz eden husus kamusal faaliyetin yürütülmesidir. Kamusal faaliyet kamu 
hizmetinin görülmesidir. Ceza hukukundaki kamu görevlisi ile idare hukukundaki memurlar 
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aynı değildir. Ceza hukukundaki kamu görevlisi daha geniştir. Yani memur olmayan kişi de 
kamu faaliyetinin görülmesine katılıyorsa kamu görevlisi olabilir.  

Mağdur: Bu suçun mağduru toplumdur, dolayısıyla herkestir. Bu özellikle zincirleme suç 
bakımından önemlidir, daha sonra değineceğiz.  

Konu: Her türlü mal, ekonomik değer taşıyan her şey olabilir. Hizmet bu kapsama girmez. 
Malın mutlaka devlete ait olması gerekmez. Kişilere ait olan mal kamu görevlisine görevi 
gereği teslim edilmiş olabilir.  

Bununla birlikte güveni kötüye kullanma suçunda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma 
suçu düzenlenmiştir. Bu suçla zimmet suçu arasında bir fark vardır. O da hizmet nedeniyle 
güveni kötüye kullanmadaki hizmet özel hukuk alanındaki iş akdidir. Zimmet suçunda ise bir 
kamusal ilişki vardır. Ayrıca bu suçta kişide mutlaka görevi gereği malın zilyetliğinin olması 
gerekir.  

Fiil: Kanuni tanımında görevi gereği zilyetliği kendisine devredilmiş bir maldan söz edilir. 
Malın mülkiyeti değil, zilyetliği devredilmiştir. İlk önemli olan husus budur. Zilyetliğin 
devredilmiş olmasından, kamu görevlisinin mal üzerinde rahatça tasarruf edebilmesi 
gerektiğini anlıyoruz. Zilyetliğin fiilen devredilmesi şart değildir, hukuken tasarruf edebiliyor 
olması yeterlidir. Koruma veya gözetim yükümlülüğü olan mal üzerinde de zimmet suçunu 
işleyebilir. Zimmet suçu bir yükümlülük suçudur. Kamu görevlisinin özel olarak 
görevlendirilmiş olması gerekmez. Genel bir görevlendirme yeterlidir. 

Fail kendisine ne devredilmişse onun üzerinde bu suçu işleyebilir. Ama mesela kendisine bir 
çiftlik devredilen kamu görevlisi içindeki atlar üzerinde de zimmet suçunu işleyebilir çünkü 
çiftliğe dahildir. Ya da örneğin PTT şubesinde mektup göndereceksiniz zarfı görevliye verdiniz 
ama içi para dolu bir zarf. Görevli zarfı açıyor ve parayı alıyor, aldığında zimmet suçu oluşur 
mu? Bu çok tartışılan bir örnektir. Olayda memura zarf veriliyor ama memur zarfı değil parayı 
alıyor. Zarfın içinden mektup da çıkabilirdi memur onu alıp okusaydı haberleşmenin gizliliğini 
ihlal suçu olurdu. Olayda parayı alıyor ama teslim edilen para değil, sizce ne olur? Eğer failin 
kolayca erişebileceği malsa o zimmet suçu olur, aksi takdirde hırsızlık suçu olur. Olayda 
memurun parayı almak için öncelikle ağzı kapalı olan zarfı yırtması gerekiyor dolayısıyla 
burada kolayca erişilebilecek bir para yok. Yani burada hırsızlık var. Buna rağmen Alman 
Yüksek Mahkemesi böyle bir kriterin ortaya koyulamayacağını ve her halükarda bir malın 
içinde başka bir malın olması durumunda da zimmet suçunun oluşacağını kabul etmektedir. 
İtalyanlar ise sapasağlam korunacak şekilde mal verilip buna rağmen zorlayıp açılmışsa 
burada hırsızlık suçu olduğunu söylüyor.  

Mal, mutlaka görevi gereği kendisine verilmiş olmalı, yani mutlaka bu nedensellik bağının 
bulunması gerekiyor. Mesela diyelim ben veznedarım, kafede otururken arkadaşım “Zaten 
sen veznedarsın, benim bu faturayı da sen yarın yatırıversen.“ diye para veriyor. Ben de 
kabul edip alıyorum, ama ödemiyorum parayı cebe atıyorum. Burada zimmet mi, güveni 
kötüye kullanma mı, hırsızlık mı var? Şimdi burada arkadaşımla aramızda güven ilişkisi var, 
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bana rıza ile parasını verdi. Ben bu parayı aramızdaki güven ilişkisine aykırı olarak harcarsam 
güveni kötüye kullanma olur. Zimmet suçu olmaz çünkü görev nedeniyle değil, kişisel ilişki 
nedeniyle teslim edildi para.  

Bu suçla ilgili olarak bir diğer önemli husus kamu görevlisine devredilen malın mutlaka 
göreviyle ilgili olması gerektiğidir. Örneğin bir cinayet işlenmiş, mağdur yerde yatıyor. Polis, 
adamın cüzdanını cebe atıyor. Şimdi bu zimmet suçu mudur? Hayır, görevi nedeniyle verilmiş 
bir mal yok. Burada hırsızlık olabilir. Yargıtay ise görevi kötüye kullanma suçu olur diyor ama 
bu suç da olmaz çünkü bu suçun olması için kamu görevlisi olmasından kaynaklı bir durum 
olması gerekiyor. Oysa olayda kolluk görevlisi gidip yerde yatan adamın cüzdanını alıyor. Bu 
hırsızlık suçudur, haftaya detaylı işleriz. Başka bir örnek verelim. Bir üniversite öğrencisi harç 
parasını bankaya yatıracağını bilmiyor, öğrenci işleri memuruna soruyor. Memur da 
kendisine yatıracağını söylüyor. Öğrenci parayı veriyor, memur da harcıyor. Burada öğrenci 
işleri memurunun zaten parayı alma yetkisi yok, yani görevi gereği almıyor. İkinci olarak da 
görevle bağlantılı olarak almıyor. Yani hem görevi gereği almalı hem de göreviyle bağlantılı 
olarak almalı. Yargıtay bu örneği yine hatalı olarak görevi kötüye kullanma suçu olarak 
değerlendirmiştir. Oysa o kişi orada öğrenci işleri memuru da olmayabilirdi, çaycı olabilirdi ve 
hatta bir öğrenci bile kendini öğrenci işleri memuru olarak tanıtarak fail olabilirdi.  Öğrencinin 
yaptığı dolandırıcılık olurdu. Olayımızda öğrenci işleri memurunun yaptığı ise hırsızlıktır.  

Zimmet suçundan bahsedebilmek için mağdurun rızayla malı vermesi gerekir. Eğer zorlama 
varsa veya hile varsa icbar veya ikna suretiyle; irtikap suçundan bahsedilir.  

Zimmete geçirme, kamu görevlisinin zilyetliğinde olan malı mülkiyete dönüştürüp 
harcamasıdır.  

Başka bir önemli durum var. Bazı kamu kurumlarındaki israf zimmet sayılır mı? Örneğin 
fazladan temizlik görevlisi almak, pratik kağıtlarını fazla bastırmak. Kamu kurumlarında 
gerekenden fazla harcama yapmak zimmet suçu değildir. Keza belli bir hizmet için ayrılmış 
malın başka bir hizmet için kullanılması da zimmet sayılmaz. Örneğin belediyede yol 
yapılması için ayrılmış malla spor salonu yapılsa zimmet olmaz. Olsa olsa kamu zararı varsa ve 
şartlar sağlanıyorsa görevi kötüye kullanma olabilir.  

Bu suç hem icrai hem ihmali hareketle, doktrinde bazı görüşler karşı çıksa da, işlenebilir. 
Gerekçeleri ise; açıkça düzenleme olması gerekir ama ihmali hareketle ilgili hüküm yok.   

Şimdi zimmet suçunun ikinci fıkrasına bakalım. Eğer suçun açığa çıkmaması için hileli 
davranışı olursa ceza artırılır. Bu zimmet suçunun cezayı artıran nitelikli halidir.  

3. fıkrada bahsedilen durum cezayı azaltan nitelikli haldir. Buna biz kullanma zimmeti 
diyoruz. Yine zimmet suçu var ama az ceza verilir. Kullanma zimmeti için zarar şart değildir. 
Yargıtay burada zarar şarttır diyor. Yani zarar yoksa suç oluşmamıştır diyor. Ama biz ne 
diyoruz burada korunan hukuki değerle bağlantılı olarak zarar aranmaz. 
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Suç mal edinme hareketinin bitmesiyle tamamlanır. Sırf hareket suçu olmasına rağmen 
teşebbüs de mümkündür.  

Manevi unsur: Bu suç doğrudan ve olası kastla işlenebilen bir suçtur. Eğer kamu görevlisi 
malı mal edinme kastıyla değil de kırıp parçalamak amacıyla alıyorsa mala zarar verme suçu 
oluşur.   

Şimdi hepimizi ilgilendiren bir şeyden bahsedeceğim. Kamu kurumlarında basit kullanımlar. 
Örneğin telefonumu şarj etmek için okuldaki prize takıyorum. Devletin elektriğini 
kullanıyorum. Siz kullandığınızda hırsızlık, ben kullandığımda zimmet oluyor. Ben telefonumu 
özel işlerim için de kullanıyorum. Normalde, ancak devlet için kullanacağınız iş kadar şarj 
etmelisiniz. Ama özel işler için kullanıyorsunuz. Bu nedir, zimmete geçirmektir ancak tam bu 
noktada m.249’a bakalım: 

Daha az cezayı gerektiren hal  

Madde 249- (1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, 
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

(ardından madde gerekçesi okundu) 

 “Zimmet konusunun çok az olduğu durumlarda fiil hoş görülebilir. “ fiilin haksızlık muhtevası 
cezayı gerektirmeyebilir. Örneğin okulda kimlik fotokopisi çektirmeniz.  Demek ki az olması 
ayrı bir şey, çok az olması ayrı bir şeydir. Azsa ceza da azaltılabilir ama çok azsa ceza 
verilmeyebilir. Tabi bu hakimin takdir yetkisine kalmıştır.  

Hukuka aykırılık: Bu malın değerinin çok azlığı hoş karşılanıyor ve ceza verilmiyor. Bu hangi 
hukuka uygunluk nedenine dayanabilir. Varsayılan rıza diyebilir miyiz? Kimin rızasından 
bahsedebiliriz, kanun koyucunun rızası mı? Peki, kanun koyucunun rıza gösterme yetkisi var 
mı? Bu suçun mağduru toplumdur. Herkes rıza göstermeyebilir. Öyleyse varsayılan rıza var 
diyemeyiz. Hakkın kullanımı da diyemeyiz, bir hak kullanımı yok ortada. Burada fiilin 
toplumsal uygunluğu var arkadaşlar, bu Alman Hukukunda böyle. 

Teşebbüs: Suçun tamamlandığı an hareketin gerçekleştiği andır. Mal edinme hareketinin 
gerçekleşme anından önce durulmuşsa teşebbüs oluşur. 

İştirak: Bu özgü bir suçtur. Yalnızca görevi gereği ve göreviyle ilgili olarak kendisine mal 
teslim edilmiş kamu görevlisi fail olabilir.  

İçtima: Görevi kötüye kullanma suçuyla zimmet suçu arasında içtima ilişkisi düzenlenmiştir. 
Asli norm tali norm ilişkisi vardır. Zimmet asli normdur. Doktrinde bir görüş özel-genel norm 
ilişkisi vardır diyor ama biz bunu kabul etmiyoruz. Zincirleme suç hükümleri uygulanabilir.  

Nitelikli unsurlar: m.247/2’ye baktığımız zaman zimmet suçu belgeyle ispat edilebilir. 
Dolayısıyla eğer suç ortaya çıkmasın diye belgede sahtecilik suçu işlenirse hem zimmet 
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suçunun nitelikli hali hem de belgede sahtecilik suçu uygulanır. Bu durum orantılılık ve kusur 
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.  

Bir bankacı hem ceza kanununa göre hem de bankacılık kanununa göre zimmet suçunu 
işlerse özel-genel norm gereği bankacılık kanununa göre cezalandırılacaktır.  

Etkin pişmanlık: İki durum var burada: İlk olarak soruşturma henüz başlamamış olmalı, ikinci 
olarak da mal aynen iade edilebilir veya zarar tamamen giderilebilir olmalıdır. Bu durumda 
ceza 2/3’e kadar indirilebilir. Bir başka durum da soruşturma başlamış ama kovuşturma 
başlamamış. Anlamı mahkeme iddianameyi kabul etmemiş ve duruşma başlamamış. Bu 
durumda yine yukarıdaki ikinci şartın bulunması kaydıyla ceza yarı oranında indirilebilir.  

İKİNCİ DERS 

Teneffüste bir arkadaşımızdan çıkan bir görüşü aktarmak istiyorum: Madem suçun konusu 
cezayı gerektirmeyecek kadar çok az ise suçun konusuna yok diyelim ve sistematik 
incelemeyi konuda keselim. Bu farklı bir görüş olarak kabul edilebilir ama elbette ki sınavda 
sistematiği kesmeyin.  

İRTİKAP SUÇU 
 Madde 250- (1) (Değişik: 2/7/2012-6352/86 md.) (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye 
kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte 
bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin 
gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur 
hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, 
icbarın varlığı kabul edilir. 

İlk cümlede dikkatimizi çeken şey icbar etme mevzusudur. Zorlamak demektir ve bu irtikap 
suçunun ilk halidir. Şimdi ikinci fıkraya bakıyoruz: 

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, 
kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir 
kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Burada ise mağduru ikna etmekten söz ediliyor. Aslında her iki fıkrada birbirine çok benziyor. 
İkisinde de nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması 
veya vaatte bulunulması mevcut. Ama biri icbar diğeri ikna suretiyle oluyor. Şimdi 3. Fıkrayı 
okuyalım: 

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Bu suçun üçüncü hali de hatadan yararlanmak suretiyle irtikaptır.  

Peki, bunlar seçimlik hareket mi, nitelikli hal mi, nedir? Baktığımızda her birinin cezası 
farklıdır. Bunlar bağımsız suçtur.  

Korunan hukuki değer: Zimmet suçunda olduğu gibi kamu idaresinin güvenilirliği ve 
işleyişidir. Ancak bu suç kapsamında bireysel bir değer de korunur. Bu da kişinin karar verme 
özgürlüğüdür.  

Fail: Kamu görevlisidir.  

Mağdur: Kamudur. 

Konu: Bir yarar sağlamak veya bu yönde bulunulan vaattir. Yarar, failin ekonomik 
durumunun iyileşmesine neden olan her şeydir. Bu yarar haksız olması koşuluna 
bağlanmamıştır, meşru da olabilir ama kamu görevlisinin almaya, kabul etmeye yetkisi 
yoktur. Bunun en önemli örneği hastanelerde ameliyattan önceki bıçak parasıdır. Doktor 
ameliyat yapma yetkisine sahiptir, yaptığı iş meşru, yapması gereken şey hatta. Fakat parayı 
alma sebebi “Bana para vereceksin yoksa ameliyatı yapmam.“ Burada mağduru para vermek 
zorunda bırakıyor yani icbar ediyor. İcbar suretiyle irtikap var. Şimdi örneği değiştirelim: 
ameliyattan önce gelip hasta yakınına diyor ki: “Ben ameliyatı yaparım ama bunun bir bedeli 
var: bir gece.“ şimdi bu doktrinde tartışmalıdır. Cinsel yarar acaba irtikap olur mu? Bizim de 
katıldığımız çoğunluğa göre olmaz. Olsa olsa cinsel saldırı olabilir. İrtikap için ekonomik değer 
olması gerekir. Dese ki  “Git bu akşam bir şekilde para kazan, anneni ameliyat edelim.“ bu kişi 
de gidip cinsel dokunulmazlığa aykırı olarak para kazansa doktorun bunda suçu yok, sadece 
parasını alır. Burada da irtikap suçu olur. 

Kamu görevlisi yaptığı iş dolayısıyla alacağı bir hizmeti daha az ücretle alıyorsa bu da 
irtikaptır. Yararın sağlanmasına yönelik vaat de irtikap olur. 

Fiil: İcbardan anlaşılması gereken mağdurun başka şekilde davranmaya zorlanmasıdır. 
Mağdur istenilen şekilde davranmadığı takdirde hizmetten yararlanamayacağını 
düşünmelidir. Yararlanamayacak olması değil bunu düşünmesi ve o yüzden bu şekilde 
hareket ediyor olması önemlidir. Birinci fıkranın 2. cümlesine baktığımızda mağdur hakkı olan 
hizmeti alamayacağını sanıyor. Zaten eğer hakkı olmayan bir hizmeti almak söz konusu 
olsaydı rüşvet olurdu. Karşılıklı anlaşma varsa bu rüşvet, bir zorlama varsa icbar suretiyle 
irtikaptır.  

Şimdi yağma ile irtikap suçu arasında bir ayrım yapmalıyız. Hemen 250. madde gerekçesine 
bakıyoruz. Yağma suçuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmaması gerekir diyor. 
Manevi bir cebir olması gerekir yani vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına yönelik bir cebir 
olmamalı.  

Devlet memurunun, muhatap olan vatandaşı kamu göreviyle ilgili olarak tehdit etmesi ve itip 
kakarak parasını alması yağmadır. Ama Yargıtay burada irtikap olduğunu da kabul eder. 
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İcbar suretiyle irtikap ile yağma suçu arasında iki önemli fark var: yağma suçunun faili herkes 
olabilir, diğerinin faili sadece kamu görevlisi olabilir. Ayrıca irtikapta icbar, yağmadaki cebir 
ve tehdide ulaşmayacaktır.  

Mağdur üzerinde zorlayıcı korkutucu güçten bahsediyoruz. Burada hareketin objektif olarak 
korkutucu olup olmadığına bakarız. Eğer objektif olarak korkutucu ama mağdur korkmadıysa 
icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüs vardır. Ama Yargıtay burada güveni kötüye kullanma 
suçu olduğunu söylüyor.  

Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması ifadesi önemlidir. Kişi sahip olduğu 
ayrıcalıkları lehine kullanıyor.  

Bir kişi kamu görevlisi olmadığı halde öyle gibi davranarak bu nüfuzu kullansa ne olur? Bu 
kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçudur.  

Diyelim polis birini yakalıyor ve yakalanan kişi polise rüşvet teklif ediyor, polis de kabul 
ediyor. Bir pazarlık yapıyorlar. Aslında polis de burada para için zorlamış oluyor ama bu 
zorlama meşru bir zorlama değil. Yapması gereken bir şey için almıyor parayı. Yapması 
gereken bir şeyi yapmamak için alıyor. İşte bu rüşvettir.  

Üç benzer suç var arkadaşlar. Bunlar arasında kullanılan cebirin şiddetine göre bir sıralama 
yapılırsa rüşvet-icbar suretiyle irtikap-yağma şeklinde olur. En ağırı yağmadır. 

Geçelim 2. fıkraya. Bu da ikna suretiyle irtikaptır. Aslında normal şartlarda menfaat 
sağlanmasına yanaşmayacak olan mağdurun yarar sağlamasına veya vaatte bulunmasına 
sebep olunmasıdır. Kamu görevlisinin yasa gereği yapması gereken bir iş vardır. 

Bir örnek anlatayım. Hastaneye gittiniz diyelim her ne kadar acil de olsa ameliyat için sizi 
sıraya aldıklarında 8 ay sonraya gün veriliyor. Oradaki görevli de diyor ki “50 lirayla bu sıra 
yukarıya kayabilir.“ 50 lira öderseniz öne alınıyor. Siz burada vermeniz gerektiğini 
düşündünüz. Bu da ikna suretiyle irtikaptır. Burada mağdur zorunda olmadığı halde bu yararı 
sağlamak zorunda olduğunu düşünmüştür.  

Objektif olarak karşı tarafı ikna etmeye muktedir olması yeterlidir. Mağdurun ikna olup 
olmaması şart değildir. Diyelim ki mağdur ikna olmadı ve sen kimi kandırıyorsun diyip parayı 
vermedi. Bu durumda da teşebbüs oluyor. Ama Yargıtay görevi kötüye kullanma suçu 
olduğunu söylüyor.  

İkna suretiyle irtikap suçunun dolandırıcılık suçundan farkı failin kamu görevlisi olması ve 
görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmasıdır.  

Şimdi kişinin meşru zeminde olup olmamasına gelelim. Diyelim bir hukuk öğrencisi alkollü 
araç kullanırken polise yakalanıyor ve ehliyetine el konmaması için polise para teklif ediyor. 
Bu suçun adı rüşvettir.  
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Peki diyelim yine bir hukuk öğrencisi ertesi günkü vizesine girmemek için doktora gidip sahte 
rapor istiyor. Doktor ise karşılığında  “Ama bana para vereceksin. İstersen verme, o zaman 
yarınki sınava girer düşük alırsın.“ diyor. Bu icbar suretiyle irtikaptır. Çünkü doktor yapması 
gerekeni değil yapmaması gereken bir şeyi yapıyor. Ama sırf mağduru zorladığı için icbar 
suretiyle irtikap oluyor. Eğer doktor bir şey demeden öğrencinin teklif ettiği parayı almış 
olsaydı rüşvet suçu işlenmiş olurdu.  Eğer kamu görevlisi haklı olmayan bir iş için yarar 
sağlamışsa, bu da icbar suretiyle irtikap olur ama cezayı azaltıcı halden yararlanamaz.  
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CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER  

(16.04.19) 

Evet, arkadaşlar geçen hafta zimmet suçunu işlemiştik, irtikapa başlamıştık. Bu hafta irtikap 
suçuna baştan başlıyoruz, irtikaptan da rüşvet suçuna geçeceğiz. Haftaya ders yok sonraki hafta 
görevi kötüye kullanma. Ek pratik çalışma koyduk, bu hafta belgede sahtecilik, haftaya tüm 
suçlardan son derste de sınav sorusu gibi tüm konulardan pratik çalışma yapılacak. Şimdi 
arkadaşlar irtikap suçunun korunan hukuki değeri ne? 

İRTİKAP SUÇU 
KHD: Kamu idaresinin toplum nazarındaki itibarı ve kamu güveni. En önemlisi kamu güvenidir. 
Kamu görevlisine karşı duyulan güven: itibar ve inançtır. Biz irtikap suçunu tahtaya yansıtalım. 1. 
fıkra icbar suretiyle irtikap, 2. fıkra ikna suretiyle irtikap, 3. fıkra hatadan yararlanma suretiyle 
irtikap şeklinde ayrılır. 1. fıkraya baktığımız zaman şunu demiştik geçen hafta; icbar suretiyle 
irtikap, ikna suretiyle irtikap ve hatadan yararlanma suretiyle irtikap 3 farklı suç tipidir yani 
bunlar irtikap suçunun seçimlik hareketleri değildir. Bunu vurgulamıştık. 1. fıkraya baktığımız 
zaman: "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar 
sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi..." 
burada özellikle iki tane kavram çıkıyor karşımıza, birini söylemedim, diğerini söyledim. 
Söylediğim kavram icbar etmek, söylemediğim kavram ise görevin sağladığı nüfuzu kötüye 
kullanmak suretiyle. Demek ki iki önemli kavramın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Birisi 
görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yapılması ikincisi de vatandaşın icbar 
edilmesi. Özellikle kamu görevlisi tarafından yürütülen görevin sağladığı etkileme gücü 
kullanılarak icbarın gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten yağma suçuyla icbar suretiyle irtikap suçunu 
birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri bu. Yoksa zaten kamu görevlisinin yaptığı bu icbar, 
yağma olarak da tehdit olarak da nitelendirilebilir. Ama burada kamu görevlisi, kamu görevinin 
sağladığı etkiyi kullanıyor, vatandaş üzerinde bir gücü kullanıyor. Maddenin ilk şeklinde bir 
değişiklik yapılıyor 2012’de bir cümle ekleniyor; icbarın tanımıdır bu cümle. Peki, 2012’den önce 
icbar tanımı var mıydı? Yoktu. Sadece madde gerekçesindeki “Yağma suçu ile irtikap suçu 
arasındaki ayrım şudur; burada kullanılan icbarın yağma suçundaki cebir ve tehdit seviyesine 
ulaşmamış olması gerekir. Eğer bu cebir yağma suçundaki cebir ve tehdit seviyesine ulaşırsa 
yağma suçu oluşur." dan hareket ediliyor. Madde gerekçesindeki ifade buydu fakat 2012 yılında 
getirilen " Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında kişinin haklı bir işin gereği 
gibi hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu 
görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul 
edilir." bu ek cümle ile biz artık icbarın ne olduğunu biliyoruz. 
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Fiil: "Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, 
..." Bakın bu ifade çok önemli. Kişi haklı bir işi yaptırmaya çalışıyor. Aslında burada yapılmaması 
gereken bir işin yapılması veya yapılması gereken bir işin yapılmaması yok. Burada açıkça 
yapılması gereken bir iş var. Vatandaş yapılması gereken bir işin yapılması için menfaat sağlıyor. 
Burada vatandaş kendisini mecbur hissediyor. Neden? Ya işi hiç yapılmayacak ya da işi vaktinde 
yapılmayacak, bu hissiyat içinde. İşte burada arkadaşlar vatandaşın kendini mecbur hissederek 
menfaat temin etmiş veya vaatte bulunmuş olması durumunda icbarın varlığı kabul edilecektir. 
İrtikap suçundaki şu ifade olmadan önce ek cümle yokken, bu ifadede yer alan husus görevi 
kötüye kullanma suçu kabul ediliyordu. Yani genelde vatandaşın mecbur hissederek kamu 
görevlisine işin yapılması için menfaat temin etmiş olması veya böyle bir vaatte bulunması 
durumunda görevi kötüye kullanma suçu olduğu kabul edilmekteydi. Ancak bu ifadeyle birlikte 
durum açıklığa kavuşmuştur. Dolayısıyla kişinin en hafif tanımıyla mecbur hissederek menfaat 
temin etmiş veya vaatte bulunmuş olması durumunda artık irtikaptan bahsediyoruz. 

Bakın şu çok açık, cebir manevi ise irtikap vardır, icbar suretiyle irtikap. Eğer bu cebir maddi bir 
cebirse, yağmadan söz ediyoruz. Tabi şu da var cebiri ayırabiliyoruz, ya tehdit? Kamu görevlisi 
vatandaşı tehdit ettiğinde hangisi olacak? Yağmadaki cebir veya tehdit neye yönelikti? Kişinin 
yaşamına, vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığına veya malvarlığı bakımından büyük 
miktarda zarara uğratacağından bahisle. Eğer bu değerlere yönelik bir tehdit varsa artık 
yağmadan bahsediyoruz. Bakın aslında kamu görevlisi ne yapıyor vatandaşa? Yapması gereken 
bir işi yapması için "Bana şu menfaati sağlamazsan, veya vaatte bulunmazsan ben bu işi ya 
zamanında yapmam, ya da layıkıyla yapmam." şeklinde vatandaşta bir korku oluşturuyor. 
Vatandaş ise normalde sağlamayacağı bir yararı kamu görevlisine sırf korktuğu, mecburiyet 
hissettiği için sağlıyor. En basit örnek, acil ameliyat olması gereken hastanın bıçak parası 
vermeye zorlanmasıdır. Burada icbar suretiyle irtikap var.  

İstenen para verilmezse taşınmazda tespit edilecek bedelin daha az belirleneceği yönünde bir 
tehditte bulunulması. Evin değeri 1 milyon dolar olabilir ama sen parayı sağlamazsan 750 bin 
dolar yazarım. Bak gel 50 bin dolar ver bana. Bakın arkadaşlar bu önemli, evin değeri zaten 1 
milyon dolar. 1 milyon dolar olmayan bir evin değerini 1 milyon dolar yazmak için istemiyor bu 
parayı. Arada fark var. 1 milyon dolar değeri olan bir evin değerini 1 milyon dolar yazmak için 
istiyor. "Yoksa 750 bin dolar yazarım 250 bin dolar zarar. Halbuki bana 50 bin dolar versen 50 bin 
dolar zararın olacak :)" Bakın vatandaş daha büyük bir zarara uğramaktansa daha az zarara 
uğrayacak, ehven-i şer. İcbar suretiyle irtikap var. 

Yağma suçundan önemli bir farkı kamu görevlisi olmasıdır. Aslında arkadaşlar, kamu görevlisinin 
işlediği yağma suçudur icbar suretiyle irtikap. Sadece nüfusundan kaynaklanan gücü kötüye 
kullanıyor ve cebir ve tehdit bir nebze daha düşük, aradaki fark bu. Yoksa yağma suçunun özel 
bir görünüm şeklidir icbar suretiyle irtikap. İcbar suretiyle irtikapta bir diğer husus bu cebirin 
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mutlaka korkutmaya elverişli olması gerekiyor. Düşünün şimdi, kamu görevlisi şey diyor gülerek, 
"Evin de iyiymiş ha, 1 milyon dolar yazabilirim aslında ama, bizi de bir gör." Mesela samimiler 
vatandaş da güldü ve bunun üzerine kolluğa dilekçe verdi beni icbar etti diye. Şimdi bu 
aralarındaki diyalog korkutmaya elverişli mi? Somut olayı dikkate alacağız mutlaka sözün 
korkutmaya elverişli olması lazım objektif olarak. Takdir hakimindir. Diyelim ki objektif olarak 
korkutmaya elverişli fakat vatandaş korkmadı ve yararı sağlamadı, vaatte bulunmadı. Nedir? 
İrtikap suçuna teşebbüs. Diyelim ki objektif olarak da elverişli değil , şaka babında. Ama vatandaş 
buna inandı ve parayı sağladı. Ne diyeceğiz? Aslında objektif olarak korkutmaya elverişli olmayan 
bir harekete rağmen vatandaş menfaat temin etmiş kamu görevlisine. Ne diyeceğiz? 
Dolandırıcılığa da benziyor hileli davranış aldatıcı nitelik arz etmiyor ama vatandaş da inanmış. 
Çiftlik Bank'ı hatırlayın. Vatandaş inanmış. Ne olacak?  

(Öğrenci) Hatasından faydalanarak bu suçu işlemiş olacak. 

Başka bir yere gidiyoruz bu cevapla birlikte, bakın hep istediğim cevaplar geliyor yeter ki oltayı 
sallayayım:) Hatadan yararlanmak suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikap ve ikna suretiyle irtikap 
arasında ayrım var. Bunlara bakmamız lazım. Zimmet bir tarafta, görevi kötüye kullanma bir 
tarafta, irtikap bir tarafta bir de irtikapın da ayrımları var; dolandırıcılık, yağma, hırsızlık bir de 
vergide sahtecilik var. Bu iş karmaşaya gidebilir. O yüzden bugün ayın kaçı diye bakın son üç 
hafta.  

Eğer korkutmaya elverişli değil buna rağmen vatandaş menfaat temin etmiş veya vaatte 
bulunmuşsa, ne olacak? 

(Öğrenci)Suçun konusu yok.. 

İyi de parayı almış, yemiş. 

(Öğrenci)Tehdit mi? 

Sadece tehdit mi olacak? Kamu görevlisi almış parayı yemiş. 

Arkadaşlar burada doktrinde rüşvet suçu olduğu ileri sürülmektedir. Korkutmaya elverişli 
değildir, ama mağdur yine de parayı vermiş. Bakın rüşvetin tanımına bakarsak, "Görevinin 
ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka 
kişiye menfaat sağlayan kişi..." Korkutma, ikna, hata var mı? Yok. Vatandaş baştan "1 milyon 
doları yaz oraya." deyip baştan da verebilir. Kamu görevlisinin bir talebi yok, aslında evin değeri 
de 1 milyon dolar. Vatandaş baştan kabullenmiş zaten, korkusu da yok vatandaş razı. Bu nedir, 
bir toplumun kokuşmuşluğudur. Korkutucu nitelikte objektif olarak bir cebir yoksa buna rağmen 
vatandaş para veriyorsa, baştan buna razıdır. Yani rüşvet olur.  

Doktrindeki görüş bu, ama Yargıtay diyor ki, eğer vatandaş meşru zemindeyse bu irtikap olur. 
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Objektif olarak korkutucu olmasa bile vatandaş meşru zemindeyse irtikap, meşru olmayan 
zemindeyse rüşvet veya görevi kötüye kullanma suçu. Yani duruma göre. Vatandaş ne zaman 
meşru zeminde olur? 1 milyon dolar değerindeki evin bedelini 1 milyon dolar olarak yazdırmak 
istiyorsa. Ama 1 milyon dolar değerindeki evin değerini 1.5 milyon dolar olarak yazdırmak 
istiyorsa meşru zeminde değildir. Ama Yargıtay’ın bu görüşüne biz katılmıyoruz. Zaten meşru 
meşru değil şeklinde bir ayrım yoktur, cebir belli bir nitelik arz etmiyorsa irtikap yoktur. 

(Öğrenci) Hocam çok lafzi bir yorum olmuyor mu bizim görüşümüz? 

Evet, bunu düşünmek lazım. Cebire verdiğimiz değer, pratiklerde göreceğiz zaten olaya göre 
değişir.  

Bir diğer husus, bunun görevin kapsamına girmesi gerekiyor. Kamu görevlisinin görev kapsamına 
girmesi lazım. Niye? Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanması lazım. Aksi takdirde rüşvet 
suçundan bahsedebiliriz, görevi kapsamına girmiyorsa. 

Bir başka husus, bakın şimdi size belediyede olmuş bir olayı anlatacağım buradan bir sonuca 
varacağız. Vatandaş daire sahibi, bir su faturası geliyor. Su faturasında sayaçta 2055 sayısı 
olduğu yazıyor. Tabi çok fazla aslında normali 55 ama başındaki iki sıfırdan biri 2 olmuş, 2055. 
İtiraz ediyor sayaç memuru gönderiyorlar sayaç memuru geliyor. "Sayacınızda hata varmış o 2yi 
düzelttim 0 yaptım." Buraya kadar güzel. Sonra memur diyor ki evet borcunuz 1500 TL diyor. 
1987'de olmuş bu olay. 1500 lira, muhtemelen o zamanın parasıyla daha düşük bir değer 
istemiştir. Vatandaş diyor ki siz olsaydınız ne yapardınız hukukçusunuz ya vermezsiniz değil mi. 
Vermiyor parayı arkadaşlar "Ne yaptın ki belediyeden gelen sayaç memurusun." diyor. Bu da 
gidiyor. Ertesi gün telefonla arıyor. "1500 liramı vermiyor musun?" “Vermiyorum.” Ertesi gün bir 
daha arıyor. " Bak benim 1500 liramı vereceksin.". "Yok." Vatandaş en sonunda dilekçe verip 
şikayet ediyor. Bu memurun yaptığı fiil nedir? İcbar suretiyle irtikap mıdır?  

(Öğrenci)Objektif korkutucu değildir hocam. 

Başka bir yerden bakacağız. 

Arkadaşlar burada korkutucu hareket ne zaman gerçekleşiyor? 

(Öğrenci)Aslında fiil gerçekleştikten sonra. 

Yani aslında yapması gereken fiili zaten yaptıktan sonra, yani fiili yaptıktan sonra parayı 
vermezsen şunu yaparım bunu yaparım dese icbar suretiyle irtikap olur mu? Olmaz. Yapması 
gereken işi yapmış zaten. Demek ki icbarı yapması gereken işi yapmadan önce kullanması 
gerekiyor. Peki, sayaç memurunun işlediği fiil hangi suç olacaktır? Görevi kötüye kullanma. 

Arkadaşlar şunu unutmayın rüşvet, irtikap, zimmet değil ve kamu görevlisinin işlediği suç varsa, 
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görevi kötüye kullanma diyeceksiniz. Yine bulamadınız mı, arada kaldınız, birini yazın ve görevi 
kötüye kullanmadan da başlık açın. Çok puan alamazsınız ama içiniz rahat olur. 

Bir diğer ölçüte gelelim bakın icbar suretiyle irtikapa geri dönüyoruz, kamu görevlisi bu yararı 
sadece kendisine mi sağlayabilir? Hayır, ne diyor: kendisine veya başkasına yarar sağlaması. 
Parayı bana değil ona ver diyebilir, bu kamu tüzel kişisi de olabilir. "Efendim çocuğunuzu 
kaydedebiliriz ama biliyorsunuz okulumuzun bazı ihtiyaçları var. Bunları gidermek için 5 bin lira 
rica ediyoruz. Biliyorsunuz Bahçelievler'in en başarılı okuluyuz, devlet okuluyuz koleje 15-20 bin 
vereceğinize bize 5 bin verin. Devlete veriyorsunuz sonuçta." Devlete yarar sağlasanız da icbar 
suretiyle irtikap. Yani bu para zaten devletten geldi devlete geliyor diye bir durum yok.  

(Zil çaldı) 

Ufak bir şey anlatmak istiyorum sonra bırakacağım. Geçen hafta adliyeye gittim savcı 
arkadaşımın yanına o da terör savcısı en üst katta, kimse giremiyor. Baktım çok sıkıcı bir hayat 
100 tane dosya var yığılmış. Dedim sen ne yapıyorsun? Evden buraya buradan eve. Hiç arkadaşın 
var mı dedim. Var savcı arkadaşlar dedi. Böyle hayat mı olur sonra koşa koşa buraya geldim 
havuzlu bahçeye. Ya manzaraya bak Süleymaniye, gül bahçesi, havuzlu bahçe. Buradan ne 
anlıyorsunuz arkadaşlar? Üniversitede yüksek lisans yapmak için şimdiden bir şeyler yapmanız 
gerekiyor. Nokta. 

İrtikap suçunun ikinci görünüş şekli ikna suretiyle irtikap. İkinci fıkraya baktığınız zaman 
görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle hileli davranışlar var. Birincide neydi; 
görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle icbar eden. Görevin sağladığı güvenin 
kötüye kullanılması söz konusu burada bu önemli. Yoksa dolandırıcılık suçunda da hile var ama 
dolandırıcılık suçundan farklı olarak burada bir kamu görevlisinin görevinin sağladığı güveni 
kötüye kullanması var. Demek ki muhatap mağdur. Kamu görevlisinin sıfatına güvenerek ikna 
oluyor. Bakın burada da bir hataya düşme durumu var. Mağdur hataya düşüyor. Üçüncü fıkrada 
da ikinci fıkrada da mağdur hataya düşüyor. Ancak ikinci fıkrada kamu görevlisinin aktif çabası 
var. Ama üçüncü fıkrada kamu görevlisinin aktif çabası yok. Kamu görevlisi hatadan yararlanıyor. 
Mağdurun içine düştüğü durum karşısında sessiz kalıyor. Bakıyor fırsat buldum ben bu işi 
değerlendireyim diyor. İkincide mağduru hataya düşüren kişi, aldatan kişi kamu görevlisinin 
bizzat kendisi. Üçüncü fıkrada kamu görevlisi yalnızca gelen pası gole çeviriyor. Şimdi ikna 
suretiyle irtikapta hileli davranışların olması gerekiyor. Somut örnek; Aydın Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürü olarak görev yapan sanığın 2006 ve 2007 yıllarında mezar yeri satın almak 
için gelen mağdur Fahri Sarıbaş'tan 2600 lira alması. Biliyor musunuz mezar yerleri kaç lira? 
Bakın bakalım, 15 bin 20 bin liradan başlıyor deniz manzaralılar. Ölünce bile rahat yok. Bu 
adamdan mezar müdürü 2600 lira istiyor arkadaşlar. Halbuki vezneye 600 lira yatırıyor. Bakın bu 
görevin sağladığı güveni kötüye kullanarak hileli davranışlarla menfaat temin etmek. Bakın icra 
suretiyle irtikap ve ikna suretiyle irtikap arasında da önemli bir fark var. Birinde vatandaş içinde 
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bulunduğu durumun farkında, istenen paranın haksız olduğunu biliyor ama diyor ne yapalım 
işimi yaptırmam lazım. Diğerinde adam fazladan para verdiğinin farkında değil, bu da ikna 
suretiyle irtikap. Şimdi burada aslında kamu görevlisi sağlaması gerekli olmayan, temin etmesi 
gerekli olmayan bir menfaati bir bedeli vatandaşı vermesi gerektiğine ikna ediyor, bunu 
düşündürüyor. Dediğimiz gibi burada dolandırıcılıkla ikna suretiyle irtikapı birbirinden ayıran en 
önemli ayrım görevin sağladığı güvenin kötüye kullanmasıdır. Bu yoksa sadece hileli davranış 
varsa görevin sağladığı güveni kötüye kullanmıyorsa, vatandaş görevinden dolayı aldanmıyorsa 
dolandırıcılıktan bahsederiz.  

Arkadaşlar hileli davranışın aldatmaya elverişli olması gerekir. Eğer objektif olarak elverişli 
değilse, bunu hakim takdir edecek, o zaman ne olur? Objektif olarak aldatmaya elverişli ama 
mağdur inanmadı yararı da sağlamadı basit teşebbüs olur. Aynı icbardaki gibi korkutmaya 
elverişliydi korkmadı yararı sağlamadı ne olur teşebbüs. Burada da aynısı. İkna olmadı aslında 
aldatmaya elverişliydi yararı sağlamadı ne olur teşebbüs. Ama objektif olarak aldatmaya elverişli 
değilse dolandırıcılık olur mu? Olmaz. İrtikap hiç olmaz. Aldatmaya elverişli değil, baktı bizimki 
"Ha ha ha, beni kandırmaya çalışıyor aklı sıra. Ama neyse ne uğraşacağım boş ver." Ne oldu bu? 
Rüşvet.  

Bakın arkadaşlar bir adam rızasıyla parayı veriyorsa bir şekilde bu rüşvettir. İster yapılması 
gereken bir iş için, ister yapılmaması gereken bir iş için olsun. İster yapılması gereken bir işin 
yapılmaması, ister yapılmaması gereken bir işin yapılması için olsun. Son dönemde rüşvet 
davalarında bir artış oldu, geleceğiz rüşvet suçuna, suçta bir değişiklik oldu. Önceden vatandaşın 
kamu görevlisine rüşvet için para uzatması "Memur bey evet bu gördüğünüz bir pudra şekeri 
değil esrar, ama bakın üstümüzdeki para 4 bin şunu kabul edin." Hemen tutanak tuttular bize 
rüşvet teklif etti bakın bu rüşvet suçuna teşebbüs. Eğer kolluk görevlisi kabul etseydi zaten tespit 
edilemezdi de o zaman tamamlanmış suç olurdu; rüşvet anlaşması. Değişiklikten evvel, 
vatandaşın rüşvet teklif ettiği para rüşvet suçu değildi. Değişiklikle birlikte artık rüşvet suçu oldu. 
Kolluk görevlileri bu şekilde tutanak tutuyorlar bana rüşvet teklif etti diye, bu işte çok para var 
haberiniz olsun.  

Uygulamadaki dava örneklerinden örnek vereceğim. Fail görevi gereği kendisine müracaat eden, 
evliliklerinin ve çocuklarının nüfusa kaydını talep eden şahıstan (bu muameleler için herhangi bir 
harç ya da paraya tabi değil) diyor ki resim ve harç parası istiyor. Bu nedir pul zarf ve kağıt 
masrafı adı altında para istiyor. Nedir bu ikna suretiyle irtikap. Bakın artık okullarda yeni 
uygulama çıktı top kağıt. Top kağıt isteme olayı var. Meşru mudur mevzuatta böyle bir şey var 
mı; kendi masrafını karşılar öğrenci. Yoksa ikna suretiyle irtikap suçu oluşacaktır. Bir başka örnek 
Banaz ilçesi tapu sicil memuru müdürü olan sanığın, adına kayıtlı taşınmazla ilgili olarak cins 
tashihi için başvuran müştekiden katkı payı olarak sadece 5 bin lira alması gerekirken, bir 
hesaplama yapıyor kendi kendine eviriyor, 69 bin 450 TL. Baya bir katı. Fakat gelin görün ki diyor 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 8 
 

ki siz 25 milyon verirseniz yeter. Adam 25 bini veriyor. Bu da ikna suretiyle irtikap, 2001 yılında 
olmuş. Başka olay, ameliyatta kullanılmak için ilaca gerek olduğu ve ilacın ancak karaborsadan 
sağlanabileceğini belirtiyor doktor. "Bana ver parayı devletten elde edemiyoruz ilacı, 
karaborsadan biz hallederiz." bu da ikna suretiyle irtikap.  

İkna suretiyle irtikap suçu icrai hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir. Nasıl; 
üçüncü fıkraya geldik, hatadan yararlanma suretiyle. Hatadan yararlanmayla irtikap suçunun, 
ikna suretiyle irtikap suçunun bir özel görünün şekli olduğu ifade ediliyor. Niye? Birinde icrai 
hareketle yapılıyor, diğerinde ihmal var bakıyor hataya düşmüş fazladan para veriyor, bu da 
susuyor parayı cebine atıyor. Nedir bu? Hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçu.  

Nihayet bitirdik fiil unsurunu. 

Netice: Netice vardır. Bakalım tanıma, "görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle 
kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi 
icbar eden.." İcbar etmek nedir? Harekettir. Nasıl bağlı hareket mi? Nüfuzu kötüye kullanmak 
suretiyle. Peki, netice var mı? Yarar sağlarsa netice değil midir? Yarar sağlanması veya vaatte 
bulunmasına icbar etmek. Arkadaşlar bu suçun tamamlanması için yarar sağlanması şart mıdır? 
Değildir. Yarar sağlasın sağlamasın icbar etti karşı taraf mecbur hissetti kendini. Ama demin şunu 
dedik; icbar objektif olarak elverişli kişi korkmadı, teşebbüs. Peki, korkmadı dedik o zaman yarar 
sağlamıyor mağdur, peki yarar vaadinde bulunuyor ama korkuyor ne olur? Beyin fırtınası 
yapalım. Objektif olarak korkutucu, korkmuyor ama yarar vaadinde bulunuyor, ne olur? Rüşvet 
suçu. Peki, objektif olarak korkutucu, adam korktu ama yarar vaadinde bulunmadı? Teşebbüs 
dersek icbar etmek suçun tamamlanması için yetmiyor değil mi? Yani suçun tamamlanması için 
yarar vaadinde bulunmuş olması gerekiyor. Ya yarar sağlayacak ya da vaadinde bulunacak. 
Arkadaşlar bu konuda iki görüş var: Bir görüş yararın sağlanması veya yarar vaadinde bulunması 
gerektiğini söylüyor suçun tanımından bahisle. Diğer görüş diyor ki hayır icbar edildiği anda suç 
tamamlanır. Peki, bizim görüşümüz ne?  

Bu konuda hakim görüş mutlaka yarar sağlanması veya vaadinde bulunulması gerektiğini kabul 
etmektedir, bunu da iştirak için kabul etmektedir yoksa iştirak düzenlemeleri altüst oluyor 
çözüm bulunamıyor. Sadece icbar etme durumunda suç tamamlanmıştır dersek şöyle düşünün; 
sadece icbar ettim suç tamamlandı kabul ettik. "Sen git paraları al." dedim aldı iştirak etmiş 
oldum mu irtikap suçuna? Suç tamamlandı icbar etmeyle ama eğer vaatte bulunma veya yararı 
suçun neticesi gibi kabul edersek o zaman ne olur, parayı almaya gittiği zaman iştirak olur. İşte 
arkadaşlar hakim görüş diyor ki bu iştirak meselesini çözmemiz için yararın ya da yarar vaadinin 
sağlanması gerekiyor suçun tamamlanmış olması için. Sınavda iki görüşü de yazın çünkü dikkat 
ederseniz ben görüş bildirmekten imtina ettim. Bu önemli. Bu görüş farklılığının da iştirakle ilgili 
öneme sahip olduğunu söyledim. Diyeceksiniz ki hoca görüşsüz mü? Bakın bir konuda görüş 
bildirebilmeniz için enine boyuna düşünmeniz lazım. Bazen düşünmemişseniz görüş 
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bildirmekten de imtina etmeniz gerekir hukukçusunuz arkadaşlar. Bizim toplum alışkın her 
konuda görüş ifade etmeye uzman olsun olmasın. Her konuda görüş beyan etmek zorunda 
değilsiniz. Bu konuda susuyoruz. İki görüş var ve biz susuyoruz. Bunu da diyebilmeliyiz.  

Bu tartışma kaç yıldır devam ediyor hocam? 

50 yıldır da devam ediyor olabilir, ama siz oturup bu konu üzerine yoğunlaşmamışsanız bir şey 
beyan etmek zorunda değilsiniz. Bir ceza hukukçusu olmak demek ceza hukukunun tüm 
alanlarıyla ilgili görüş beyan etmek değildir. Bir konuda doktora tezi yazmışsınızdır o konunun 
uzmanı sizsinizdir ben değil. Rüşvet suçunu yazan varsa uzmanı odur benim tezim iştiraktir onla 
ilgili görüş beyan edebilirim. Bu sizde otursun diye anlatıyorum. Her adres sorana adres tarif 
etmeye çalışmayın. 

Gelelim miktara. Bu vaadin miktarı ne olmalı? 4. fıkra ne diyor? "İrtikap edilen menfaatin değeri 
ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarısına kadar indirilebilir." Cezayı azaltan nitelikli hal; yararın değeri azsa, menfaatin değeri 
azsa. 

Cinsel tatmin bu suçta konu olabilir mi? Geçen hafta söylemiştik. Ne diyor doktor hasta yakınına, 
"Bir gece birlikte olursak ameliyat yaparız." Bu irtikap olmaz arkadaşlar konunun mutlaka 
ekonomik değer taşıması gerekiyor. Cinsel tatminin de bu suçun konusu olabileceğini, bunu 
menfaat kabul eden görüşler de var doktrinde. Biz bu konuda ekonomik değer taşınmalı diyoruz 
görüşümüz bu, cinsel tatmin bu suçun konusu değildir. 

Sağlanan yararın haksız olması gerekir, haklı menfaat sağlandıysa görevi kötüye kullanma olur. 
Bu ne demek? Mağdurun sağlaması gerekmeyen bir menfaat sağlamasıdır. Bu zorlamayla 
olabilir, iknayla, hataya düşürerek olabilir. 1milyon dolar niteliğindeki değeri 1 milyon dolar 
yazdıracak ya, eğer vermesi gerekli bir vergi varsa 3 bin liralık, bu haksız menfaat midir? Hayır. 
Devletin kasasının menfaatidir. Ne zaman haksız olur bu, 3 bin liradan fazlasını alırsa. Bakın 
devletin kasasına bile girse. Mesela devletimize cami gerekiyor, ihale almanız için menfaat 
sağladınız. Zaten bu ihaleyi alabilir en yüksek değeri vermiş ama bu ihaleyi almak için eğer bir 
şey yapması gerektiği kendisine söyleniyorsa icbar suretiyle irtikaptır. Devlet tüzel kişisine de 
katkıda bulunulsa, ülke menfaatine de vatandaşa olumlu yansıyan bir şey yapmak zorunda olsa 
bile, bakın yapmak zorunda olmadığı bir şeyi yapmaya zorlanıyor. Yani şöyle denemez "Benim 
cebime ne girdi ki ya? Yarar sağlamadım ki." Mesele bu değil zaten korunan hukuki değer 
vatandaş değil, kamunun itibarı. Kamu görevlisine duyulan itibar, güven.  

Manevi Unsur: Kasten işlenebilir, taksirli hali yoktur. 

Teşebbüs: Aslında teşebbüsten bahsettik, arkadaşlar yararı ve vaadi netice olarak görenler bunu 
zarar suçu olarak gördüler ve suçun tamamlanması için neticenin gerçekleşmesini aradılar aksi 
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takdirde teşebbüs aşamasında kalmıştır. Dediğimiz gibi doktrinde diğer görüş bunu kabul 
etmiyor. 

İçtima: Görevi kötüye kullanmayla irtikap suçu arasında nasıl bir ilişki var? Asli tali. Ama kitaplara 
bakarsanız özel norm genel norm yazar. İrtikap suçu zincirleme suç şeklinde incelenebilir. Çokça 
işlenmektedir. Aynı neviden fikri içtima da olabilir diyoruz ve nihayet rüşvete geçiyoruz. 

                                   

RÜŞVET 
Önümüzdeki haftadan sonra rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işleyeceğiz. Bu hafta ne 
yapacağız? Önümüzdeki haftaya hazırlık. Rüşveti yansıtacağım tanım üzerinden konuşacağız 
.(kanun maddesi yansıtıldı) 

Birinci fıkrayı okuyalım :"Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için…" Bakın 
görevi yapması veya yapmaması için. İrtikapta nasıldı? Yapması gereken bir işin yapılması için. 
Burada bir işi yapması veya yapmaması, bir memurun yapması gereken bir iş vardır ama 
yapmasını istemiyorsunuz. Şimdi size olmuş bir olay anlatacağım, tabi ben şoför değilim aracın 
arkasındayım. Trafik polisi geldi, "Aa, muayenesi yok aracın cezalar da 200 lira.", "Evet 
muayenesi yok. Ben de öğrenciyim yazmayın ceza efendim.", "Öğrenci misin, cezalar 60 TL’den 
başlıyor.", " Bakın ben vakıf üniversitesinde okuyorum şu kadar veriyorum.", "Üzerindeki 
elbiseye bak bir de bana bak, cezalar 60 liradan başlıyor sen bilirsin 300 lira mı yazayım 60 lira 
mı?" Bakın aslında polisin yapması gereken şey cezayı yazmak çünkü aracın muayenesi yok. Ama 
ne yapıyor, icbar suretiyle irtikap olur mu? Olmaz. Ne zaman icbar suretiyle irtikap olur bu? 
Aracın muayenesi yapılmıştır memur onaylamıyordur onaylamak için para ister.  

Adam Özbekistan'dan gelmiş Türkçe bilmiyor sahte rakılarla yakalanıyor. Kolluk görevlileri 
geliyor buna sahte rakılarla ilgili bir şeylerden bahsediyor cüzdanını istiyorlar. Bu da cüzdanından 
para 250 lira çıkarıp veriyor bunlar da rüşvetten tutanak tutuyorlar. Burada icbar surtiyle irtikap 
olabilir mi? Haklı bir iş var mı? Yok. Parayı uzatan kişi şunu diyebilir mi, ben Türkçe bilmediğim 
için, benden her şeyi çıkarmamı istediler ben de paraları da çıkardım. Nedir bu? Kast yok.  
"Ülkenin hukukunu bilmiyorum polisler ceza kesiyor sandım parayı uzattım." derse; haksızlık 
hatası.  

Dikkat edin 1. fıkrayı tekrar okuyalım, "Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması 
için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye 
menfaat sağlayan kişi..." bakın kamu görevlisinden bahsediyor mu? Hayır. Yani bir vatandaş 
işleyebilir. 2. fıkraya gelelim, "Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, 
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan 
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kamu görevlisi…" Evet. Demek ki 1. fıkranın faili vatandaş, 2. fıkranın faili kamu görevlisi. Bakın 
değişiklikten sonra böyle oldu normalde vatandaş yoktu. 6. fıkraya bakalım, "Rüşvet ilişkisinde 
dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden 
yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak 
cezalandırılır." Görünüz mü kamu görevlisi şartı gitti. Ne zaman gidiyor? Tüzel kişinin menfaati 
kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatı taşıyıp taşımadığına bakmıyoruz. Rüşveti alan kişinin 
kamu görevlisi olması gerekiyor ya, bu 6. fıkrada kamu görevlisi olması şart değil. 7. fıkra, 
"Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi 
yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte 
birden yarısına kadar artırılır." Kamu görevliliği şartının biraz daha dışına çıktı, çünkü içlerinde 
kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar olabilir. Mesela bilirkişi, özel kişiler de bilirkişi olabilir. Onlar 
da bu suçun kapsamına dahil edildiler bir anda. Hem de cezayı arttırıyor. 3. fıkrada özel bir husus 
var, "Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya 
hükmolunur." Menfaatin sağlanmasına gerek yok, bir defa rüşvet suçu iki taraf da anlaşınca 
tamamlanır. Bir taraf teklif ediyor diğer taraf henüz kabul etmemişse teşebbüs. Ama eğer 
anlaşmışlarsa, tamamlanmış olur. 4. fıkrayı okuyalım, "Kamu görevlisinin rüşvet talebinde 
bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine 
menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi 
tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 
verilecek ceza yarı oranında indirilir." Aslında bakın teşebbüsü de kanun koyucu düzenlemiş Ama 
dikkat edin aslında teşebbüse göre cezasını indirebilirdik ama buna izin vermemiş kanun koyucu 
cezasını da ben belirliyorum demiş. 

(Öğrenci)4. fıkraya teşebbüs olabilir mi?  

Onu göreceğiz, şimdi değil. 

5. fıkraya bakalım,"Rüşvet teklif veya talebinin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının 
sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp 
taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır." Arkadaşlar bu hangi kurala aykırı 
aslında? İştirakte bağlılık kuralı. Yani siz kamu görevlisi değilseniz, kamu görevlisiyle birlikte 
icraya katılmıyorsanız müşterek fail olabilir miydiniz? Hayır. Bu düzenleme kamu görevlisi 
olmayan kişiyi de kamu görevlisi gibi cezalandırıyor. Bu önemli. 

8. fıkra önemli faillik bakımından, bu çok önemli Türkiye bakımından. Bu düzenleme niye 
getirildi, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde getirildi. Bu madde hükümleri; 

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları… Türkiye Barolar Birliği, Tabipler Birliği mesela. 

b) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
iştirakiyle kurulmuş şirketler... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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c) Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar.... Türkiye Borsalar Birliğinin üniversite açmak için kurduğu 
bir vakıf veya İstanbul Ticaret Odasının Ticaret Üniversitesini kurmak için kurduğu bir vakıf 
vardır. 

d) Kamu yararına çalışan dernekler... Türk Kızılay’ı mesela. 

e) Kooperatifler... Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Konfederasyonu. 

f) Halka açık anonim şirketler, adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp 
taşımadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması 
amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler 
tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına 
menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır. 

Bu saydıklarımızın hepsi artık rüşvet suçuna girer. Adam kamu görevlisi olmasa da rüşvet suçu. 
Bu rüşvet suçu kapsamını genişletmiştir. Bunun sebebi de dediğimiz gibi uluslararası ticaret 
alanında önem arz etmesi. Özellikle uluslararası şirketler, halka açık anonim şirketler açısından. 
Daha az maliyetle iş yapmaya çalışanlar ülkelerin zararına işler yapıyorlar bu yüzden böyle bir 
fıkra getirilmiştir.  

Pratik çalışmanız cuma saat 14:00da, çarşamba 9:00da tek çiftlerin var, aynı pratik. 
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19 NİSAN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMA 4 

       1. A, B ve C, çocuklarının öğretmeni olan D hakkında şikâyet dilekçesi düzenleyerek Kaymakamlık 
makamına verirler. Ancak şikâyet dilekçesine kendi isimleri ve imzalarının yanısıra diğer öğrenci 
velilerinden E ve F'nin haberi olmadan isimlerini yazarlar ve adlarına imza atarlar. E ve F'nin bilgisi 
olmadan adlarını yazma ve imzalama fiilleri üzerine belgede sahtecilik suçu üzerine açılan davada 
Yargıtay, E ve F'nin imzaları olmasa dahi söz konusu belge üzerinde yasal işlem yapılmasının mümkün 
olmamasından dolayı sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde karar vermiştir. 
Olayda Yargıtay'ın gerekçesini değerlendiriniz. 

Cevap: Olayımızda Yargıtay kararının gerekçesini değerlendirmemiz gerekiyor ancak öncelikle suç 
sistematiğine göre inceleyelim. Olayda A,B ve C, D hakkında dilekçe düzenleyip haberleri olmadan E ve 
F’nin de imzalarını atıyor. Ardından bir dava açılıyor ve dava Yargıtay önüne geldiğinde Yargıtay bu 
şekilde karar vermiştir. Olaydaki belgenin yani dilekçenin ne tür bir belge olduğunu belirleyelim. Resmi 
belgeden bahsedebilmek için bir kamu görevlisinin kamu göreviyle ilgili düzenlediği belge olması lazım. 
Yani resmi belgede sahtecilik suçunu herkes işleyebilir ama resmi belgeyi yalnızca kamu görevlisi 
düzenleyebilir. Olayımızdaki şikayet dilekçesi şartlarını taşıdığı için bir belgedir. Belgenin şartları: yazılı 
olması, düzenleyeninin belirli olması ve hukuken sonuç doğurabilecek içeriğe sahip olmasıdır. Olaydaki 
belge resmi belge değildir çünkü kamu görevlisi tarafından kamu göreviyle ilgili olarak 
düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bahsi geçen şikayet dilekçesi bir özel belgedir. Bu özel belge 
kaymakamlığa verildikten sonra orada belge üzerine basılan kaşe veya mühürlerde bir değişiklik 
yapılsaydı bu resmi belgede sahtecilik olurdu ancak olayda fiil özel belge üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Öyleyse bu olayda özel belgede sahtecilik suçunun oluşup oluşmadığını inceleyelim. Öncelikle özel 
belgede sahtecilik için kanunda ne yazdığına bakalım: 

Özel belgede sahtecilik 

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını 
aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

Konu: Özel belgedir. Olayda şikayet dilekçesidir. 

Fiil: Birinci fıkrada yazdığı üzere fiil unsurunu düzenleme, değiştirme ve kullanma oluşturur. Bu 
hareketler seçimlik hareketlerdir. Aynı zamanda bağlı hareketli suçtur çünkü düzenleyip kullanma veya 
değiştirip kullanma gerekir. Olayda bir düzenleme söz konusudur. E ve F’nin imzası atılmıştır, belge 
sahte olarak düzenlenmiştir ve belge kullanılmıştır.  

Fail: A, B ve C’dir.  

Mağdur: Toplumu oluşturan herkes bu suçun mağdurudur ama olayda özellikle E ve F’dir.  
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Bu suç neticeli bir suç olmadığı için netice, nedensellik bağı ve objektif isnadiyetten bahsedemeyiz. 

Manevi unsurlar: Kasten işlenebilen bir suçtur. Olayda da A, B ve C bilerek ve isteyerek hareket 
etmişlerdir.  

Hukuka aykırılık unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 

Kusurluluk: Olayda kusurluluğa ilişkin özel bir bilgi verilmemiştir.  

Suçun özel görünüş biçimleri: 

-Teşebbüs: Olayda suç tamamlanmıştır. 

-İştirak: Birden fazla kişinin ortak suç işleme iradesiyle fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak işlemeleridir. 
Olayda A, B ve C müşterek faillerdir.  

-İçtima: Özellik arz eden bir durum yoktur.  

      Şimdi Yargıtay kararını değerlendirelim. Yargıtay E ve F’nin imzaları olmasa da bu belge işleme konacağı 
için burada yapılan fiilin yararsız olduğunu yani yararsız sahtecilik olduğunu söylüyor. Bu bir fikir jimnastiği, 
sınavda bu şekilde sormayız.  

Kanunda bu suç için fayda şartı aranmamıştır. Ancak Yargıtay fayda sağlamadığı için sahtecilik suçunun 
unsurlarının oluşmadığını görüşündedir. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Dediğimiz gibi, zira kanunda da bu 
suçun unsurları arasında fayda sağlaması yoktur. Zaten yararsız sahtecilik suçu Alman Doktrini kaynaklıdır. 
Dolayısıyla belgenin düzenlenip veya değiştirilip kullanılmasıyla bu suç oluşmuştur.  

 

2. A, burs aldığı X Derneği tarafından adına düzenlenen ve her burs döneminde yenilenen kimlik kartı 
üzerindeki okul bilgilerinde değişiklik yapar. Bu durumu fark eden dernek yöneticilerinden C'nin kolluk 
makamına şikayette bulunması üzerine açılan davada Yargıtay, söz konusu kimlik kartının hukuki sonuç 
doğurma yeteneğinin olmaması, yasal bir geçerliliğinin bulunmaması nedeniyle sahtecilik suçlarına 
konu olamayacağına karar vermiştir. 

a. Yargıtay'ın gerekçesini değerlendiriniz. 
 
Cevap: Olayımızda A, bir özel dernekten burs alıyor ve bu dernek de her burs döneminde yeni bir 
kimlik kartı düzenliyor. A bu kimlik kartı üzerindeki bilgilerini değiştiriyor, dernek yöneticileri de bunu 
fark ediyor ve şikayette bulunmuşlar. Yargıtay ise bu kimlik kartının hiçbir hukuki değeri olmadığını 
ve bu fiilin bir sahtecilik oluşturmayacağı sonucuna varmıştır.  
Baktığımızda olayda bir özel belge söz konusudur. Bir özel dernek tarafından düzenlenen kimlik kartı 
var.  Belge için yazılı olma, düzenleyeni belli olma ve hukuken sonuç doğurmaya elverişli olma şartı 
vardır.Yargıtay bu belgenin hukuken sonuç doğurma yeteneği olmadığını, yasal bir geçerliliği 
bulunmadığını söylüyor. Sizce gerçekten öyle midir? En nihayetinde bu dernekten burs almak için bu 
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kartın ibraz edilmesi gerekiyor olabilir veya derneğin bursiyerlerine özel düzenlediği bir etkinliğe giriş 
için bu belgenin gösterilmesi gerekebilir. Yani Yargıtay’ın görüşü pek isabetli değildir.  
Suçun konusu: Derneğin düzenlemiş olduğu özel belgedir 
Fiil: A öğrenci belgesini değiştirip kullanarak suçun fiil unsurunu gerçekleştirmiştir 
Fail: A’dır 
Mağdur: Burs veren özel dernektir. 
Hukuka aykırılık: Hukuka uygunluk nedeni yoktur. 
Kusur: Kusurluluğu etkileyen bir hal bulunmamaktadır.  
İştirak: Değerlendirilecek bir şey yok 
İçtima: Dolandırıcılık suçu ile içtima içerisinde olabilir. Dolandırıcılık suçu madde 157’deki tanımına 
göre hileli hareketlerle kendisine veya başkasına yarar sağlamaktır. Olayda hileli hareket özel belgede 
sahtecilik yapmaktır. Yarar da eğer burs almak için yaptıysa vardır. Bu durumda gerçek içtima 
kuralıyla fail her iki suçtan da ayrı ayrı cezalandırılır.  
 

b. A'nın yaptığı değişikliğin kartın geçerlilik tarihini uzatması ve ertesi yılki burs döneminde de burs 
almaya devam etmesi ihtimalinde cevabınız değişir miydi? 
Cevap: Yukarıdaki sistematiğe ek olarak içtima açısından bu soruda zincirleme suç gündeme gelir. 
Eğer fail bu kimlik kartını kullanarak birden fazla kez burs aldıysa mağdur da yine aynı kişi yani dernek 
olduğu için zincirleme suç hükümleri uygulanıp failin cezası artırılır.  
 

c. Söz konusu X Derneğinin kamu tüzel kişiliğine sahip bir demek olması ihtimalinde cevabınız değişir 
miydi? 

Cevap: Değişirdi. D kamu tüzel kişisi olsaydı artık bu belge bir resmi belge olurdu ve A’nın fiili resmi 
belgede sahtecilik suçunu oluştururdu. Yani suçun konusu değişirdi. Yine resmi belgede sahteciliğin 
fiil unsurunu düzenlemek, değiştirmek veya kullanmak oluşturur. Seçimlik hareketlerdir. A hem 
değiştirip hem kullanmıştır yani fiil unsuru da değişmiş olurdu. Burada maddi/fikri sahtecilik 
tartışması da yapılabilir. A maddi sahtecilik yapmıştır zaten fikri sahteciliği ancak kamu görevlisi 
yapabilir.  

3. Doktora giden A'nın reçetesine doktor tarafından her ay satın alınması gereken bir ilaç yazar. A, özel 
muayenehanesinde uzman doktor olarak çalışan B'den kendisine her ay bu ilacı temin etmesini rica 
eder. B, A için gerekli olan ilacı temin etmek amacıyla muayenehanesinde çalışan C adına bir yıl boyunca 
reçete düzenler ve reçeteye söz konusu ilacı yazar. A, bir yıl boyunca her ay C adına düzenlenen reçete 
ile eczaneye gider ve C'nin TC kimlik numarası ile adresini eczaneye bildirerek ve C yerine imza atarak 
reçetede yazılı ilacı alır. Eczacı D ise, A'nın C olmadığını ve verdiği bilgilerin yanlış olduğunu bilmesine 
rağmen sesini çıkarmaz ve ilaçları temin eder. 

a. A, B ve D'nin ceza sorumluluklarını değerlendiriniz. 
Cevap: Olayımıza bir sistematik açalım. Sağlık mesleği mensubunun belgede sahteciliği başlığımız 
olsun. Madde 210/2de düzenlenmiş. 
 
Resmi belge hükmünde belgeler 
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Madde 210-(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer 
sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin 
kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik 
taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 
 
Maddenin 2. Cümlesinde düzenlenen belgenin kişiye haksız menfaat sağlaması halinde resmi belgede 
sahtecilik hükümlerine başvurulacağı söyleniyor. Olayımızdaki belge özel muayenehane doktoru 
tarafından düzenlenmiş olup özel belgedir. Bu belge kişilere haksız menfaat sağlıyorsa da resmi 
belgede sahtecilik olarak cezalandırılır. Menfaati sağlamasının bir önemi yoktur, sağlayacak nitelikte 
olması yeterlidir. Olaydaki belge özel olduğu için sağlık mesleği mensubunun belgede sahteciliği 
suçunu sistematikte inceleyeceğiz. Sadece cezalandırma resmi belgede sahtecilik gibi olacak. 
Suçun konusu: Özel belgedir. Olayda reçetedir. 
Fiil: Bu suçun fiil unsurunu düzenleme, değiştirme ve kullanma oluşturur. olayda düzenlenmiş ve 
kullanılmıştır. Suçun tamamı üzerinde faillerin hakimiyetleri olduğu söylenebilir. Ama bu da 
tartışılabilir.  
Fail: A,B ve D olabilir. İştirakta değerlendirilir. 
Mağdur: Kamudur. 
Manevi unsurlar: Kasten işlenebilen bir suçtur. Faillerin kasten hareket ettiği söylenir. 
Hukuka aykırılık: Hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
Teşebbüs: Suç tamamlanmıştır. 
İştirak: A sağlık mesleği mensubu değil bu yüzden A, TCK m.207/2 sahte özel belgeyi kullanma 
suçundan dolayı cezalandırılmalıdır. Çünkü 210/2’de düzenlenen suç bir özgü suçtur. Herkes bu 
suçun faili olamaz. Bununla birlikte A, TCK m.210/2’nin azmettireni olabilir. 
  Doktor B ve eczacı D ise sağlık mesleği mensubu olma niteliğine haiz oldukları için bu suçun faili 
olabileceklerdir.  
İçtima: Olayımızda A hem 210/2’nin azmettireni hem de 207/2’nin faili konumundadır. A için gerçek 
içtima kuralları uygulanmalıdır. Zira iki farklı suç tipi söz konusudur. Bu sebeple A hem azmettirme 
fiilinden hem de sahte özel belgeyi kullanma fiilinden dolayı ayrı ayrı cezalandırılmalıdır. Şayet A da 
sağlık mesleği mensubu olup hem B’yi azmettirip hem de onunla birlikte bu suçu müşterek fail olarak 
işleseydi burada görünüşte içtima kuralları uygulanacaktı. Asli-tali norm ilişkisi gereği fail sadece 
müşterek faillikten dolayı ceza alacak ve azmettirme fiilinden dolayı ceza verilmeyecekti.  
Eğer bu reçete ile her ay düzenli olarak ilaç alınmışsa zincirleme suç hükümleri devreye girecektir.  
Yine içtima bakımından dolandırıcılık suçu tartışılabilir. Dolandırıcılık varsa da gerçek içtima 
hükümleri gereği hem dolandırıcılıktan hem de belgede sahtecilikten ayrı ayrı cezalandırılır.  

 
b. B'nin bir sağlık ocağında çalışması halinde cevabınızda bir değişiklik olur muydu? 

  Cevap: Değişirdi çünkü sağlık ocağında çalışan sağlık mesleği mensubu bir kamu görevlisidir. Dolaysıyla 
kamu görevlisinin görevi gereği ve göreviyle ilgili olarak düzenlediği belge de resmi belge olacaktır. Bu 
belgede yapılan sahtecilik de resmi belgede sahtcilik suçunu oluşturacaktır. Yani bu ihtimalde fail kamu 
görevlisi ise m.210/2'ye gitmeye gerek olmadan m.204/2 hükmü uygulanacaktır. Bu ihtimal bakımından 
suçun konusu yani belgenin türü ve de suçun fiil unsuru cevabımızda değişillik arz ederdi. Bununla birlikte 
A'nın cezai sorumluluğu ise m.204/1'deki sahte resmi belgeyi kullanma fiili bakımından değerlendirilecekti.  

c. A'nın sigortasının ve söz konusu ilacı alacak yeterli maddi gelirinin bulunmaması durumunda 
cevabınızda bir değişiklik olur muydu? 
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Cevap: Bu ihtimalde suçun maddi unsurlarında bir değişiklik meydana gelmemekle birlikte fail bakımından 
bir zorunluluk hali olduğu tartışılabilir. Zorunluluk hali meydana gelmişse cezada indirime gidilebilir.  

4. A, bankaya ibraz edeceği çeklerin üzerindeki çekin tanzim edildiği yer olarak belirtilen Ankara'yı 
değiştirerek İstanbul yapar. Bu haliyle söz konusu çeki, bankaya ibraz ederek çeki tahsil eder, 

a. A'nın ceza sorumluluğunu değerlendiriniz. 
Cevap: Olayımızda A bir kambiyo senedi olan çek üzerinde değişiklik yaparak sahtecilik suçunu işlemiştir. 
TCK m.210/1'e göre ise kambiyo senetleri resmi belge hükmünde belgelerdir dolayısıyla suç 
sistematiğimizin başlığını resmi belgede sahtecilikten açmalıyız.  
Resmi belge hükmünde belgeler  
Madde 210- (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, 
emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
Suçun konusu: Resmi belgedir, olayda resmi belge hükmündeki çektir. Ancak şu husus önemlidir ki, bir 
kambiyo senedinin resmi belge hükmünde olması için kurucu unsurlarının tam olması gerekir. Aksi takdirde 
yani bir eksiklik olduğu zaman bu belge resmi belge hükmünde değil ancak özel belge hükmünde 
sayılmaktadır.  
ÇEKİN KURUCU UNSURLARI: 
1) Çek kelimesi 
2) Belirli bir bedelin ödenmesi için kayıtsız şartsız havale 
3) Muhatap 
4) Düzenleme tarihi 
5) Düzenleme yeri 
6) Düzenleyenin imzası 
Olayımızdaki çekin kurucu unsurları tam olmakla birlikte düzenleme yeri başkalarını aldatacak şekilde 
değiştirilmiştir. 
Mağdur: Kamudur yani herkestir. 
Fail: Herkes olabilir, olayda A'dır. 
Fiil: TCK m.204'teki tanımıyla bu suçun fiil unsuru; bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek,başkalarını 
aldatacak şekilde değiştirmek veya  sahte bir resmi belgeyi kullanmaktır. Olayda A çek üzerindeki 
düzenleme yerini değiştirerek suçun fiil unsurunu gerçekleştirmiştir. 
Yargıtay kararlarında genel olarak yapılan değişikliğin ifa kabiliyeti olması aranır. Yani başkalarını aldatacak 
nitelikte olmalıdır, kişilerin iradesini sakatlayacak nitelikte olmalıdır. Bakıldığında hemen sahte olduğu 
anlaşılan bir belgeyse sahtecilikten bahsedilemez. Bu husus kanunda aranmamakla beraber bizim de 
katıldığımız Yargıtay kararlarında aranmaktadır.  
Kusurluluk: Bir husus yoktur. 
Hukuka aykırılık: Hukuka uygunluk nedeni yoktur. 
Teşebbüs: Suç tamamlanmıştır. 
İştirak: Söz konusu değildir. 
İçtima: Dolandırıcılık suçu bakımından gerçek içtima değerlendirilmelidir. Sahte bir senetle bankadan tahsil 
gerçekleştirdiği için hem resmi belgede sahtecilik hem de dolandırıcılık suçu bakımından ayrı cezalar 
alacaktır.  
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b. A'nın çekin tanzim yerini değiştimeyip yalnızca silmesi ve boş olarak bırakması halinde cevabınızda 

bir değişiklik olur muydu? 

Cevap: Evet olurdu zira bu ihtimalde A, kambiyo senedinin kurucu unsuru olan düzenleme yerini 

silmiş ve boş bırakmıştır, bu şekilde kurucu unsurlarında eksiklik meydana getirerek bu belgeyi resmi 

hükümde belge olmaktan çıkarmıştır. Belge özel belge haline gelmiştir. Dolayısıyla bu fiil ile belge 

türü değiştirilmiş olup, resmi belge bozulmuştur. Yani burada resmi belgede sahtecilik suçundan 

ziyade TCK m.205’in hüküm doğuracağını kabul etmek gerekir. 

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 

 Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 

Burada hem suçun konusu hem fiil unsuru değişmiştir. Önemli olan değiştirmek fiiliyle bozmak fiili 

arasındaki ayrımı iyi yapabilmektir. Bu olay uygulamada da çok sık karşılaşılan bir durumdur. Genelde 

hgs ve ogs gişelerinden geçerken plakalarını kapatanlar oluyor mesela. Böylece de resmi belgeyi 

gizlemek suçunu işliyorlar.  

c. Söz konusu çekin baştan itibaren tanzim tarihi ve yeri olmaksızın düzenlenmesi ve A'nın meblağ 

üzerinde değişiklik yapması ihtimalinde cevabınızda bir değişiklik olur muydu? 

Cevap: Evet değişirdi zira yukarıda bahsedildiği üzere m.210/1 gereği bu belgeler, kurucu unsurlarının 

eksikliği halinde özel belge olurlar. Dolayısıyla eğer baştan itibaren kurucu unsurlar olan tanzim yeri 

ve tarihi olmazsa bu özel belge sayılır ve bunlar üzerinde yapılan değişiklik TCK m.207/1 kapsamında 

bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek fiiliyle, özel belgede sahtecilik başlığında 

değerlendirilmelidir. Unutmadan ekleyelim, bu suçun oluşabilmesi için sadece değiştirilmesi yetmez, 

aynı zamanda kullanılması da gerekir.  

5. Üniversite öğrencisi A, kredi yurtlar kurumundan karşılıksız olan başbakanlık bursu almaktadır. A, başka 

yerden burs alınmaması şartını ileri sürmesine rağmen ayrıca İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi 

bünyesinde bulunan bir vakıftan da burs alabilmek amacıyla Fakülte Dekanlığı'na başvurur. A, başvuru 

esnasında kendi bilgileri olarak bir arkadaşının bilgilerini kendi bilgileri olarak verir- 

a. A'nın ceza sorumluluğunu değerlendiriniz. 
Cevap: Burada henüz ortada bir resmi belge bulunmuyor. Öncelikle A, gerekli bilgileri verdikten sonra 
dekanlıktaki kamu görevlisi bu belgeyi oluşturacaktır. Ancak A, kendi bilgileri yerine başkasına ait 
bilgileri veriyor. Yani burada TCK m.206 akla gelmelidir. 
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan  
Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda 
bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  
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Konu: Resmi belgenin düzenlenmesi için beyan edilen bilgiler, olayda A’nın beyan ettiği arkadaşının 
bilgileridir. 
Fail: Yalan beyanda bulunan kişidir, olayda A’dır. 
Fiil: Olayda A, görevliye kendisinin olmayan bilgileri vermesiyle fiil unsurunu gerçekleştirmiştir. 
Mağdur: Toplumdur, ancak suç özelinde A’nın bilgilerini kullandığı arkadaşı da olabilir. 
Manevi unsur: Kasten işlenebilen bir suçtur. Olayda A bilerek ve isteyerek hareket etmiştir. 
Kusurluluk: Kusuru etkileyen bir hal yoktur. 
Hukuka aykırılık: Hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır. 
Teşebbüs: Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu için önemli bir husus vardır. O da kamu 
görevlisinin beyan edilen bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olup olmaması hususudur. Eğer 
kamu görevlisinin böyle bir görevi varsa bu suç oluşmaz. Olayda dekanlıktaki görevlinin böyle bir 
yükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla suç oluşmuştur.  
İçtima: Bu suçla birlikte dolandırıcılık da değerlendirilebilir. Gerçek içtima hükümlerine göre A, ikisinden 
de ayrı cezalar almalıdır. 
İştirak: Arkadaşının A’ya yardım etmiş olması ihtimalinde şeriklik statüsü tartışılabilir.  
b. A burs başvurusunu özel bir kuruma yapsaydı cevabınız değişir miydi? 

Cevap: Bir özel belge düzenleyen kişiye yalan beyanda bulunmak suç olarak düzenlenmemiştir. 
Ayrıca fiil unsuru bakımından da özel belgede sahtecilik suçu oluşmayacaktır. Ancak bu ihtimalde 
sonuç olarak özel kurumun görevlisi yalan bilgiler olduğu için özel belgeyi sahte olarak düzenlemiş 
olur. Ancak görevli bakımından kastı yoktur, iradesi sakatlanmıştır. Ancak yine A bakımından 
görevlinin iradesini sakatlaması nedeniyle ve iradesine hakimiyeti nedeniyle dolaylı faillik statüsü 
tartışılmalıdır.  

c. A, yanlış kimlik bilgilerini suç şüphesi nedeniyle gözaltına alındığı sırada vermiş olsaydı cevabınız 

değişir miydi? 

Cevap: CMK m.147 gereği kişinin kimliğini doğru bildirme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün ihlali 

sonucunda resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşacaktır ve kimliği kullanılan kişi 

aleyhine olarak iftira suçu oluşabilir.  

d. A'nın yargılandığı sırada hakime olayın gelişimi ile ilgili gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması ve bu 

beyanların da duruşma zaptına geçirilmesi halinde cevabınız değişir miydi? 

Cevap: Yukarıda söylediğimiz gibi resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun oluşabilmesi 

için düzenleyen kamu görevlisinin bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmaması gerekir. Bu 

ihtimalde hakimin olayın gerçekliğini re’sen araştırma yükümlülüğü bulunduğu için yalan beyanda 

bulunma suçu oluşmaz. İkincisi buradaki resmi belgenin yani tutanağın amacı sanığın beyanlarını kayıt 

altında tutmaktır, buradan maddi bir hukuki sonuç çıkarılmaz 


